Verslag topsportcommissie

Aanwezig: Bert Six, Glenn Poleunis, Jo Smolders (tot 18:30), Thomas Steurbaut, Nick Baelus, Reinout Van Schuylenbergh
Afwezig: Philippe Preat, Bart Thijs, Erwin Koninckx, Simon De Cuyper, Loic Hélin
Datum: 29 maart ’22, 18:00
Agenda: Ontslag technisch directeur
RVS geeft toelichting bij de beweegredenen van zijn ontslag. De rol van technisch directeur is niet combineerbaar met de wens
van RVS en de noodzaak om in het sporttechnische en sportwetenschappelijke domein te kunnen focussen en meerwaarde te
kunnen bieden aan atleten en coaches. De vergadering situeert zich rond de vragen naar de toekomst.
Vanuit development – 18jaar programma
Feedback coördinator development project -18 (JS)
-

Hoop dat het project staande houdt, er zijn nieuwe accenten gelegd dit seizoen en dit proces moet zijn kans krijgen
om het effect ervan aan te tonen;

-

Sterker en sneller kunnen sturen in de kern. Atleten met een sterk profiel sneller kunnen inschuiven in het project.
Maar ook atleten die niet ten volle voor het programma gaan, sneller kunnen doen uitstromen. Uitgebreider
internationaal wedstrijdprogramma kunnen deelnemen;

-

Voor het testprogramma zijn we vragende partij dat RVS dit kan blijven invullen;

Vanuit development: +18jaar programma
Feedback coördinator development project +18 (GP)
-

Communicatie met NB en RVS verloopt zeer goed;

-

Duidelijkheid inzake het proces, niveau, waarden en normen. Atleten die niet volledig hieraan voldoen, kunnen
desgevallend wel nog een rol spelen als sparring ifv topsport;

-

Het programma in Leuven biedt veel kansen voor atleten die topsport en hoger onderwijs willen combineren. Voor
GP wordt dit programma niet meer haalbaar om te combineren met het programma in Gerona. Financiering van
trainers en infrastructuur is noodzakelijk om de werking te kunnen voortzetten. Een partnership met KUL kan
mogelijkheden creëren met inbegrip van goedkopere huurprijzen voor infrastructuur;

Vanuit eliteprogramma
-

GP: Generatie die voor goud op de OS gaat; we hebben de wereldtop in onze rangen die de volle aandacht van de
omkadering verdienen;

-

GP: Rol van “embedded scientist” is extreem belangrijk: Testing, monitoring en proactief het sportwetenschappelijk
veld blijven screenen om meerwaarde te creëren voor de betrokken coaches en atleten;

-

GP: Continuiteit in de omkadering geeft veiligheid en zekerheid bij de atleten. De tandem NB en RVS heeft goed
gewerkt, is ervaren in het Olympisch programma en is op elkaar ingespeeld;

-

NB: RVS heeft nog de passie in het Olympisch eliteproject en heeft de benodigde expertise. Het is mijn uitdrukkelijke
wens om RVS mee te nemen in het Olympisch programma in de rol van embedded scientist en in omkadering op
wedstrijden en dit zonder compromissen en met volledige focus op het programma. Het ontslag van RVS is een kans
om dit te realiseren en zijn sterktes aan boord te houden;

-

GP: Atleten zijn vertrouwd met de manier van werken van RVS en dat gaf een zekerheid en rust. De onzekerheid van
wat de toekost zal brengen is een stressor die we kunnen missen.

-

BS: Er wordt een procedure voor de aanwerving uitgewerkt door 3VL en besproken met Sport Vlaanderen. De
suggestie vanuit Sport Vlaanderen is dat atleten in het proces worden betrokken. BS: ik sta ook ter beschikking
mochten atleten hierover nog vragen hebben naar Sport Vlaanderen toe.

-

GP: wordt er over de landsgrenzen gekenen in de zoektocht naar een nieuwe TD?

Einde van de vergadering, 19:30

