Aanwezig: Baelus Nick, Smolders Johan, Steurbaut Thomas, Glenn Poleunis, Six Bert, Simon De
Cuyper, Van Schuylenbergh Reinout
Afwezig met kennisgeving: Gram Mathieu, Preat Philippe, Verstraelen Matthias, Loïc Hélin

Verslag topsportcommissie 25 juni ‘19
Agenda
-

Stand van zaken prestatieprogramma
Stand van zaken ontwikkelingsprogramma
Selectiecriteria F-statuten
Jaaractieplan 2020
Varia
Datum volgende vergadering

Ter informatie: Stand van zaken prestatieprogramma
Structuur en omkadering
-

Er zijn geen belangrijke wijzigingen ten opzichte van jaaractieplan 2019. De samenwerking met de privecoaches verloopt
vlotter dan in 2018: het spanningsveld rond het mixed-team relay project is uitgeklaard. Resultaat is dat het
overeengekomen programma door alle partijen wordt ondersteund en er is meer vertrouwen in de kinebegeleiding die 3VL
voorziet.

Prestaties en kwalificatie OS Tokyo
-

Het kwalificatietraject voor OS Tokyo zit voor schema voor Marten Van Riel, Jelle Geens (en Claire Michel) en op schema
voor Valerie Barthelemy. Voor een eventuele derde quotaplaats zijn de Olympic rankings van de andere Belgen
onvoldoende en niet meer realistisch om nog te behalen. Voor een spot als reserve in het mixed-team wachten we nog op
communicatie van ITU wat hier de richtlijnen gaan zijn. Als er mogelijkheden zijn om reserves aan te duiden, zullen ze
minimaal moeten voldoen aan een top 140 Olympic ranking. Het programma voor kandidaten voor deze posities dient
gericht te zijn op Worldcups.

Marten Van Riel
-

13e Bermuda
8e Yokohama
7e Leeds
6e EK
4e EK team-relay
OR: 5e

Jelle Geens
-

14e Leeds
3e EK
4e EK team-relay
OR: 17e

Valerie Barthelemy
-

3e Worldcup Cagliari & Madrid
7e Worldcup Antwerpen
4e EK team-relay
OR: 51e

Claire Michel
-

3e EK

-

4e EK team-relay
OR: 20e

Team
-

OR: 11e

Situatie potentielen voor een reservepositie
-

Hanne De Vet
o
OR: 184
o
Peakperformance: 12e ETU Quarteira
Jolien Vermeylen
o
OR: 201
o
Peakperformance: 18e Worldcup Antwerpen
Charlotte Deldaele
o
OR: 262
o
Peakperformance: /
Kiara Lenaertz
o
OR: /
o
Peakperformance: 4 ETU Olzstyn, 7 ETU Holten
Noah Servais
o
OR: 170
o
Peakperformance: 2e ETU Olsztyn
Christophe De Keyser
o
OR: 79
o
Peakperformance: /
Erwin Vanderplancke
o
OR: 62
o
Peakperformance: 11e WC Antwerp
Jonathan Wayaffe
o
OR: 203
o
Peakperformance: 13e WC Antwerp

To do:
(1) Programma’s van de potentiëlen voor een reservepositie blijven sturen richting deelname aan Worldcups in functie van het
opbouwen van de Olympic ranking. De vergadering pleit ervoor om de methodiek van ‘atletencontracten’ ook ingang te laten vinden
bij LBFTD.
(2) Noodzakelijke coördinatie van budgetten en programma afspraken op nationaal niveau. Op te nemen in de opmaak van het
nieuwe jaaractieplan.

Ter informatie: Stand van zaken ontwikkelingsprogramma
Structuur en omkadering
Development project
-

-

Doelstellingen:
o
Elke atleet met statuut heeft een programma/kader conform LTAD plan
o
Kennis- en ervaringen uitwisselen onder de betrokken coaches
In dit project werden 5 development coaches aangeduid: Wauter Derycke, Matthias Verstraelen, Glenn Poleunis, Stijn Goris,
Johan Smolders
De kern van het programma bestaat uit selectietrainingen, stages en wedstrijden
Een lid merkt op dat er een gevaar schuilt in verband met transfers naar de regionale talentcoaches ten koste van de
oorspronkelijke club; waardoor de geloofwaardigheid van het project onder druk komt te staan. Dit is bij de provinciale
coaches enkele jaren geleden reeds voorgevallen.
o
RVS: geeft toe dat dit een gevaar kan zijn, maar deze keer is het project ontstaan met ruime inbreng van het
coaches netwerk en werden er voorafgaand reeds samenwerkingen tussen clubs gerealiseerd. Er is dus een ruim
draagvlak om dit project op deze manier te voeren.
Een lid biedt zijn netwerk met team IRL aan in verband met mogelijkheden om samen te werken voor stages
o
Dit voorstel wordt geagendeerd op het volgende development netwerk in functie van de programmaopbouw
2020

To do:
(1) Op 30 juli is een vergadering voorzien om het actieplan 2020 op te maken

Talentidentificatie
Er werden vergevorderde gesprekken met cycling Vlaanderen ivm samenwerking talent id gevoerd. Op dit moment is er een
principieel akkoord bereikt vanuit sporttechnische medewerkers van cycling Vlaanderen en triatlon Vlaanderen. De volgende stappen
dienen nu ondernomen te worden:
Finaliseren gezamenlijk project rond testdagen en kennisuitwisseling. Een lid vraagt om ook de problematiek van dubbele
licenties te bespreken.
Formaliseren in een samenwerkingsovereenkomst
In een volgende fase, wanneer deze samenwerking operationeel is, dient de zwemfederatie en atletiekfederatie benaderd te worden.
To do:
(1) Op 27 juli is een meeting met Cycling Vlaanderen gepland over het concrete project (fasering acties)..

F-statuten:
-

Er werden 2 aanvragen ingestuurd bij Sport Vlaanderen voor Wout Franco en Rhune Vansteenkiste. Deze aanvragen
werden goedgekeurd op voorwaarde dat de klassenraad akkoord gaat met dit statuut.
De volgende aanvragen zijn in behandeling: Balte Thijs, Nele Dequae, Jasper De Ceuster, Raf De Dobbelaere

To do:
(1) Op 26 juli is nog een testdag voorzien. Ifv resultaten worden de dossiers voorbereid en ingediend.

Samenwerkingen
Inmiddels heeft triatlon Vlaanderen een ruim internationaal netwerk met toonaangevende triatlonlanden die open staan voor een
structurele samenwerking in verband met talentdevelopment (oa GBR, NED, CAN, IRL,). Er moet duidelijk uitgewerkt worden hoe
dergelijke samenwerking concreet zal ingevuld worden. Met deze voorstellen kan dan verder met de betrokken landen onderhandeld
worden. RVS zal dit agenderen op het volgende development netwerk in functie van de programma opmaak 2020.
To do:
(1) Op 30 juli is een vergadering voorzien om het actieplan 2020 op te maken

T3
De vergadering brengt het project T3 ter sprake. Men is unaniem over de waarde van dergelijk circuit in verband met
talentdevelopment, maar er is nood aan bijsturing. Een samenwerking met NED eerste divisie wordt gezien als een mogelijke stap om
het niveau op te krikken en om terug een damescircuit te kunnen installeren. Er zijn door de 3VL eventmanager in het verleden
gesprekken geweest. Er wordt voorgesteld opnieuw een mogelijke samenwerking te bespreken. Er zal gestart worden vanuit informele
gesprekken door 2 leden van de topsportcommissie.

To do:
(1) Een lid biedt aan om met Marcel Ten Wolde (NTB) een informeel gesprek te hebben.
(2) RVS zal met de collega’s in 3VL contact nemen om de historiek te reconstrueren.
(3) ifv deze informatie zullen de volgende stappen besproken worden in de topsportcommissie van 22 augustus

Prestaties
EK junioren:
De huidige generatie atleten heeft sterke disciplines, maar onvoldoende compleet om competitief te zijn op top-8 niveau
Een lid merkt wel op dat Rik Malcorps en Hanne Peeters allicht wel het vereiste niveau kunnen halen, maar momenteel om
diverse redenen niet klaar waren voor deelname aan dit EK.
EK jeugd:
3 atleten in A-finale: 2*T13, 1*T24
Mixed relay team: 11e (25 teams)
De behaalde resultaten op beide EK’s moeten met de betrokken coaches nog diepgaander geanalyseerd en besproken worden.
To do:
(1) Op 30 juli is een vergadering voorzien om deze analyse te maken

Te adviseren: Selectiecriteria F-statuut
In het voorontwerp worden enkele kleine aanpassingen voorgesteld. Bert Six (Sport Vlaanderen) stelt de vraag of de normen nog
steeds relevant en voldoende scherp zijn. RVS geeft aan dat we met deze normen nog op een goed niveau zitten. De normen van
British triathlon bv liggen niet hoger dan de onze.
To do:
(1) RVS zal het voorstel als definitief voorstel indienen bij Sport Vlaanderen.

Oproep tot verbeterpunten ifv jaaractieplan 2020
RVS doet een oproep aan de leden van de vergadering waar er verbeterpunten gezien worden op vlak van development en prestatie
programma.
Bert Six vraagt om het volledige budget voor BEL op te maken (dus inclusief het programma van LBFTD) en aansluitend op de 3VL
topsportcommissie dit op nationaal niveau te bespreken.
To do:
(1) Op 22 augustus 3VL topsportcommissie waar het jaaractieplan 2020 zal worden besproken

Varia
1)

2)
3)

RVS geeft een aantal zorgen mee met betrekking tot WTS circuit en ITU aanmeldingen aan Simon De Cuyper die
atletenvertegenwoordiger is binnen de ITU Athlete’s commission:
a.
Kalender WTS: planning van de verschillende events op vlak van reizen haalbaar houden (doorkruisen van
tijdszones)
b.
Kalender WTS: combinatie individuele races en mixed-team relay. Een relay op donderdag en individuele race op
zondag wordt als een haalbaar programma beoordeeld.
c.
Afmeldingen omwille van overmacht/blessure: procedure aan te passen zodat atleten die in de laatste fase
moeten verstek geven niet geschorst worden en federaties geen joker verliezen.
RVS: ter informatie: 26 oktober triatloncongres ism Nederlandse Triatlon Bond.
Datum volgende vergadering: 22 augustus, Aarschot.

