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

Verslag topsportcommissie 22 augustus ‘19
Agenda
-

Stand van zaken prestatieprogramma
Stand van zaken ontwikkelingsprogramma
Jaaractieplan 2020
Aanvraag profparcours Stenn Goetstouwers
Varia
Datum volgende vergadering

Stand van zaken prestatieprogramma
Structuur en omkadering
-

-

Er zijn geen belangrijke wijzigingen ten opzichte van jaaractieplan 2019.
Er wordt een dossier ingediend bij Sport Vlaanderen voor bijkomende ondersteuning van de omkadering en stageprogramma
van de Belgian Hammers. Het gaat over aankopen van materialen en een extra bijdrage in de stageonkosten van de betrokken
atleten. De aanvraag wordt door de topsportcommissie positief geadviseerd.
Er werd tijdens het test event in Japan een prospectie gedaan van de BOIC stageplaats in Mito. De locatie werd positief
beoordeeld voor het organiseren van de finale voorbereiding op de OS. RVS heeft hierover een nota gemaakt die zal worden
gedeeld met de privecoaches ter overweging.
RVS heeft een budget opgemaakt voor 2020 op voor het nationale topsportprogramma. Deze informatie werd gedeeld met
LBFTD zodat ze hun budgetaanvraag aan ADEPS kunnen inspireren op dit globale budgetplan.

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.
Door de 6e plaats op het test event in Tokyo verbetert het team haar ranking naar plaats 8. RVS heeft een simulatie gemaakt van
welke prestatie nodig is in Abu Dhabi om naar plaats 7 op te schuiven. Deze simulatie is opgenomen in het jaaractieplan.

To do:
(1) Subsidievraag bijkomende materiele ondersteuning en ondersteuning voor stages aanvullen met een actueel budgetoverzicht topsport.
(2) Nota stagelocatie Mito delen met Joel Filliol en Paulo Sousa.
(3) Indienen jaaractieplan 2020 aangevuld met de resultaten van de Grand Final.

Stand van zaken ontwikkelingsprogramma
Stavaza F-statuten:
-

Aanvragen ingestuurd voor Lotte Vandekerckhove en Nele Dequae
Balte Thijs, Jasper De Ceuster, Raf De Dobbelaere: hebben de instapcriteria niet gehaald. Balte en Raf maken wel mooie
progressie ten opzichte van februari. Blijven in het oog te houden

Voorlopige lijst atleten met een statuut:
-

Cato Cassiers
Wout Franco
Rhune Vansteenkiste
Lotte Vandekerckhove
Nele Dequae
Kiara Lenaertz

Te adviseren: Dossier profparcours Stenn Goetstouwers
-

De topsportcommissie adviseert dit dossier positief.

To do:
(1) RVS zal het dossier indienen bij Sport Vlaanderen.

Varia
1)
2)
3)

2021: Duatlon komt terug op de kalender van de World Games
De top 5 resultaten van het BK OD geven recht op ITU punten. Het is belangrijk om deze resultaten asap te bezorgen aan ITU.
Datum volgende vergadering: 12 december 2019. 19u. Locatie nog te bepalen.

To do:
(1) RVS zal de uitslag van het BK OD asap indienen bij ITU.

