Aanwezig: Bert Six, Philippe Preat, Glenn Poleunis, Matthias Verstraelen, Simon De Cuyper, Loic Helin,
Tom Coeckelberghs (afdelingshoofd topsport bij Sport Vlaanderen), Nick Baelus, Reinout Van
Schuylenbergh (verslag)
Afwezig: Kristof Vandaele, Claude Vanden Hurk, Mathieu Gram, Erwin Koninckx, Johan Smolders

Verslag topsportcommissie 12 december ‘19
Stand van zaken prestatieprogramma
-

De volgende atleten hebben voldaan aan de internationale criteria (quotaplaats voor België) en de nationale criteria: Claire
Michel, Jelle Geens, Marten Van Riel
De volgende atleten hebben voldaan aan de Internationale criteria (quotaplaats voor Belgie): Valerie Barthelemy
Hieruit volgt dat België 4 quotaplaatsen heeft voor de OS Tokyo. Bijgevolg is er geen druk meer om een top 7 plaats in de mixedrelay ranking te behalen om een mixed ploeg te kunnen afvaardigen.
Vanuit ITU is er een bericht gekomen waarin het kader voor reserve atleten voor de OS mixed-team wordt uitgelegd. Een land
kan per gender tot 2 reserve atleten voorzien. Deze atleten dienen wel te voldoen aan de criteria om selecteerbaar te zijn ttz
Individuele Olympic ranking < 140. Bij de heren voldoen Erwin Vanderplancke en Christophe De Keyser aan deze criteria, bij de
dames volgen Kiara Lenaertz en Hanne De Vet een programma om hier tegen het einde van de kwalificatie periode aan te
voldoen.
o
SDC vraagt om de kandidaat reserve atleten te informeren over de wijze waarop een selectie zal worden gemaakt.
o
NB heeft hierover al een informatiemoment georganiseerd en herneemt dit nog op een tweede informatieavond op
26/12. Dit zal ook maandag 16/12 nog besproken worden met Sylvain Thibault.
o
PP: De keuze van de reserve atleten ligt in handen van de bondscoach. Het BOIC zal een beslissing nemen op basis
van een gemotiveerd verslag van de bondscoach. De performantie van het team moet op de eerste plaats staan.
o
PP: Het aantal reserves dat Team Belgium wil voorzien zal afgewogen worden aan de kans om minimaal een top 8
resultaat te behalen. Op dit moment denken we eerder aan 1 reserve atleet per gender. Deze atleten vallen buiten
de accreditatie en dus ook buiten het Olympisch dorp. Op welke manier zal de begeleiding van deze atleten ingevuld
worden?
o
RVS&NB: hiervoor hebben we al verschillende mogelijkheden onderzocht naar programma en begeleiding van deze
atleten.
o
TC: wordt er voldoende ingezet op de sportwetenschappelijke ondersteuning van de elite atleten?
o
NB: We hebben veel geleerd het afgelopen seizoen en oa ook uit het test event. Uit deze ervaringen hebben we
geleerd dat acclimatisatie cruciaal is, dat het comfortniveau van het wedstrijdpak moet verbeterd worden, dat we
nood hebben aan ijsvesten voor droge koeling tijdens verplaatsing naar de venue en warming up, dat koelende
maatregelen eenvoudig toepasbaar moeten zijn.
o
NB Inmiddels heeft Bioracer een uitstekend pak ontworpen. Dit staat op punt. Over het prorgramma in aanloop naar
de Spelen liggen er nog een een aantal pistes op tafel en is nog geen definitieve keuze gemaakt.
o
MV: de eerste stap in een goede prestatie in de hitte blijft een degelijke acclimatisatie. De andere maatregelen
verhogen het comfort in de hitte, maar kunnen geen acclimatisatie vervangen.
o
BS: Er zal vanuit Sport Vlaanderen nog een bericht met instructies volgen hoe bepaalde materialen via het Cold2Gold
project aan te kopen. (bv ijsvesten)

Stand van zaken ontwikkelingsprogramma
-

Het ontwikkelingsprogramma is inmiddels opgestart met een aantal nieuwe actiepunten en accenten:
o
Stages en selectietrainingen verlopen voortaan thematisch. Expertises rond een specifiek thema worden gebundeld.
Zo zal het thema van de kerststage “snel aan de eerste boei” zijn en worden trainingen, mentale training, infosessies,
… gekaderd in dit thema

o

Het coach-de-ouder programma wordt verder ontwikkeld met workshops, een elektronische leeromgeving,
praktische brochures en themasessies op initiatief van de ouders zelf. Het belang van ouders te betrekken in het
ontwikkelingsproces kan niet onderschat worden.

Profparcours Diego Van Looy
-

-

Het dossier ‘Profparcours’ werd door Sport Vlaanderen goedgekeurd onder de voorwaarde dat er een atletencontract wordt
opgemaakt waarin een duidelijke wedstrijdplanning is opgenomen in functie van de beoogde doelstellingen, nl een Ironman
race winnen of Top 16 Ironman Kona. Afwijkingen van deze planning zijn enkel mogelijk na akkoord van de headcoach
multisport en technisch directeur.
RVS: Diego Van Looy is van deze beslissing op de hoogte gebracht. Het atletencontract zal hem eerstdaags toekomen.

Beleid rond pro attesten
-

LH: Het huidige beleid rond pro attesten bestaat eruit dat elke gelicencieerde atleet die erom vraagt een attest kan bekomen.
Sommigen onder hen hebben echter niet het prestatieniveau om competitief te zijn in de pro categorie. Daarom zouden we
aansturen op enige regulering.
De vergadering volgt deze redenering en gaat akkoord met het volgende kader:
o
Prestaties in Ironman- en Challenge races (full, half, 70.3), XTERRA, alsook ETU- en ITU-kampioenschappen op de
midden- en lange afstand, Powerman duatlon en crosstriatlon en -duatlon, met PRO-deelnemersveld
Atleten dienen te finishen binnen de 10% van de winnaar om in aanmerking te komen voor een PROlicentie. Bijvoorbeeld: een Ironman wordt gewonnen in 8u00, dan dient de aanvrager sneller dan 8u48 de Ironman te
hebben afgewerkt, ongeacht de overall klassering.
Dit criterium is NIET VAN TOEPASSING voor agegroup only races. Atleten kunnen dus geen PRO statuut verwerven op
basis van agegroup only races.
o
Prestaties op andere internationale midden- en lange afstandswedstrijden
Top 3 behaald op een internationale MD of LD triatlon/duatlon of crosstriatlon/duatlon met representatieve QOF,
op maximaal 5% van de winnaar (supra). De QOF wordt beoordeeld door topsportcommissie op basis van de
prestatiehistoriek van de podiumatleten.
o
Prestaties op Belgische kampioenschappen midden- en lange afstandswedstrijden
Atleten die overall top 3 halen op een BK voor één van de multisportdisciplines komen in aanmerking voor een PROlicentie.
o
Transitietraject
Elite-atleten met een A-statuut op de korte afstand, in ETU- en ITU-wedstrijden, hebben de mogelijkheid om in de
twee daaropvolgende jaren een PRO-licentie aan te vragen.
o
Met het oog op het lanceren van een professionele carrière kan de topsportcommissie een gemotiveerde afwijking
toepassen op de bovenstaande regels.

Marketing en promotie “Belgian Hammers”
-

Op verzoek van de RVB heeft NB een marketingconcept uitgewerkt rond de “Belgian Hammers”
NB geeft een presentatie van zijn ideeën.
MV: het is voor clubs, jeugdleden en organisatoren een enorme meerwaarde mochten de “Belgian Hammers” af en toe eens
een acte de présence kunnen geven. Hier kan de federatie een faciliterende rol spelen, bv door contactgegevens te bezorgen op
een moment dat daarvoor geschikt is.

Duatlon: strategie traject World Games 2021
-

-

LH: het werven van quota plaatsen voor de World Games (https://theworldgames2021.com) zal verlopen via de ITU-duatlon
ranking. Bij de heren zijn er verschillende atleten die een goede rankingpositie hebben, maar bij de dames is dit niet het geval.
Op de World Games is ook een mixed-team competitie voorzien, waardoor het van belang is ook een aantal competitieve
dames in een selecteerbare positie te brengen.
MV: oproep te lanceren via een nieuwsbrief en de website.
RVS: idd oproepen naar kandidaten die zich hier aangesproken worden. Bijkomend informatiemoment te organiseren (eind
januari) waar dient gesproken te worden over het traject naar de World Games en het engagement dat hiervoor zal nodig zijn.
SDC: Mogelijks zijn ook een aantal triatleten, triatletes geïnteresseerd.

Beleidsplanning topsport 2021-2024
-

RVS geeft een kader voor het beleidsplan 2021-2024 en vraagt naar de meningen van de leden van de vergadering. Op basis van
de ervaringen en resultaathistoriek wordt voorgesteld om de sterke pijlers uit het huidige actieplan te bestendigen en een extra
focus rond talentontwikkeling te geven en dit in functie van OS LA 2028.
o
Uit de discussie bleek de noodzaak om een versterkend beleid naar de basiswerking jeugd te ontwikkelen.
o
MV Er is heel wat informatie al beschikbaar vanuit verslagen van de jeugdcommissies over wat pijnpunten zijn. Het
gaat vooral over een ‘middelen’ verhaal (beschikbaarheid sportaccommodatie, professionele trainers en
betaalbaarheid van trainers)
o
RVS: zou het niet aangewezen zijn een bevraging te lanceren bij de 80% clubs die nog geen jeugdwerking hebben?
Vanuit die gegevens, samen met de gekende pijnpunten kan er dan een gerichter actieplan opgezet worden.
o
TS: Er is heel wat informatie beschikbaar hoe een jeugdclub op te starten, een zwemloop te organiseren, leden te
werven en lessen op te bouwen. Er is nood aan bundeling van deze informatie die kan aangeboden worden aan clubs
die interesse hebben om een jeugdwerking op te starten.

Varia
-

-

-

MV: Een aantal club, atleten en trainers vragen zich af wanneer er duidelijkheid kan komen over de beschikbare middelen en
ondersteuning in het ontwikkelinsprogramma voor 2020.
o
RVS geeft aan dat we daar pas in jan/febr 2020 definitieve cijfers mogen verwachten.
o
BS: Het is niet waarschijnlijk dat er grote verschuivingen ten opzichte van 2019 zijn te verwachten.
o
RVS: stelt voor dat er op basis van de cijfers van 2019 en met een 30% veiligheidsmarge bekeken wordt of er toch al
een aantal engagementen kunnen gemaakt worden voor de trainers en de atleten met statuut. RVS zal dit
afstemmen met de penningmeester.
MV: Organiseert het BOIC een soort Belgian House tijdens de OS in België?
o
PP: Het BOIC zal promotionele initiatieven organiseren in Brussel en Antwerpen. Meer informatie kan bekomen
worden via de verantoordelijke collega’s op het BOIC (Rob Vanhees, Pascal Dufourny).
o
MV: Zo mogelijk proberen we hierop in te spelen vanuit het Development project.
RVS: Afvaardiging lid RVB in de evaluatiecommissie: niet behandeld en wordt naar de volgende vergadering verplaatst.
Datum volgende vergadering: 12 maart 2020, 19u. Locatie nog te bepalen.

Actiepunten
Actiepunten
Finaliseren programma’s elites
Bestelling ijsvesten

Uitvoering
NB
RVS

Ondersteuning jeugd/junioratleten met statuut en development trainers vastleggen
Oproep via nieuwsbrief en website duatlonproject ‘World Games’
Opmaak bevraging clubs zonder jeugdwerking
Atletencontract Diego Van Looy

RVS
RVS
RVS ism SD
RVS

Timing
15 Februari ‘20
Asap na ontvangen
modaliteiten Sport Vlaanderen
15 december ’19
18 december ’19
Januari ‘20
15 december ’19

