Verslag topsportcommissie 14 mei ‘20

Aanwezig: Nick Baelus, Simon De Cuyper, Loïc Helin, Glenn Poleunis, Matthias Verstraelen, Bert Six, Thomas
Steurbaut, Bart Thijs, Reinout Van Schuylenbergh
Afwezig met kennisgeving: Philippe Preat, Mathieu Gram, Johan Smolders Erwin Koninckx
19:00 – 21:15
Via MS Teams
Agenda
-

Opvolging werkpunten vorige vergadering

-

Stand van zaken prestatieprogramma

-

Stand van zaken ontwikkelingsprogramma

-

Stand van zaken multisportprogramma

-

Beleidsplan

-

Varia

Opvolging werkpunten vorige vergadering
•

•
•

Flexibel leertraject: aanvraag toelating organisatie 2e jaar 2e graad:
• Toelating aangevraagd en toegekend.
• Selectiecriteria nog te bepalen. Hiervoor is een werkgroep samengesteld die op 15 mei
vergadert om tot een concept te komen.
Rapportering topsport
• Rapport tijdig bij Sport Vlaanderen ingediend
Beleidsplan: opstarten proces
• Zie ook agenda punt ‘beleidsplan’

Stand van zaken prestatieprogramma
Structuur en omkadering
-

Training Belgian Hammers in Covid-19 periode: volgende acties worden ondernomen:
o Afstandscoaching door hun persoonlijke coach
o Virtuele sessies (Zwift) en video sessies
o Coach-the-coach interacties
o Uitzonderingsregels van toepassing voor elitesporters (cf document Sport Vlaanderen:
herstelstrategie.) 3VL organiseert trainingen in Leuven.

Prestaties en kwalificatie OS Tokyo
-

-

Kalenderaanpassingen
o Uitstel OS Tokio naar 2021. Briefwisseling BOIC
o Afstel Grand Final Edmonton
o Uitstel WTS races.
o EK Tartu: 28 augustus
o WTS Hamburg: 4-5 september
Aanpassingen qualificatiecriteria: nota ITU. De tweede ITU-kwalificatieperiode werd stilgelegd op 10
maart tot een nader te bepalen datum.

-

Aanpassingen interne criteria: na overleg met BOIC, SV, ADEPS, LBFTD is er een aangepaste versie
ontwikkeld van de interne criteria. De aanpassingen betreffen geen aanpassing van de visie met
betrekking tot de selecties, maar wel formele aanpassingen zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de
datums.

Stand van zaken ontwikkelingsprogramma
Structuur en omkadering
-

Werkgroep selectiecriteria en talentidentificatie: Er is intussen heel wat voorbereidend werk verricht
door de werkgroep. Deze komt 15 mei samen in een videomeeting om tot een eerste conceptnota te
komen. Deze nota zal nog worden teruggekoppeld met de topsportcommissie.
o In dit verband is er de mogelijkheid om Muscle Talent Scan te introduceren (niet -invasieve
meting voor spiervezeltypologie) en in de zomer een benchmarking te doen bij onze elites.
Voorstel lijst atleten:
Triatlon Olympisch:
Jelle Geens
Marten Van Riel
Valerie Barthelemy
Claire Michel
Triatlon Lange afstand
Bart Aernouts
Pieter Heemeryck
Duatlon korte afstand
Angelo Vandecasteele
Vincent Bierinckx
Duatlon lange afstand
Diego Van Looy
Seppe Odeyn
Jan Petralia
Cross triatlon-duatlon
Tim Van Hemel

Programma & training young hammers
-

-

Training atleten via
o Afstandscoaching
o Virtuele sessies en video sessies in clubverband en binnen het development project (Zwift)
o Coach-the-coach interacties
o Uitzonderingsregels van toepassing voor elitesporters (cf document Sport Vlaanderen:
herstelstrategie.) Dit document geeft een kader voor de trainers en lokale overheden om
infrastructuur ter beschikking te stellen voor deze atleten.
Internationaal programma
o Triatlon op EYOF programma. Uitstel van 2021 naar 24-30 juli 2022
o ETU races (zie overzicht in de volgende tabel):

Stand van zaken multisportprogramma
-

-

-

ETU races
o EK X DUATLON Targu Mures: 12 september
o EK X TRIATLON Targu Mures: 15 september
o EK MD TRIATLON Bled: 20 september
ITU races
o WK Multisport Festival Almere: 5-13 september
o WK duatlon LD Zofingen: 20 september
o WK duatlon MD Viborg: 3 oktober
Vanuit het multisportprogramma wordt de focus op duatlon voorgesteld en meer specifiek op de
deelname bij de dames (Almere & Viborg) ifv World Games 2022 kwalificatie.

Beleidsplan 2021-2024
-

De vergadering heeft uitvoerig tijd genomen om het beleidsproces en een aantal concepten te
bespreken. De vergadering adviseert positief over de volgende concepten en uitgangspunten:
o Toepassing van het SPLISS-model (De Bosscher) als model om de topsportwerking op te
structureren
o Het voeren van een integraal topsportbeleid
§ Van talentselectie, -oriëntatie, -ontwikkeling, elitewerking tot/met nacarriere
§ Het opnemen van transitieprojecten in het selectie- en doorstromingsmodel
(atleten die uit een ander sporttak komen en potentieel hebben om in te stromen
in een topsportwerking tri/duatlon)

Beleid met een plaats voor elke discipline (Olympisch, niet-Olympisch)
Integratie van (sport)wetenschappelijk dienstverlening, ontwikkeling en innovatie
binnen elk onderdeel van de topsportwerking
o Finaliteit van het topsportbeleid: mondiaal top 8 niveau
o Holistische en coherente benadering van het sportbeleid met integratie van zowel
breedtesport, competitiesport, jeugdsport, coach-opleiding, sportpromotie en topsport.
De vergadering adviseerde om de clubbevraging beperkt te houden tot vragen waarvan het
antwoord nog niet in eerdere overlegmomenten en bevragingen is gegeven. Clubs staan
doorgaans meer open om adviezen te geven via informele weg, zoals bv een “triatloncafé”, dan
via een formele vragenlijst. Misschien duidelijk te situeren dat gelet op de Covid-19 preventie
maatregelen en overheidsrichtlijnen het niet mogelijk is om fysiek te vergaderen binnen de
beschikbare tijd om het beleidsproces af te ronden.
§
§

-

Varia
-

Gelet op de Covid-19 situatie en de impact op de wedstrijdkalender werd de vraag gesteld wat de
budgettaire impact is en of er budgetten kunnen verschoven worden.
o Vanuit Sport Vlaanderen wordt hierover een overleg gepland met de federaties om deze
impact te bekijken. Er wordt ook oplossingen uitgewerkt om budgetten die niet zouden
aangewend worden naar 2021 door te schuiven.

