Verslag topsportcommissie 26 november 2020
Virtueel via videoconferencing. 19:00-21:15

Aanwezig: Nick Baelus, Simon De Cuyper, Loic Hélin, Matthias Verstraelen, Glenn Poleunis, Thomas Steurbaut, Bart Thijs,
Reinout Van Schuylenbergh.
Afwezig met kennisgeving: Philippe Preat, Bert Six, Erwin Koninckx, Jo Smolders, Mathieu Gram
Agenda
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Selectiecriteria en kernen 2021
Programma ontwikkeling

3.
4.
5.
6.
7.

Programma elite
Dossier Diego Van Looy (topsport defensie)
Labelen topsportclubs
Headcoach/topsportmanager
Varia

Covid 19 maatregelen
•
•
•
•

Geen indoor training mogelijk
Outdoor training blijft mogelijk. Individueel en in groepjes van max 4 personen mét social distancing !
Geen contactsport
Uitzonderingsmaatregelen voor topsport werden aangevraagd aan Sport Vlaanderen in 4 golven
o Goedkeuring op 3 november: voor elitesporters prestatieprogramma, topsporters
development programma en full time profatleten
o Goedkeuring op 19 november: uitgebreidere lijst van atleten die (semi)professioneel aan
triatlon/duatlon doen en elitesporters met uitzicht op nationale selecties
o Goedkeuring op 24 november: sparringpartner elitesporter prestatieprogramma
o Aanvraag op 24 november van profatleten die zich later hadden gemeld bij 3VL en
topsportstudenten (met topsportstatuut): van deze aanvraag is nog geen beslissing ontvangen.

Selectiecriteria en kernen 2021
•

•

Selectiecriteria EK/WK werden puntgewijze overlopen. Er werden enkele aanpassingen voorgesteld
voor de criteria van het EK U23, EK jeugd en het EK duatlon (junioren). Deze worden opnieuw
besproken met LBFTD en voor akkoord voorgelegd aan de RVB BE3. Hierna kunnen de criteria breed
gecommuniceerd worden.
Met de corona lockdowns heeft 3VL heel snel vragen ontvangen om uitzonderingsmaatregelen te
bekomen voor topsporters en sporters van hoog niveau. Van daaruit ontstond er een zekere druk om
een regeling te vinden voor de groep van sporters van hoog niveau en professionele sporters die
evenwel nog niet voldeden aan de prestatiecriteria voor een A-statuut. Deze situatie dreigt echter een
aantal peilers van het topsportbeleid, gebaseerd op prestatiecriteria, onder druk te zetten. De
topsportcommissie komt unaniem tot de volgende adviezen:
o De sportieve prestaties moeten het uitgangspunt zijn om op een topsportlijst te komen, niet
de socio-economische situatie van de sporter.
o De topsportlijsten moeten de atleten vermelden die voldoen aan de goedgekeurde
prestatiecriteria.
o De topsportlijsten dienen de atleten te vermelden die voldoen aan de prestatiecriteria en een
professioneel statuut hebben of in een project voor topsporttewerkstelling zijn opgenomen
(profparcours, topsport Defensie, tewerkstelling Sport Vlaanderen, tewerkstelling ADEPS).
o De atleten op de topsportlijsten moeten het engagement aangaan om selecteerbaar te zijn
voor deelname aan EK’s en WK’s in het World Triathlon programma (= deelname als lid van de
nationale ploeg). Dit engagement dient vastgelegd te worden in een programma dat werd
overeengekomen en goedgekeurd door de topsportcommissie.
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o

Conform de dopingwetgeving dienen de professionele sporters gemeld te worden bij het
Nado Vlaanderen om opgenomen te worden binnen de regelgeving rond ‘elitesporters’.

Programma ontwikkeling
•
•

•

Het ontwikkelingsprogramma werd overlopen.
Door Corona zijn heel wat initiatieven vervallen en stelt zich de vraag of een online alternatief altijd de
goede keuze is. Vanuit development worden nog ‘goede praktijken’ uit andere sporten verzameld en
teruggekoppeld in functie van eventuele programma aanpassingen.
Op 4 december is er een teamvergadering om de korte termijnplanning verder uit te werken.

Programma elite OD
•
•
•

•

Het prestatieprogramma werd overlopen.
Het gezondheidsbulletin van de atleten werd besproken.
De projecten gericht op het optimaliseren van de voorbereiding en de prestatie op de OS werd
besproken:
o Aerodynamica project
o Beat the heat project
o Individuele sportwetenschappelijke noden & ondersteuning
o Logistieke voorbereiding
Het BOIC heeft een vritueel trainingscamp georganiseerd met tal van informatiemomenten waarvan de
inhoud ter beschikking is voor de leden van de tospportcommissie.

Programma elite Multisport
•
•

Het prestatieprogramma ‘multisport’ werd overlopen.
Er wordt een bezorgdheid geuit dat het multisportprogramma niet mag interferreren op de andere
programma’s en dit om te vermijden dat door tijdsdruk of logistieke druk de kwaliteit van het aanbod
zou verminderen.

Dossier Diego Van Looy
•

Er wordt contact genomen met topsport Defensie met de vraag in welke mate dit dossier in aanmerking
komt voor het project topsport Defensie.

Project topsportclubs
•
•

De leden van de topsportcommissie worden uitgenodigd op een brainstorm over het project
‘topsportclub’ waarvan de meerwaarde in vraag wordt gesteld.
In deze discussie kwam ook de nood aan de oppervlakte om een coachesnetwerk op te zetten in functie
van intervisie en informatiedoorstroom. Beide projecten worden ten gronde verder behandeld in een
aparte werkgroep.

Headcoach
•
•

De topsportcommissie werd geïnformeerd over het verloop van de aanwervingsprocedure.
In de naamgeving van deze rol zal voortaan van ‘topsportmanager’ gesproken worden omdat dit beter
aansluit op de taakinvulling.

Varia
•
•

Ter informatie: OCP ivm (crisis)communicatie (documenten in de MS Teams agenda)
Ter informatie: Project sportwetenschappelijke verdieping KUL: modelleren van triatlonprestatie (test
event)
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