
VERSLAG ZENDING EK Juniores Grosetto 2017 

Leiding: Gery Follens (Delegatiehoofd) – Stéphanie Noel (Technical leader) 

Hieronder een opsomming van de feiten, ervaringen, bedenkingen om aldus de kwaliteit van de 

zendingen in de toekomst te verbeteren.  

1. Voorbereiding van de zending - vluchten 

- Het feit dat door de KBAB een voorschot naar het LOC te Grosetto werd gestuurd, heeft 

de betaling ter plaatse vergemakkelijkt en aldus wordt vermeden dat het delegatiehoofd 

met eigen kredietkaart, grote bedragen moet voorschieten. 

- Zowel de heen- als terugvlucht waren een ‘nachtelijke bedoening’. Vooral bij de 

heenvlucht zou zoiets beter vermeden worden ifv van de voorbereiding van de atleten 

voor hun competitie. Ook de locatie (Luchthaven Charleroi), vlucht om 07.15 uur 

(aanwezigheid om 05.00 uur) en de grotere verplaatsing voor de meeste atleten werkte 

de beperkte nachtrust in de hand. De opsplitsing in 2 groepen (4X400m met enkele 

coaches) (later in competitie) bood geen problemen.   

- De verdeling van de kledij kon niet doorgaan op de ‘teamvergadering’ (te late levering). 

Dit noodzaakte de delegatieleden om  hun kledij op te komen halen enkele dagen later 

of werd verdeeld in de Luchthaven. Er dient naar gestreefd te worden dat iedereen een 

IDENTIEK pakket krijgt, kwestie van het teamgevoel en de uitstraling ter plaatse te 

versterken.   

- De ‘teammeeting’ op voorhand  is een enorm pluspunt voor de atleten en hun 

entourage. De creatie van de teammap was schitterend en zeer nuttig voor gebruik ter 

plaatse. Zeker de tips omtrent voorkomen deshydratatie waren welkom. 

- Er  waren geen problemen met het transport van de polsstokken en ander ‘buitenmatig’ 

materiaal. 

- De ontvangst ter plaatse was zeer koel en beperkte zich tot een verwelkoming door de 

chauffeurs. Het transport van en naar de luchthaven gebeurde met een militaire bus en 

minibus, die allesbehalve voldoende bergplaats hadden voor onze bagage. Bagage 

diende opgestapeld in passagiersruimte en de polsstokken dienden vervoerd met 

hetzelfde transport (stokken tussen de passagierszetels in middenbeuk opgestapeld).  

- De kamerverdeling werd pro forma door de KBAB naar Grosetto opgestuurd, vanuit het 

idee dat alles ter plaatse kon aangepast worden. Dit was ook het geval.  

- Er zouden op voorhand afspraken moeten gemaakt worden over welk budget de 

delegatieleider beschikt om onvoorziene uitgaven (telefoon, dranken…) te regelen. 

Waarom voorziet de KBAB geen kredietkaart en telefoonkaart voor delegatieleider? 

- Om de kosten te drukken qua telefoonverkeer tussen de delegatieleden werd met succes 

gebruikt gemaakt van het ‘What’s app’-systeem.   

 

2. Verloop van de zending 

- De locatie van het aangeboden 3-sterrenhotel was zeer ongelukkig en te ver afgelegen 

van het stadion. Bovendien was het hotel gelegen naast een drukke snelweg. De 

uitbaters deden er wel alles aan om het naar onze zin te maken. Het logement stond in 

schril contrast met de aangeboden huisvesting aan sommige landen, die in het centrum 

van Grosetto logeerden in een vijfsterrenhotel met zwembad.  

- Het transport van en naar het stadion alsook de verstrekte informatie was in het begin 

rampzalig. 



- Samen met de delegatieleider van Cyprus (die bij ons logeerden) hebben we met het LOC 

onderhandeld over transport, logement en voeding. Hieraan werd gevolg gegeven 

waardoor het transport naar onze eigen wensen werd ingericht en de voeding werd 

aangepast. Aan onze wens om te kunnen gebruik maken van het zwembad van een 

nabijgelegen hotel van de organisatie werd niet voldaan.  

Op onze vraag om water te voorzien voor het team werd niet voldaan. We kochten dan 

ook bijna dagelijks een voorraad water aan in een nabijgelegen supermarkt.  

- Er was te weinig (identieke) kledij ter beschikking gesteld van de delegatie. De leden 

deden hun best om zoveel mogelijk in identieke sponsorkledij het Kampioenschap bij te 

wonen.   

- Er waren geen problemen met coaches of atleten tijdens de zending. De teamsfeer was 

UITSTEKEND en de atleten waren meestal zeer disciplinair en professioneel ingesteld. 

- Er werden ook geen klachten geformuleerd met betrekking tot de begeleiding vanwege 

delegatieleider en technical leader. 

- Nele Lievens, Julien Lebleu en Julien Scheuer leverden als Kines voortreffelijk werk. 

- De delegatie was zeer omvangrijk met 31 atleten, 13 coaches, 3 leden van de Medische 

Staf en de delegatie- en technische leider. 

- Resultaten:  

o 2 schitterende prestaties: Zilver voor Dries De Smet (1500) en brons van 

Jonathan Sacoor (400m) 

o 6 zeer goede prestaties (finaleplaatsen): Elise Van Der Elst (7° - 800m), Thomas 

Carmoy (7° Hoog), Babette Vandeput (10° - Discus), Tim VD Velde (12° - 1500m), 

Aflossingsteams meisjes (6°) – jongens (8° + BR) 

o 6 zeer degelijke prestaties (doorstoten naar volgende ronde SF): Elise Lasser 

(400), Tuur Bras, Simon Verherstraeten en Michael Obasuyi (110H), Lucie 

Ferauge (200), Eliott Crestan (800)   

o 3 redelijke prestaties: Hanne De Baene en Melanie Vissers (PSS), Jean-Baptiste 

Nutte (10° MK – na 4 proeven strijd gestaakt)  

o 2 ontgoochelende prestaties: Justine Tinck en Mathilde De Swaef (1500m – 

uitgeschakeld 1° ronde), Dimitri Montilla (gekwetst – geen deelname MK) 

- Op basis van de geleverde prestaties op het WK, kunnen we stellen dat de selectiecriteria 

(minima) in orde waren.   

- Er werden drie team-meetings georganiseerd: dit heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de 

ploegsfeer 

o Doorgeven van praktische zaken na de technical meeting, focus van het 

kampioenschap 

o Éénmaal naar aanleiding van een korte tussentijdse evaluatie  

o Eénmaal op het einde naar aanleiding van het succes van dit EK  

- De organisatie (LOC) leverde goed werk. 

- De samenwerking met ‘Technical leader’ Stephanie Noel (LBFA) verliep vlekkeloos.  

- De tussentijdse dagverslagen werden door de atleten en hun entourage op het thuisfront 

zeer gewaardeerd.   

 

3. Opvolging van de zending 

- Er zou een betaalkaart (met beperking?) van de Federatie moeten ter beschikking zijn 

van de delegatieleider. 

- De teamleader heeft één traktatie aangeboden aan de delegatieleden. De kosten zullen 

teruggevorderd worden bij de KBAB.  


