
Verslag Topsportcommissie dd. 29/06/2021  
 
Aanwezig:  
Cedric Van Branteghem, Rudi Diels, Rik Didden, Fernando Oliva, Sofie Debaere  
Lander Tijgat, Roel Parys, Bernard Van Havere, Thomas De Bock 
 
Verontschuldig: Gery Follens, Peter Robbens, Owen Malone 
 

1 Goedkeuring vorig verslag  

 
Het verslag van de vorige vergadering wordt nog door Owen opgemaakt en verstuurd voor goedkeuring.  
 

2 Europabeker 

De Topsportcommissie pleit voor een hogere prioriteit te geven aan de European Cup voor Teams. 

Binnen een cultuur van samenwerken draagt deze competitie bij tot teambuilding. 

De T.D. (Technische Directie) zal via overleg met LBFA de doelstellingen en de criteria voor dit toernooi iets 
nauwkeurig moeten stellen om met een A-Team te kunnen deelnemen. 

***De European Cup 10000m leverde verschillende PB’s incl. een Olympische limiet (Bashir Abdi). 
 

3 Selectie voor Internationale Kampioenschappen 

Overloop van de selecties voor internationale kampioenschappen. 

EK U23, EK U20, Olympische Spelen, WK U20. 

Voor de Olympische Spelen werd de selectie van Renée Eykens (scheur achillespees) ingetrokken. Eerstdaags 
vindt overleg plaats met het BOIC m.b.t. de selectie van de aflossingsploegen voor de Spelen. De onverwachte 
prestaties van Naomi Van Den Broeck op ECT en BK zijn daarbij een nieuw gegeven. Alexander Doom toonde op 
het BK bevestiging van zijn uitstekende vorm.  

 
 

4 Samenvatting van de Meerkamp in Arona (Tenerife) 

Noor Vidts scoort een PB in de Heptathlon als laatste meerkamp richting de Olympische Spelen. 

Jente Hautekeette haalt het beste jaar prestatie voor U20 atleten met +8000ptn. 

Atleten van het meerkamp programma (Thomas Van Der Poel, Laura Van Den Brande, Sennah Vanhoeijen en 
Nina De Nolf haalden ook podium plaatsen op de Combined Event Challenge wedstrijd. 

**Jef Misplon haalde de limiet voor het EK U20 en WK U20 in de Tienkamp. 

 

6 Coachesplatform 

  
Er wordt gewerkt o.l.v. Fernando Oliva aan een coachesplatvorm voor topcoaches. Een forum waar veel topics in 
aanbod komen om connectie tussen coaches te stimuleren. 



Het centrale doel is om kennis en ervaring uit te wisseling binnen een gestructureerde manier en via een 
moderator. 

De bedoeling is ook om meer connectie te creëren tussen coaches en om heel concrete casussen te behandelen. 

Zo ook een coach-code van participatie en communicatie op te stellen tussen deze topcoaches. 

Deze initiatief wordt door de Topsportcommissie aanvaard.  

Er werden ook Webinars georganiseerd met een succesvol resultaat o.l.v. Sietske Lenchant. 

 

7 Varia 
 

Er wordt gesproken over de toestand van de piste in het Boudewijnstadion. Stad Brussel plant 
herstellingswerken rond de start van de 100m en de aanlopen van polsstok en verspringen. 

Startlijn van de1500 te herevalueren op basis van de USATF Olympic Trials (Eugene, OR). 
 

8 Volgende vergadering  

 
De volgende vergadering van de TSC staat gepland op:  
Datum: maandag 31 augustus  
Uur: 19:30  
Online 
 


