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1 Tijdelijke Topsportcommissie 
 
De situatie rond de topsportcommissie op dit ogenblik wordt toegelicht. Deze tijdelijke 
commissie kan maximaal doorgaan tot de volgende statutaire algemene vergadering ( 
maart 2019). 
Het is aan de RvB om een permanente oplossing uit te werken rond de samenstelling van 
de topsportcommissie. 
Er wordt verwacht dat er geen bijzondere algemene vergadering rond de 
topsportcommissie zal samengeroepen worden en we tot dan kunnen verder werken. 
 

2 Afspraken manier  van werken voor de vergadering 
 
Er wordt verwacht van de leden van de commissie dat ze de nodige sereniteit aan de dag 
leggen, dat ze discreet omgaan met de informatie die ze verkrijgen door de bespreking 
van verschillende onderwerpen. 
Topsportcommissie is een beleidscommissie met als bedoeling input te geven bij het 
topsportbeleid. Patrick merkt op dat de commissie enkel succes kan hebben als trainers en 
bestuurders van de clubs zien wat er uit het beleid komt. 
 

3 Evaluatie Stages:  

3.1 • Elitestages :  
Fond :   
2 hoogtestages in Dullstroom en Flagstaff : Beiden zijn goed verlopen. Het is wel de 
bedoeling volgend jaar slechts op 1 plaats hoogtestage te houden . Nu  2 x kosten voor de 
begeleiding en medische omkadering. 
 
Halve Fond : 
Stage in Albufeira ( Portugal) : Stage is positief verlopen, goede onderlinge  samenwerking 
tussen de verschillende trainers. 
 
Explosieve disciplines : 
Deze stage ging voor het eerst door in Belek ( Turkije). 
De accommodatie was prachtig ( hotel ,piste, medische verzorging waren tiptop in orde) 
Atleten hebben daar in ideale omstandigheden kunnen trainen. 
Praktisch iedereen van de eliteatleten heeft deelgenomen, 95% was mee. 
Er was een zeer goede samenwerking tussen de trainers.  
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Het samen organiseren met de LBFA en de aanwezigheid van verschillende LBFA elite 
atleten maakte dat het algemene niveau van atleten hoger lag 
Ook de samenwerking tussen trainers VAL/LBFA verliep zeer positief 
 
Cedric merkt op dat hij heel goede reacties gekregen heeft over deze stage. 
 
Aangezien deze stage een enorme meevaller was en er interesse op gang kwam uit andere 
landen is er reeds een pre-booking gemaakt voor volgend jaar. 
 
Werkpunt :  Max merkt op dat er te weinig info was bij de medische staf rond enkele 
blessures bij onze topatleten. Iemand die een contract heeft, dient  medische staf  juiste 
info te geven over zijn medische toestand. Max zal hier met hen een gesprek over hebben. 
 

3.2 Turbostages :  
Zijn de stages voor alle elites samen ,ook de C- atleten.   
Hier moeten we zoeken naar het juiste evenwicht : Het werkt inspirerend voor de jonge 
atleten om samen te zijn met de toppers, van de andere kant moeten we zien dat de 
elites op hun niveau kunnen trainen. 
 
Gedurende het jaar zijn er logistiek goede en minder goede zaken geweest  die we zeker 
moeten oplossen maar we willen de turbostages zeker blijven verder zetten. 
 

3.3 Talentenstages :  
Zijn de stages die we organiseren om de meest talentvolle kadetten en 1ejaars scholieren 
samen te brengen. Van hieruit wordt ook de instroom in de topsportschool beter 
aangepakt. We willen meer tijd steken in de pré-selectie. We kunnen ons hierdoor meer 
focussen op onze beste talenten  en niet enkel op atleten die in een probleemsituatie 
zitten, wat moet leiden tot en betere en meer kwalitatieve instroom in de topsportschool. 
Deze zijn goed meegevallen en we willen deze zeker  verder blijven zetten. 
 

4 Terugkoppeling selectiecommissie 9 mei ( namiddag): 
 

4.1 Selectie voor WK :  
In principe vanaf volgend jaar komt er een wijziging voor de selectie voor het WK. 
Internationale norm wordt als volgt bepaald : 
IAAF bekijkt hoeveel deelnemers per discipline ze nodig hebben en zal op basis van plaats 
in de worldrankings atleten uitnodigen.  
Het systeem van de worldrankings is nieuw en wordt toegepast vanaf september 2018. Er 
is nog ruimte voorzien voor de landen om in dit kader eigen selectienormen toe te voegen: 
De selectiecommissie heeft besloten om de huidige filosofie ( bepaalde plaats beogen op 
het WK) voor een bepaald niveau te behouden. Er kunnen dus voor bepaalde nummers 
eigen selectienormen volgen. 
Cedric merkt op  dat er bij het systeem nog vele vragen zijn en er nog veel onduidelijkheid 
is.  
Een eerste communicatie naar de betrokken atleten en hun trainers wordt opgemaakt door 
de technische directie VAL en LBFA. 
 

5 Voorstelling Jaaractieplan 2018/2019 : 
 
Het Jaaractieplan werd in het verleden geschreven in september na de internationale 
kampioenschappen. Omdat dit dan allemaal heel snel moest gaan was er eigenlijk geen 
ruimte om dit op alle niveaus te bespreken. 
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Bedoeling is om de toekomst er eerder mee te starten zodat het jaaractieplan kan 
gedragen worden door de topsportcommissie en van daaruit voorgesteld op de RvB.  
 
Hierbij een overzicht van de bemerkingen bij de 1ste lezing. Er is lang gediscussieerd over 
de uitgangspunten. Wegens tijdsgebrek is het actieplan zelf slecht heel  summier 
overlopen, het departement topsport is niet behandeld, bijkomende ondersteuning 
topsport is kort toegelicht. Hierbij een overzicht van de bemerkingen bij de 1ste lezing : 
 
• Dia 4 : uitgangspunten :  
We willen als federatie werken aan een structureel model, We willen een visie opbouwen 
en beleid voeren gedurende het hele jaar door. 
 
• Dia 5 : ontwikkelingstraject topsport atletiek : 
 
De leeftijdsgroepen miniemen  ( 12- 13 jarigen) en kadetten (14-15 jarigen) zullen 
ondergebracht  worden in de regionale werking : 
Hiervoor zullen regionale trainingen en in de vakanties een aantal trainingskampen 
georganiseerd worden.  
 
De eerstejaarsscholieren scholieren ( 16 jarigen- 4de jaar middelbaar onderwijs) komen in 
het jaar pré Tss. Voor hen wordt de mogelijkheid voorzien om 2 x per week deel te nemen 
aan de open trainingen TSS, als ook worden voor hen de talentenstages georganiseerd.  
 
        Schol 2/Jun 1 ( 5 de en 6de jaar middelbaar): Atleten komen treden dan toe tot de 
HPC werking en worden opgevangen in de laatste graad topsportschool.  
 
Het 1ste niveau waar we in topsport naar werken zijn de juniors. We streven daar dan ook 
naar eenvormigheid : Voor iedereen hetzelfde framework als ondersteuning. 
 
 
• Dia 6 : De scherpe kant van de topsport : 
 
Het is de bedoeling in ons topsportbeleid dat we starten met een brede basis onderaan, en 
dat de piramide naar boven toe steeds smaller wordt. Dat betekent dat we onderaan de 
piramide van ons ontwikkelingstraject we zoveel mogelijk atleten meenemen maar dat er 
in  een verder stadium atleten zullen afgeroomd worden. Neemt niet weg dat we atleten 
die dicht bij norm blijven verder kunnen meegenomen worden. 
 
Bemerkingen hierbij :  
Patrick merkt op dat het ook een doel van het beleid kan zijn om de basis te verbreden. ( 
meer talentvolle atleten aan de basis = meer kans op doorgroei) 
Max geeft mee dat niet het aantal atleten dat er nu in de “basis” zit een probleem is, 
maar eerder de bepaling van wie er in de basis zit. 
 
• Dia 7 + 8 : ontwikkelingslijn<-> prestatielijn : 
 
Op dit ogenblik hebben we een ontwikkelingstraject waarbij de norm per 
leeftijdscategorie bepaald is; dat houdt in dat je bv. als belofte 3 jaar aan dezelfde norm 
moet voldoen om elite atleet te zijn. 
Om dit aan te passen willen we een prestatielijn ontwikkelen per leeftijdsjaar en niet per 
competitiecategorie. 
 
De prestatielijn zal ook 2 niveaus bevatten : 
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De bovenste lijn is het hoogste niveau dat we definiëren voor een bepaalde leeftijd  - de 
onderste lijn is het minimumniveau voor een bepaalde leeftijd. 
Het verleden heeft ons geleerd dat talentvolle atleten meestal beginnen in de bovenste 
zone en er blijven of naar onder wegzakken.  
De doorgroei van het onderste niveau  naar het bovenste niveau blijkt heel moeilijk te zijn  
want dat zien we zelden. 
 
Aan de hand van deze prestatielijnen zal de ondersteuning van onze A-B atleten bepaald 
worden.  
We willen pas internationaliseren nà de scholierencategorie wat betekent dat er geen C-
atleten meer op onze elitelijst zullen voorkomen. Zij zullen echter wel nog steeds 
opgevolgd worden en de prestatie-evaluaties dienen daarbij ook een rol te spelen. 
Vanaf de juniors categorie streven we dan naar een bredere doorgroei naar de top. 
 
         Bemerkingen hierbij : 
Patrick : voor ontwikkelen van de prestatielijn nieuwe  benchmarks nodig zijn maar dat 
hiervoor voldoende mogelijkheden zijn zoals het Jaarboek, EAA prestatietabellen als IAAF 
scoringtables. 
 
 
• Dia 9 : Structurele ondersteuning : 
 
Van Min/kad tot en met junior verzorgen wij een structurele ondersteuning voor de 
ontwikkeling van onze atleten, Het is de bedoeling dat ze nadien doorgroeien naar een 
studentenondersteuning of een prestatieprogramma.  
 
• Dia 10 : Segmentatie Ondersteuning :  
 
Max geeft een overzicht van hoe we de ondersteuning per leeftijdscategorie willen 
organiseren .  
Bemerkingen :  
Patrick :  in de categorie min/kad  1 regionale training geven per maand hetzelfde zou 
inhouden als de regionale trainingen die nu georganiseerd worden en dat is zinloos. Om 
nuttig te zijn mag dit zelfs 1  x per week zijn in bepaalde trainingsperiodes. 
 
Max geeft hierop aan dat het niet de bedoeling is om 1 x per maand eens een training te 
organiseren, maar wel dat het aandeel van wat de federatie hierin doet 1x/maand zou 
kunnen gebeuren. Voor de geselecteerde atleten is het de bedoeling een bijkomende 
wekelijke training te organiseren waarvoor dan met lokale clubs/trainers 
samenwerkingsverbanden dienen opgezet te worden. 
De interactie tussen federatietrainer en persoonlijke trainer is dan ook om hun programma 
te bespreken zodat er op een kwalitatieve manier verder kan gewerkt worden. 
 
• Dia 10 : Performantiedoelstellingen federatie : 
 
De perfomantiedoelstellingen van de federatie is nu de som van de verwachtingen die de 
atleten hebben op de internationale kampioenschappen. Verder zijn er geen, ook niet in 
de verschillende delen van de ontwikkelingspiramide. 
We willen meer benchmarks zoeken om dit meer meetbaar en aantoonbaar te maken om 
zo een betere niveaubepaling in de breedte te krijgen. 
 
Bemerkingen :  
Eddy merkt op dat de manier zoals het nu gebeurt de meest realistische is. 
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Patrick herhaalt zijn vorige opmerking  dat de nodige benchmarks kunnen gevonden 
worden via Jaarboek, scoring tables… 
 
Max legt uit dat het ook de bedoeling is om de breedte van de kwaliteit in de onderste 
segmenten van onze topsportpiramide te kwantificeren. 
Dit kan door voor de verschillende geboortejaren en disciplinegroepen de scoringtables toe 
te passen. Zo kan er een overkoepelende kwaliteitsindex gecreërd worden 
Van hieruit kunnen ook beleidsmatige zowel als operationele beslissingen genomen 
worden. We dienen in de toekomst ook na te denken over waar we meer of minder in 
willen investeren. 
 
Hier wordt de bespreking van de uitgangspunten afgerond. Omdat deze bespreking al lang 
geduurd heeft en  het dan al na 22.00 uur is wordt besloten om het actieplan heel kort te 
overlopen met de belangrijkste punten om het volgende keer uitgebreid te bespreken .  
 
Volgende dia’s werden kort overlopen – de anderen worden volgende vergadering 
behandeld:  
 
• Dia 14 : ontwikkelingstraject – stages : 
 
Max geeft toelichting bij deze dia : 
 
Lentestage : meestal in de paasvakantie en is in voorbereiding van het zomerseizoen 
Kerststage :  is een winterstage. Hier is veel vraag naar. Vraag wordt nu afgetoetst met 
trainers en atleten. 
 
Voorgestelde opleidingstraject van de Vlaamse atletiekliga : 
 
Regionale trainingen -> Pré Topsportschool-> Topsportschool-> 18+ 
 
Voor de pré-TSS  
Een jonge atleet wordt  uitgenodigd voor de regionale trainingen, kan dan via het pre- 
topsportschool traject  instappen in de topsportschool en zo verder groeien naar de 18+ 
werking.  
Voor het préTSS traject dient er met SpVl een concreet kader gecreërd te worden binnen 
het F-statuut. Dit dient dit jaar nog voorbereid te worden om in het schooljaar 2019/2020 
hiermee van start te kunnen gaan. 
         
Bemerkingen :  
Eddy en Patrick:  
vragen wat er gebeurt met een atleet die niet beslist naar de topsportschool te gaan ? Het 
is een opmerking van de algemene vergadering dat 80% bij de scholieren niet in ons traject 
voorkomt. Kunnen we die niet  verder begeleiden in de regionale werking? 
 
Deze atleten zijn echter te oud voor de regionale werking, dus kunnen daar niet meer 
opgevangen worden. Bovendien willen we er naar streven dat er meer keuzes gemaakt 
worden richting topsport. In het jaar Pré topsportschool is er de keuze. Nadien is er buiten 
de topsportschool geen begeleiding meer voorzien. 
 
 
Sofie:   
merkt op dat een tweesporenbeleid je eigen traject alleen maar zal ondergraven. 
 
Cedric :   
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vraagt of we alle studierichtingen wel kunnen aanbieden in de topsportschool (-> betere 
studenten-> universitair onderwijs) .  
Enkel voor wie persé Latijn wil studeren is er geen mogelijkheid binnen de TSS. 
Daarnaast is er een misvatting dat men geen “zware” studierichtingen kan doen binnen de 
TSS. 
Er zijn uiteraard door het beperkte lessenrooster minder lesuren dan in het reguliere 
middelbare onderwijs maar voor leerlingen die dit wensen kunnen er extra pakketten van 
verschillende domeinen opgenomen worden, waarmee 95% van de richtingen kan 
aangeboden worden. 
 
 
Fernando en Rik : 
We willen streven  naar een gezonde  “ sportieve cultuur” . 
Hierin kiezen we voor een bepaald traject waar de iedereen binnen  de Val (trainers en 
bestuurders) volledig achter gaan staan en het ook allemaal samen proberen uit te 
werken. 
 
• Dia 20 : HPC werking : 
 
Op dit ogenblik is er veel werk in de 18+ werking, maar niet alle atleten binnen de werking 
zitten binnen de prestatienormen die we hanteren. 
 
Om een betere doorstroming te bekomen in de HPC werking zullen de instapcriteria 
afgestemd worden op de prestatielijnen.   
 
Om een optimalisatie te krijgen zullen we het concrete aanbod binnen de HPC’s verder 
definiëren en wordt voorgesteld om te ondersteunen op basis van elite-categorisatie : 
Elites : gratis ondersteuning 
Geen elites : tegen betaling. 
Dit ook om de atleten ‘ de kost van dagdagelijkse begeleiding’  beter te leren inschatten. 
 
Bemerkingen :  
Cedric en Patrick vinden een aanbieding tegen betaling geen goed idee. 
Deels omwille van de mogelijke negatieve kritiek en deels omdat het maar weinig zou 
opbrengen. 
Het zou ook mogelijk zijn een quotum te bepalen en de technische directie te laten 
bepalen wie kan instappen.  Dit om atleten die dicht bij de elitenorm zitten de kans te 
geven om verder door te groeien. Bovendien is het voor de elite atleten een voordeel om 
kwalitatieve trainingsgenoten of sparringpartners te hebben. 
 
• Dia 23 : Werking prestatieprogramma’s : 
 
Er is een veranderd subsidiëringsmechanisme voor de prestatieprogramma’s. 
 
Bij de prestatieprogramma’s wordt nu een bepaald werkingsbedrag toegekend op naam 
van de atleet.  Maar met dit bedrag moeten volgende zaken betaald worden : 
- Werkingskosten van atleet en trainer; 
- Onkosten voor deelname aan kampioenschappen. 
Het is echter niet zo dat vanuit Sport Vlaanderen er een verplichting is dat dit 
naamsgebonden hoeft te zijn. Wat wel zo is, is dat subsidiëring binnen een 
prestatieprogramma enkel kan aangewend worden voor atleten die ook door SpVl aanvaard 
worden. 
Het is niet omdat atleet budget op naam heeft dat atleet vrij kan beslissen wat met dit 
bedrag te doen. TDT wordt aanzien als budgetbeheerder om het budget optimaal te 
koppelen aan et voorgestelde programma. 
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Dit is echter een historisch gegeven van hoe de “persoonlijke” subsidiëring steeds 
gehanteerd werd binnen atletiek. 
Max zal ook samenzitten met Sofie om voor de toekomst te bekijken of we dit deels op een 
andere manier kunnen kaderen. 
 
6. Bijkomende ondersteuning Topsport : 
 
Max licht toe dat er vanuit Sport Vlaanderen een éénmalige bijkomende ondersteuning is 
voor topsport. 1,6 miljoen euro te verdelen voor 20% van de reeds toegekende  
ondersteuning voor topsport. (over alle sporttakken heen)   
Projecten in te dienen voor 1 juni 2018. 
Er is door de technische directie een lijst opgesteld met in te dienen projecten.  
Sofie ligt nog eens toe dat het om een eenmalige ondersteuning gaat ( dus best geen 
lesgever in een of andere langdurig project aanstellen want dan betaal je vanaf volgend 
jaar zelf.) en dat er slechts budgettaire ruimte is 10% supplementaire middelen. 
 
Projecten mogen uitgewerkt en ingediend worden. 
 
Vergadering afgesloten om 22.40 uur. 
 
 

6 Volgende vergadering 
 
De volgende vergadering van de TSC staat gepland op: 

Datum: maandag 11 juni 
Uur: 18:30 
Plaats: kantoren VAL 

 
 


