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VERSLAG VAT-VERGADERING 
03 FEBRUARI 2020 
KANTOREN VLAAMSE ATLETIEKLIGA - BRUSSEL 

Aanwezig: Marc Nevens, Niels Philtjens, David Evenepoel, Hilde Muls, Michel Nicasi, Patrick Van Riet, Paul Thys, 
Roger Embrechts en Serge Beckers 
Gast: Rutger Smith 
Verontschuldigd: Tim Moriau en Herman Van de Mergel 
Afwezig: - 
Verslaggever: Serge Beckers 

 

BEDANKING ROGER EMBRECHTS: DE MAN ACHTER 5210 ARTIKELS 

Roger wenst te stoppen als lid van de trainerscommissie en beheerder van de mediatheek. Hij wordt bedankt voor zijn 
jarenlange inzet en betrokkenheid voor de Vlaamse atletiekliga. Een bedanking werd overhandigd door de 
afgevaardigde van de raad van bestuur, Jos Jacobs en door de afgevaardigde van het personeel, Nicole Poels. Merci, 
Roger! 
 

TOPSPORTCOORDINATOR RUTGER SMITH (I) 

Kennismaking, ambities en plannen 

Komt een uiteenzetting geven van zijn werkplan, hoe hij de samenwerking ziet met de trainerscommissie en de andere 
trainers. Eerst volgt een persoonlijke voorstelling, zowel van hemzelf als onze leden. Hij was Nederlands topatleet 
discuswerpen. Later VAL werpcoördinator geworden, dan kwaliteitsmanager werpen, nu topsportcoördinator. Zijn 
strategische uitdaging is de uittekening van een efficiënt technisch beleid van de VAL. Hij merkt dat er veel “ruis” is 
binnen de atletiek en meer bepaald binnen de topsport. Er gebeurt reeds hier en daar een summiere samenwerking, 
maar velen zijn nog bezig op hun eiland. Coaches van toptalenten dienen ook betrokken te worden in het beleid en in 
de kennisoverdracht. Vlaanderen is een hele kleine regio, dus samenwerking is een must. Hij ziet de rol van de 
trainerscommissie vooral in het geven van feedback naar hem toe, wat speelt er in het veld. De vraag wordt 
teruggekaatst door onze leden : waar moet onze feedback naar toe en hoe zal hij worden gebruikt. Wat is het 
samenwerkingskader hiervoor? Er wordt wel gevraagd en toegezegd dat er een communicatie zou gebeuren in twee 
richtingen (door beide partijen) en dat er een opendeur politiek zou worden gehanteerd. Hij haalt hiervoor twee concrete 
voorbeelden aan : 

a. Meerkampproject : 
1. subsidieaanvraag bij Sport Vlaanderen : 

1. VTE voor bepaalde trainers aangevraagd en toegezegd 
2. Hoe gaat dit worden uitgerold ? Voor de meerkamp is er nog niet echt iets gedaan tot 

nu toe, het is de bedoeling om de meerkampers éénmaal per week samen te laten 
trainen met hun coaches. Fernando Oliva, als kwaliteitsmanager meerkamp, zal dit 
organiseren. Hebben hun medewerking toegezegd: Hanne Maudens, Noor Vidts, Jaan 
Bal, Jente Hautekeete, Maïte en hun respectievelijke coaches. Dit zouden 
leermomenten moeten zijn voor de andere trainers. 

3. De trainerscommissie stelt zich de vraag hoe deze leermomenten er zullen 
uitzien en welke methodiek hiervoor zal gebruikt worden? 

b. Geïdentificeerde talenten : GIT 
1. Zij ondergaan allen een sportmedische keuring 
2. Alle talenten worden ondergebracht in de verschillende categorieën (voor de senioren A1-A2-

A3). De juniorentop wordt ondergebracht in de categorie B1, B2 is net tegen de top van de 
junioren aan. 

3. Daaronder heb je dan de GIT, dit zijn de geïdentificeerde talenten die worden gerekruteerd via 
de ranglijsten en de regionale werking, gestuurd door Owen Malone en Tom Du Pan. De 
correspondentie gaat steeds via trainingscoördinator en/of secretaris. 
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4. Deze GIT krijgen stagekampen van 3 dagen aan geboden die worden opgevolgd door Niels. 
Er wordt gezorgd voor trainingsschema’s, beschikbaar materiaal en beschikbaarheid van de 
za(a)l(en). 

5. De trainerscommissie stelt zich volgende vragen: hoe clubs stimuleren om hieraan beter 
mee te werken? Hoe persoonlijke trainers meer het vertrouwen laten winnen in deze 
werking? Op welke wijze kunnen de voorziene schema’s dichter bij de persoonlijke 
trainers te krijgen? Komt er een evaluatie van de regionale werking en het GIT? 
 

 

Algemene conclusie 

We bedanken Rutger voor zijn komst. De trainerscommissie is verheugd dat samenwerking en dialoog centraal staan 
in het werkplan van de nieuwe topsportcoördinator. 

 

AFSCHEID SOFIE GEERTS (I) 

We bedanken Sofie voor de jarenlange samenwerking en wensen haar veel succes met haar nieuwe uitdaging. 

TEKST VOOR AV PC’S (I) 

David heeft een tekst aan de voorzitter van de raad van bestuur bezorgd over de werking van 2019 en de 
toekomstplannen in 2020. Deze wordt overlopen en goedgekeurd. 

TEKST TOEKOMSTVISIE VAN DE TRAINERSCOMMISSIE EN DE FEDERATIE IN ZIJN 
GEHEEL (B) 

De definitieve tekst over de toekomstvisie van de trainerscommissie en de federatie in zijn geheel werd, tijdens de 
maand januari, digitaal afgewerkt. Er werd hard aan gewerkt, elk woord telt mee. De wijze waarop deze tekst tot stand 
is gekomen is ondergeschikt aan het uitdragen ervan als een consensus.  

David Evenepoel gaat de tekst toelichten op de raad van bestuur van maandag 2 maart, ter voorbereiding van de 
strategische dag op zaterdag 4 april 2020. 

Graag licht de trainerscommissie hieruit een belangrijk onderdeel toe met betrekking tot het ontwerp van het nieuwe 
beleidsplan. Vooraleer aan het ontwerp van het nieuwe beleidsplan te starten, denkt de trainerscommissie dat het 
belangrijk is om als federatie stil te staan en een analyse te maken van maatschappelijke tendensen die inspelen op de 
(atletiek)sport en dus de externe redenen in kaart te brengen die een nood aan verandering in het beleid creëren. Drie 
stappen lijken ons cruciaal: 

• een analyse maken van de feiten / externe redenen die nood aan verandering creëren 

• in kaart brengen van wat de risico’s zijn als we niets doen 

• te bereiken resultaten formuleren waarop het beleid van de Vlaamse atletiekliga impact heeft 

De externe redenen waarop de federatie kan inspelen en zijn kansen benutten, welke de trainerscommissie vooropstelt 
en waarbinnen toekomstige beleidskeuzes, bij voorkeur, worden gemaakt, zijn de volgende: 

▪ digitalisering 

▪ de maatschappelijke vraag naar meer sport als een middel 

▪ nieuwe kenmerken van de (jonge) sporter "anno 2025" en hun hogere vraag 
naar maatwerk en aanbod 

▪ steeds veranderende aard van de ledenpopulatie (recreatie versus competitie) 

▪ het tekort aan (jeugd)trainers 

▪ nood aan meer institutioneel vertrouwen in en rond sportstructuren 

▪ onder welke voorwaarden kan topsport zich in de toekomst verder manifesteren 
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De samenvattende presentatie (voor de toelichting op de raad van bestuur van 2 maart) zit in bijlage bij dit 
verslag. 

 

WAARDENKADER (U) 

David Evenepoel stelt in het voorbije jaar vast dat er in vele communicatie sprake is van vertrouwensbreuken. Zie 
eveneens het gesprek (verslag) met de topsportcoördinator. De trainerscommissie neemt zichzelf voor een 
opendeurpolitiek te hanteren en steeds te vertrekken vanuit een waardenkader: we vertrouwen erop dat iedereen 
(vrijwilligers en professioneel), in en rond de Vlaamse atletiekliga, hier werkt vanuit goede bedoelingen. Dat we ons mild 
opstellen wanneer die goede bedoelingen in eerste instantie niet overeenstemmen met ons eigen gevoel of visie en dat 
we de tijd nemen om met elkaar in dialoog te gaan. 

Marc Nevens en Paul Thys vragen hieromtrent dat er geen zaken in e-mails zouden worden geschreven over collega’s 
die uitermate negatief zijn. Mondeling kan hier rechtstreeks tussen de betrokkenen over gepraat worden, maar een e-
mail zoals die van Tim Moriau over collega’s is niet wenselijk. 
 
 

OPVOLGING VORIGE BIJEENKOMST 

• tijdsregistratiesysteem 
o de werkgroepen communicatie en ICT zijn daar mee bezig voor alle domeinen (veldloop, 

loopwedstrijden op de weg, natuurlopen,…) en ook de recreatiecommissie. 
• visie uitschrijven op het professionaliseren van trainers (wachten op nieuwe DSKO) 
• return n.a.v. ondersteunde nascholingen in het buitenland 

o dient nog steeds te gebeuren door Tim Moriau, Joachim Cordeel en Kelly Van Maldegem 
o dit zou de lacune in het aanbod competitieve trainers en atleten kunnen opvullen 
o hierin ligt een taak weggelegd voor de kwaliteitsmanagers en DSKO 

 

 VARIA 

• Michel Nicasi: interessante vormingen  
✓ Activity Tracking : dynamische coaching en gezondheidsbevordering in Leuven op 25 april. 
✓ Foam rolling in Herentals op 7 maart 

 

 

VOLGENDE MEETING 

Maandag 27 april om 19u00, kantoren Vlaamse Atletiekliga 


