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VERSLAG VAT-VERGADERING 
MAANDAG 18 OKTOBER 2021 
ONLINE  

Aanwezig: Gunther Mosselmans, Patrick Van Riet, Paul Thys, Marc Nevens, Peter Van Hove, Steven Taeleman, 
Sietske Lenchant  
Gast: Gerben VD Voorde en Michiel Bienens van de atletencommissie 
Verontschuldigd: David Evenepoel en Gunter D’Hondt 
Afwezig: Herman Van de Mergel, Niels Philtjens 
Verslaggever: Patrick Van Riet 

 

(I) TOELICHTING BIJ ATLETENBEVRAGING (DOOR GERBEN EN MICHIEL) 

Presentatie en discussie over de resultaten atletenbevraging (750 antwoorden). Slides worden nagestuurd en bevatten 
de voornaamste conclusies van de bevraging. 

De resultaten van de bevraging werd ook al gepresenteerd aan de RVB. De vraag van RVB na die presentatie was om 
nu de ‘speerpunten’ (prioriteiten) hieruit te selecteren waarvoor verdere actie nodig is.  

Opmerkingen/suggesties tijdens de VAT discussie over dit onderwerp:  

-regionale werking  

bij het resultaat dat 75% voorstander is van een regionale werking, werd opgemerkt dat er al een regionale trainingsblok 
werd uitgevoerd zonder dat de VAT hiervan op hoogte was; ook over het volgende blok (jan-feb) is VAT niet 
geïnformeerd.  

aanvulling door David: we hebben vorig jaar advies gegeven om de uitvoering van de regionale training te verbeteren. 
Is het nog nodig om, als trainerscommissie, meer toelichting te krijgen bij het globaal programma van de regionale 
werking? 

bij die regionale werking zouden de trainers van de atleten van inhoud op hoogte worden gehouden; een lid van de 
trainerscommissie heeft zelf een aantal atleten die deelnemen, maar werd enkel door hun ouders geïnformeerd en wist 
niets over de inhoud, zodat het voor persoonlijke (club)trainer niet mogelijk is om de rest van het trainingsprogramma 
te laten aansluiten op de regionale trainingsinhoud. 

het voorstel van de VAT was om de VAL website meer te gebruiken, zie ook voorgaand advies van de trainerscommissie 
omtrent de uitvoering van de regionale werking 

- om de trainingsinhoud van de regionale training daar opvraagbaar te maken voor clubtrainers – actie Sietske? 

- om ook meer algemene informatie van de federatie daar beschikbaar te maken (vb procedure en timing regionale 
trainingen etc); op die manier wordt vermeden dat sommige informatie aan clubs niet voldoende doorstroomt naar de 
trainers  

De trainerscommissie is teleurgesteld dat de communicatie omtrent de regionale werking nog niet verbeterde. 

actie Sietske/David naar Owen en Rutger 

-veldlopen/outdoor  

de atletenbevraging bevatte weinig vragen omtrent veldlopen en weg 

--inschrijvingen  

Sommige competities kunnen zeer duur worden voor atleten, vooral als ze inschrijven voor meerdere nummers 
(meerkamp) 

Het beter regelen op welke termijn inschrijvingen worden afgesloten via atletiek.nu 
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(B) BEVRAGING TRAINERS 

Iedereen akkoord om deze vragenlijst nu asap uit te sturen. Geen verdere aanpassingen nodig. 

actie: Sietske 

(I) AANSLUITING TRAINERS BIJ VAL/VAT (BUITEN CLUB) 

Geen akkoord. Er is meer uitleg en duidelijkheid nodig waarover dit gaat, waarom dit nodig is en zeker ook tegen welke 
vergoeding. Zulke aansluitingen mogen niet goedkoper zijn dan de som van VAL en VAT lidgeld samen (35 euro lijkt 
ons lager, maar ook hier is meer transparantie gewenst).  

Inhoudelijke discussie is verder gezet via mail na afloop van de bijeenkomst. David neemt de verantwoordelijkheid op 
zich dat deze beslissing louter werd geagendeerd als een toelichting en niet als een advies werd besproken. 

actie : Sietske met David/Ludwig opnemen 

 

(I) PSYCHOLOGISCH VEILIGE MANIER TRAINING GEVEN 

Dit is onderdeel van elke VTS opleiding (veilig sporten). Tevens is dit een verantwoordelijkheid van de clubs om dicht 
bij de trainers te staan, en 1ste lijn te zijn bij problemen. 

Belangrijkste is volgens VAT het opzetten van goede communicatie : 

-tussen trainer en atleet/ouder 

-tussen trainer en atleet 

-met vertrouwenspersoon van de club 

en om de trainer goed bewust te maken van het feit dat de atleet niet altijd open zal zijn/alles zal zeggen; hiervoor zou 
het nuttig kunnen zijn om een soort vragenlijst te hebben die de trainer kan helpen om de juiste vragen te stellen. 

Expertise met professionele bekwaamheid in de psychologie lijkt aangewezen om voor trainers een handig overzicht te 
(laten) maken met tips en tricks om op een psychologisch veilige manier training te leren geven. 

actie Sietske vraag aan Paula/Liesl  

 

START TO COACH 

Sietske geeft toelichting over het schrappen van de Aspirant initiator en de nieuwe Start 2 Coach.  

 

DROP OUT BIJ TRAINERS 

De 8,3% bij atletiek (vs 21,7%) zien we als een onderschatting omdat we denken dat de kwaliteit van de cijfers waarop 
dit gebaseerd is, twijfelachtig is. 

Is het probleem niet vooral te wijten aan (gebrek aan) passie bij trainers om al die uren te willen investeren?... hoe kan 
de club de trainer ondersteunen om hem/haar te motiveren (naast infrastructuur voorzien, ook vb een kiné betalen ed....) 

Verder onderzoek door de Vlaamse trainersschool is gepland. Vooral de achterliggende motieven waarom trainers 
ermee stoppen, lijkt ons prioritair om te weten te komen. 

Vanuit de bevraging van de strategische werkgroep ‘atletiekclub 2030’ zullen binnenkort ook een aantal feiten en cijfers 
naar voren komen om de problematiek rond ‘dropout’ bij trainers en het ‘structureel tekort’ aan trainers in verenigingen 
te onderzoeken en aan te pakken. 
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VOLGENDE MEETING? 

Geen datum afgesproken 

Graag in december opnieuw een fysieke bijeenkomst in de kantoren van de Vlaamse atletiekliga. 

 

 


