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VERSLAG VAT-VERGADERING 
24 AUGUSTUS 2020 
ONLINE VIA GO TO MEETING 

Aanwezig: Marc Nevens, Michel Nicasi, Paul Thys, Tim Moriau, Sietske Lenchant, Serge Beckers en 
David Evenepoel 
Verontschuldigd: Hilde Muls en Patrick Van Riet 
Afwezig: Herman Van de Mergel en Niels Philtjens 
Verslaggever: David Evenepoel 

 

WELKOM AAN SIETSKE LENCHANT (I) 

Iedereen stelt zich voor waarna Sietske Lenchant zich voorstelt als nieuwe verantwoordelijke opleiding 
en vorming binnen de atletiekfederatie. Zij is ex-meerkampatlete op hoog niveau, nu actief als 
clubtrainster en als lesgeefster in de topsportschool meerkamp. Haar ambitie om deze taak op te nemen 
zit in meer samenwerking tussen trainers realiseren alsook een kwaliteitsverbetering van de 
trainersopleidingen in zijn geheel. 

 

COMMUNICATIE OVER DE EXITSTRATEGIE (I-U) 

De trainerscommissie feliciteert de federatie met alle heldere en snelle communicatie (richtlijnen, 
protocollen, pictogrammen,…) omtrent de exit-strategie uit de coronaperiode. Voor clubs, trainers en 
atleten was het wel vaak zoeken in de hoeveelheid aan informatie die er door verschillende instanties 
en bestuurlijke niveaus werden uitgeschreven. Uiteindelijk was de lokale overheid het eerste 
aanspreekpunt en waren hun regels bepalend voor een veilige heropstart van de trainingen.  
 
De trainerscommissie betreurt echter dat de organisatie van de micromeetings er vrij laat in het 
zomerseizoen is gekomen. In het buitenland werden er vroeger gelijkaardige initiatieven genomen. Met 
het oog op het komende indoor- en veldloopseizoen wordt er door de trainerscommissie enerzijds 
gevraagd om te onderzoeken dat het indoorseizoen kan vervroegd worden en dat er anderzijds micro-
veldlopen kunnen georganiseerd worden. 
 
 

ORGANISATIE EN EVALUATIE VAN WEBINARS (I-U) 

De trainerscommissie heeft de evaluatie van de webinars in het beleidsdomein recreatie doorgenomen 
en stelt vast dat er hiervoor een talrijke opkomst bestond alsook een sterke waardering in cijfers door 
de deelnemers. Het evaluatiedocument wordt als bijlage van dit verslag toegevoegd.  

De trainerscommissie feliciteert Paula Vanhoovels met dit initiatief en kijkt uit naar een nieuwe reeks. 
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Daarentegen ziet de trainerscommissie een gemiste kans voor de andere beleidsdomeinen 
(competitie/topsport en jeugd) om hierin gelijkaardige initiatieven op te nemen. Sietske onderzoekt dit 
in de toekomst verder.  

 

COMMUNICATIE TUSSEN BELEIDSCOMMISSIES EN TRAINERSCOMMISSIE 

De interne communicatie verloopt best via de voorzitters van de verschillende (beleid)commissies en 
de raad van bestuur. De respectievelijke agenda’s en verslagen van de (beleid)commissies dienen 
hiervoor als leidraad.  

De trainerscommissie benadrukt nogmaals een opendeurpolitiek te hanteren en dus iedereen uit te 
nodigen die een bijdrage wil leveren aan de werking van de atletiekfederatie. 

In het kader van de verdere professionalisering van zoveel mogelijk trainers lijkt het ons dus 
aangewezen om, op regelmatige basis en afhankelijk van het te bespreken onderwerp, de 
kwaliteitsmanagers in de trainerscommissie uit te nodigen. 

Tot slot dringt de trainerscommissie bij de raad van bestuur erop aan om een meer evenwichtige 
samenstelling van de beleidscommissies en adviescommissies na te streven. In elke beleidscommissie 
zou er bijvoorbeeld minstens een atleet, trainer, bestuurder en een afgevaardigde van de 
adviescommissie kunnen zetelen. Alle voorstellen hieromtrent zijn welkom. 

 

OPROEP NIEUWE KANDIDATEN TRAINERSCOMMISSIE 

In dit najaar wordt er opnieuw een oproep georganiseerd om nieuwe kandidaten binnen de 
trainerscommissie aan te trekken. David bekijkt samen met Sietske en Ludwig hoeveel plaatsen er 
“vacant” zijn en hoe we de trainerscommissie evenwichtiger kunnen samenstellen. 

 

HET NIEUWE TOPSPORTBELEID (I-U) 

De trainerscommissie kan zich in keuze van de beslissingen omtrent het nieuwe topsportbeleid 
terugvinden. De drie principiële voorwaarden (waarbinnen topsport zich in de toekomst verder kan 
manifesteren) die de trainerscommissie heeft voorgelegd aan de raad van bestuur op 2 maart 2020 
vinden we hierin terug. 
 
Ter info: het is een vereiste van Sport Vlaanderen en de Vlaamse overheid om het topsportbudget 
gerichter in te zetten op de (atletiek)disciplines die "maakbaar" (= structurele kansen op succes) zijn en 
waar de kans op internationaal succes dus het grootst is.  

Hiervoor werd er per atletiekdiscipline gekeken naar: 

aantal dlnrs inschrijving info vooraf de spreker de presentatie opvolging na
gemiddelde 

/10

globale score 
(gegeven door 

de dlnr)
datum inhoud webinar spreker

68 4,86 4,68 4,73 4,27 4,77 9,33 8,50
87 4,63 4,69 4,56 4,50 4,59 9,19 8,84

2x16 4,67 4,78 4,78 4,44 4,67 9,34 9,00
69 4,77 4,68 4,62 4,34 4,68 9,23 8,79
95 4,73 4,76 4,58 4,30 4,61 9,19 8,73
40 4,54 4,46 3,92 3,77 4,38 8,43 7,31
83 4,68 4,72 4,53 4,34 4,64 9,16 8,77
64 4,69 4,69 3,75 3,56 4,50 8,48 7,69
81 4,83 4,72 4,78 4,67 4,61 9,44 9,00
100 4,83 4,78 4,44 4,00 4,94 9,20 8,33
96 4,84 4,79 4,68 4,68 4,68 9,47 9,41
94 4,76 4,68 4,57 4,46 4,62 9,23 9,00

Evaluatie webinars Running&Co - voorjaar 2020
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1. het slagingspercentage van West-Europese atleten op het mondiale top 8 niveau in de afgelopen 20 
jaar 

2. het huidige aanwezige talent en het potentieel om te slagen op dat mondiale niveau.  

Op basis van deze analyse werd er gekozen om voor de komende olympiade vijf speerpunt-disciplines 
voorop te stellen en worden er hiervoor regionale, ontwikkelings- en topsportprogramma’s opgezet. 

Daarnaast worden alle elite-atleten blijvend ondersteund die niet genoemd worden als speerpunt.  

 
Er zijn harde keuzes gemaakt die echter nog enige toelichting vereisen. De trainerscommissie dringt er 
daarom op aan om naar alle elite-atleten en trainers zo snel mogelijk te communiceren en op deze 
manier onduidelijkheden en frustraties weg te werken. Het statement vanuit de raad van bestuur is hierin 
alvast een eerste stap.  
 
Tot slot betreurt de trainerscommissie dat de communicatie over de beslissingen omtrent het nieuwe 
topsportbeleid eerst via de pers verliep vooraleer intern te communiceren. Bij een interne communicatie 
hadden de leden van de trainerscommissie beter kunnen anticiperen op de vele vragen van trainers. 
 

ADVIES REGIONALE WERKING 

Er werden geen opmerkingen meer geformuleerd op het onderstaand advies rond de regionale 
werkingen. David stuurt eerstdaags het advies door naar Owen Malone en Rutger Smith. 

1. algemeen (vanuit de federatie) 

 werken aan het vertrouwen tussen de persoonlijke trainer en regionale trainer door: 
 

o communiceer over het doel en het (te verwachten) resultaat van de regionale 
trainingen: wat is de meerwaarde? 

o communiceer over de resultaten van de bevraging en welke aanpassingen de federatie 
gaat ondernemen om de regionale werking te verbeteren 

o betrokkenheid vergroten door persoonlijke trainers rechtstreeks uit te nodigen en aan 
te moedigen om aanwezig te zijn  

o wat is het referentiekader per discipline (doelen en criteria) waarover feedback wordt 
gegeven? Om samen ‘dezelfde taal’ te spreken is het belangrijk te vertrekken vanuit 
een uniform protocol (basisprincipes, terminologie, key points,…) per discipline 

o rol van de regionale trainer zichtbaar maken en versterken 
o rol van de kwaliteitsmanagers moet in de regionale trainingen zichtbaar worden 

(inhoudelijk en in communicatie) en bij voorkeur ook af en toe aanwezig zijn 
o een inspirerende werking creëren door de aanwezigheid van (herkenbare) elite 

topsporters 

2. twee vragen (vanuit de samenwerkende trainers) 

 
 ik ben clubtrainer en een atleet in mijn groep doet mee aan de regionale trainingen, wat zou 

ik willen weten? 
 tijdig zichtbaar krijgen van de trainingsinhouden zodoende de clubtrainer 

aanpassingen kan doorvoeren in eigen programma 
 de communicatie tussen de regionale trainer en de clubtrainer dient zo direct 

mogelijk te zijn: de persoonlijke trainer dient rechtstreeks mee uitgenodigd te 
worden 

 idealiter kunnen deelnemen aan een lerend netwerk voor clubtrainers (maar 
prioritair is het individuele contact met de regionale trainer) 
 

 ik ben regionale trainer voor een groep van 8 atleten, welke feedback naar de clubtrainer is 
haalbaar? 
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 de communicatie tussen de regionale trainer en de clubtrainer dient zo direct 
mogelijk te zijn: het is de morele plicht en verantwoordelijkheid van de regionale 
trainer om de clubtrainer zelf te contacteren wanneer een atleet geselecteerd is 

 tijdig communiceren en zichtbaar maken van de trainingsinhouden zodoende de 
clubtrainer aanpassingen kan doorvoeren in het eigen trainingsprogramma 

 clubtrainer minstens éénmalig opbellen en idealiter uitnodigen voor een persoonlijk 
gesprek 

 één A4’tje met gestructureerde feedback per atleet o.b.v. een referentiekader 
(indien er getest wordt: resultaten meegeven) 

 

 

 VISIE OP TRAINERSOPLEIDINGEN: VAN EEN 4-TRAPSMODEL NAAR EEN 3-
TRAPSMODEL? 

Momenteel heeft de huidige opleidingsstructuur een 4-trapsmodel. Sinds 2019 werd naast de initiator 
atletiek, trainer B en trainer A ook een instructeur B toegevoegd. In het ‘oude’ 3-trapsmodel lag de focus 
voor de jeugd in de initiator opleiding. Vanaf cad/schol kon men dan doorstromen naar trainer B.  

Met de invoering van de instructeur B Atletiek werd de opleiding voor de jeugd uitgesplitst over 2 niveaus 
(initiator atletiek voor kangoeroes en benjamins en instructeur B atletiek voor pupillen en eerstejaars 
miniemen).  

Onder leiding van Sietske werd de huidige opleidingsstructuur opnieuw onder de loep genomen. Hierbij 
werden volgende conclusies getrokken: 

1. Voor jeugdtrainers is het minder interessant om 2 opleidingen te volgen (initiator en instructeur 
B). Ondanks dat initiator wel laagdrempeliger geworden is, is het volume na de 2 opleidingen 
wel aanzienlijk hoger en dus minder aantrekkelijk voor veel jeugdtrainers om ze beide te volgen. 

2. Voor competitietrainers (vanaf cadet) is het volgen van een opleiding initiator minder interessant 
omdat deze zich vooral toespitst op de jongste categorieën en vooral gewerkt wordt met 
spelvormen. Dit is een wezenlijk verschil met hun eigen doelgroep en de manier van trainen.  

Op basis van deze bevindingen stelde Sietske voor om eventueel terug te keren naar een 3-trapsmodel 
in de toekomst. Een verdere uitdieping is hiervoor nodig en zal ook gebeuren in 2021. 

De trainerscommissie kan zich vinden in het voorstel van Sietske en vraagt haar om dit zeker verder te 
onderzoeken. 

 

OPRICHTING VAN HET VLAAMS SPORTTRIBUNAAL 

Onder impuls van de minister van Sport, Sport Vlaanderen en de Vlaamse sportfederaties werd op 8 
juni 2020 een nieuw tuchtrechtelijk orgaan opgericht, door de uitbreiding van het Vlaams 
Dopingtribunaal naar het Vlaams Sporttribunaal. Het Vlaams Sporttribunaal zal in de toekomst 
onderzoek en sanctionering inzake grensoverschrijdend gedrag uitvoeren. 

De trainerscommissie vraagt aan de raad van bestuur naar meer toelichting over de stand van zaken 
bij het integriteitsplan van de atletiekfederatie en vraagt om concrete tips voor trainers zichtbaar te 
maken. 

De trainerscommissie vraagt aan Sietske, Rutger als TSC en de kwaliteitsmanagers om in de toekomst 
zinvolle initiatieven op te zetten rond de bewustwording van de rol en de impact van de trainer op de 
ontwikkeling van (jonge) sporters. Antwoorden op de vragen wat gezond prestatiegedrag of positieve 
psychologie inhouden, kunnen die bewustwording bij trainers zeker verhogen. 

Binnen Vlaanderen is hierover zeker expertise aanwezig: Eline Berings, Jef Brouwers,… 
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VOLGENDE MEETING 

DONDERDAG 8 OKTOBER OM 19U00 

MAANDAG 9 NOVEMBER OM 19U00 

WOENSDAG 16 DECEMBER OM 19U00 



6/6   

6/6 

 

 


