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Verslag Atletencommissie 
30 augustus 2021 (online) 

 
Aanwezig: Elise Mehuys, Falko De Backer, Gerben Van De Voorde, Michiel Bienens,  
Emma De Naeyer en Ben Ghyselinck (Vlaamse Atletieliga, verslag) 
Verontschuldigd: / 
Afwezig: / 

 

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

• Het verslag van 19 juli 2021 werd goedgekeurd door de leden en werd (intussen) 
gepubliceerd op de website van de Vlaamse Atletiekliga.  

2 Terugkomen agendapunten vorige vergadering 

• Geen opmerkingen. Het verslag staat wel nog niet online, maar intussen is dat in orde!  

3 Resultaten enquête 

• We overlopen het document met de resultaten van de enquête en passen aan waar 
nodig.  

• Wie is ons publiek? Wie zal het document lezen? Raad van bestuur en geïnteresseerden 
(atleten, trainers, …). 

• De vraag over lidmaatschap bij een club met een rangschikking van stellingen is nog een 
beetje onduidelijk. De respondenten rangschikten de stellingen naargelang belang voor 
hen. Nu scoort een stelling een bepaald percentage (bijvoorbeeld 5%) en dat is een 
beetje onduidelijk. De stelling met het hoogste belang kunnen we 100% geven en alles 
ten opzichte daarvan scoren om het duidelijker te maken. 

• In het algemeen leest het document heel vlot en aangenaam!  

4 Bepalen doelstellingen/missie/adviezen 

• Iedereen kan nog ideeën aanvullen en nummert zijn top 5 met favoriete ideeën tegen 
eind volgende week.  

5 Bespreking hoe en wanneer aanbrengen resultaten en adviezen bij raad van bestuur en 
andere commissies 

• Wanneer het document klaar is, leggen we een vergadering vast met de Raad van 
bestuur om onze ideeën voor te leggen. Elise neemt hiervoor contact op met Gery voor 
een overleg tijdens de eerste helft van oktober. Daarvoor spreken we eerst nog eens af 
om alles te finetunen.  

• David nodigt ons ook uit om de resultaten voor te stelen aan de trainerscommissie.  

6 PK aflossingen samenbrengen provincies 

• Niet in elke provincie namen veel ploegen deel. Michiel maakte een overzicht met het 
aantal deelnemende ploegen. In bepaalde provincies, categorieën en disciplines stonden 
amper ploegen aan de start.  

• In sommige provincies was het programma opgesplitst in jeugd (voormiddag) en vanaf 
cadetten (namiddag). Een gemengd programma zorgt voor meer sfeer en animo.  

• Het samenbrengen van twee provincies zorgt voor meer ploegen, spannendere 
wedstrijden en meer sfeer. Als twee Provinciale Comités de krachten bundelen, kunnen 
we interessantere reeksen samenstellen met meer spankracht tijdens de wedstrijd. Dat 
is zowel voor de atleten als voor de toeschouwers aangenamer.  

• Een Vlaams kampioenschap aflossingen, waar ook provinciale titels worden verdeeld, is 
ook een mogelijkheid. Maar dan kan de afstand mensen afschrikken om deel te nemen.  

http://www.atletiek.be/organisatie/goed-bestuur/verslagen-commissies
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• Is dit jaar representatief? Na de coronacrisis lag de motivatie mogelijks lager, waardoor 
minder ploegen aan de start verschenen. De kalender ligt dit jaar ook wat moeilijk, wat 
een lager aantal deelnemers ook kan verklaren, hoewel de aflossingen altijd op het 
einde van de zomer plaatsvinden.  

7 Flexibiliteit atletiek.nu 

• De baan- en reeksindeling is niet altijd even logisch, met soms lege banen en betere 
atleten in mindere reeksen (omdat ze nog geen tijd hebben in Atletiek.nu).  
→ Hoeveel flexibiliteit biedt het systeem? Het is mogelijk om manueel reeksen en/of 
banen in te delen of aan te passen? 

• De organisatie van de wedstrijd (het wedstrijdsecretariaat) volgt atletiek.nu op. De 
reeks- en baanindelingen kunnen zowel automatisch of handmatig worden ingedeeld. Er 
is dus ruimte voor flexibiliteit om bijvoorbeeld automatisch gegenereerde reeksen 
manueel aan te passen.  

• Om lege banen te vermijden moet de organisator met aanmeldingen werken, waarbij 
atleten zich moeten aanmelden wanneer ze aankomen. Op die manier weet de 
organisatie welke atleten aanwezig zijn en kunnen lege banen worden vermeden. Als je 
op een wedstrijd dergelijke situatie meemaakt, kan je hiervoor bij het 
wedstrijdsecretariaat terecht, want zij staan in voor de baan- en reeksindeling.  

• Wat met verplichte voorinschrijving naar volgend seizoen? Het is handig dat je op 
voorhand kan inschrijven en de deelnemerslijsten kan raadplegen. Maar je kan de dag 
zelf niet meer inschrijven, wanneer je alsnog een wedstrijd wil doen omdat bijvoorbeeld 
de weersomstandigheden ideaal zijn.  

• De commissie competitie stelt de wedstrijdreglementen op en eind september verschijnt 
het nieuwe wedstrijdreglement voor het komende wedstrijdseizoen. Daarin wordt de 
beslissing genomen over de mogelijkheid om al dan niet met daginschrijvingen te 
werken.  

8 Willen we iemand uitnodigen tijdens onze volgende vergadering? 

• Rutger Smith (topsportcoördinator) en Owen Malone (regionale werking, talentdetectie) 
zijn interessante personen om uit te nodigen om hun verhaal te doen. 

• Elise neemt eerst contact op met Rutger om een afspraak vast te leggen. Nadien nodigen 
we Owen uit tijdens een volgende vergadering.   

9 Varia 

• Document opstellen voor Belgische atleten met informatie over buitenlandse 
wedstrijden. Het is moeilijk en onduidelijk als je wil inschrijven voor een buitenlandse 
meeting. Hoe moet je daar aan beginnen, hoe kan je inschrijven, wat zijn 
deelnamevoorwaarden?  

o Document op stellen met een overzicht met contactgegevens van de federaties 
van buurlanden en andere West-Europese landen of met een overzicht van de 
wedstrijden (zoals onze wedstrijdkalender of atletiek.nu)  

o Een goed idee om verder uit te werken en Emma neemt het voortouw.  

• Fysiek vergaderen is opnieuw mogelijk. Dus als er interesse is, kan de commissie fysiek 
vergaderen in de burelen op de Heizel.  

o Donderdag 9 september om 18u30 in Brussel op de Heizel.  

• Elise stuurt nog een mailtje met specifieke to do’s voor de commissieleden.  


