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Verslag Atletencommissie 
9 maart 2022 (online) 

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

 

1 Vragen andere commissies 

• Geen vragen vanuit andere commissies. 

2 Indoorseizoen 

• A- & B-finales 60m op indoorkampioenschappen  
o De vraag is niet meer gesteld voor het indoorseizoen.  
o We stellen de vraag om deze initiatief te bekijken voor het volgende 

indoorseizoen aan de commissie competitie.  

• Jammer dat er geen publiek welkom was op het BK AC in LLN, eenmaal ter plaatse was 
begrijpelijk waarom het strenger was. De accommodatie voor toeschouwers is beperkter 
dan in Gent.  

o Tijdens het BK AC was code oranje nog van kracht, wat een beperking tot 70% 
van de capaciteit van de tribune betekende. In LLN zijn 500 zitplaatsen voor 
toeschouwers en daarom lag het aantal toegelaten toeschouwers veel lager dan 
tijdens een wedstrijd in code oranje in Gent, waar veel meer zitplaatsen voor 
toeschouwers zijn.  

• Het valt op dat er in februari/maart niet zoveel wedstrijden plaatsvinden als in de 
maanden voordien. De extra wedstrijd tijdens het BK MK gaf mensen de kans om alsnog 
een wedstrijd mee te pikken. Na de inschrijvingen werd een selectie gevoerd, waardoor 
mensen die eerst waren ingeschreven dan toch niet konden deelnemen omdat ze nog 
geen tijd hadden. Op voorhand was niet gecommuniceerd dat een selectie zou 
plaatsvinden, waardoor atleten die vroeg hadden ingeschreven toch niet konden 
deelnemen.  

• De extra loopnummers tijdens het BK MK zorgden niet voor extra drukte tijdens de 
wedstrijd. Dus zeker voor herhaling vatbaar. In de winter zijn er minder wedstrijden, dus 
standaard een extra wedstrijd tijdens het BK MK is zeker welkom. Voor de 
afstandsnummers was er minder interesse. 

• De livestreams waren deze indoor een grote meerwaarde en waren knap gedaan, hoewel 
geluid (bijvoorbeeld het startschot) het nog beter zou maken. 

3 Crossseizoen 

• Mooi seizoen met de CrossCup, geen opmerkingen. Een grote meerwaarde voor ons land. 

• Het deelnamegeld aan veldlopen is sinds kort verhoogd, vroeger was het (meestal) 
gratis. Dus er kwamen hier en daar wel wat opmerkingen over.  

• Wat is de stand van zaken met de selectiecross perikelen?  
o Binnen de federatie is de Ethische Commissie hiermee aan de slag gegaan en ze 

hebben een advies geformuleerd dat werd voorgelegd aan de Vlaamse leden van 
de selectiecommissie. Dat advies is positief onthaald en wordt meegenomen naar 
een overleg met de Waalse leden wanneer ze hierover willen samenzitten.  

4 Actiepunten  

• Michiel presenteert de actiepunten over overkoepelende samenwerking en 
samenwerkingsverbanden om drop-out te voorkomen.  
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o Micromeetings, regionale wedstrijden vormen een laagdrempelige 
competitieprikkel waar veel atleten aan deelnemen die anders niet aan 
wedstrijden deelnemen op basis van een analyse van de atleten van een club. 

o Ben bezorgt Michiel de nodige gegevens om de analyse voor Vlaanderen uit te 
voeren over het aantal wedstrijdatleten die deelnemen aan competities, hoeveel 
en welke competities?  

• Emma is bezig aan het overzicht met info over deelname aan internationale wedstrijden.  
o De info kan nadien op atletiek.be worden opgenomen (interactief kaartje met 

alle landen waarover info beschikbaar is) en ook duidelijke info/richtlijnen 
beschikbaar maken zodat atleten vlot kunnen inschrijven.  

o We kunnen een stappenplan voor deelnamen aan wedstrijden in België opmaken 
om als voorbeeld mee te sturen met de vraag om dit voor hun land te maken.  

• Elise heeft de lijst met alle wedstrijden opgevraagd om te analyseren hoeveel, waar en 
wanneer wedstrijden plaatsvonden, voor welke categorieën en welke disciplines. Het is 
een uitgebreide Excel, dus het is nog even zoeken hoe we dat vlot kunnen analyseren om 
in kaart te brengen hoe het zit met spreiding van wedstrijden en disciplines.  

5 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

• Het verslag van 1 december 2021 is goedgekeurd en werd gepubliceerd op de website 
van de Vlaamse Atletiekliga.  

6 Varia 

• Over het deelnamegeld aan de Flanders Cup is geen feedback gekomen, deelnamegeld 
lager als je meerdere nummers deelneemt (bijvoorbeeld 15 euro in plaats van 20 euro als 
je aan twee nummers deelneemt).  

o Hiervoor nemen we best contact op met alle organisatoren van de Flanders Cups 
meeting om dit nogmaals voor te leggen.  

• Hoe zit dat met dubbele nationaliteit? Het sportreglement (pagina 5) brengt 
duidelijkheid over de sterretjes.  

• Hoe wordt de samenstelling van de interclub volgend seizoen geregeld? Het 
sportreglement (pagina 7, onderaan in het rood) brengt duidelijkheid. Is het mogelijk om 
een concreet voorbeeld toe te voegen aan het sportreglement over het samenstellen van 
de interclubploegen. Hoe tel je het bijvoorbeeld samen als de mannen in ere KBAB zitten 
en de vrouwen in 1e VAL? Kan een club met meerdere ploegen deelnemen?  

• Elise stuurt een doodle rond voor de volgende vergadering in de week van 18 april.  

http://www.atletiek.be/organisatie/goed-bestuur/verslagen-commissies
http://www.atletiek.be/organisatie/goed-bestuur/verslagen-commissies
http://www.atletiek.be/admin/storage/main/sportreglementen-2022.pdf
http://www.atletiek.be/admin/storage/main/sportreglementen-2022.pdf

