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1 Progressie actiepunten 

a) Wedstrijddeelname in andere Europese landen 
• Mails zijn verstuurd naar de federaties van verschillende Europese landen. 

We wachten nog op antwoord van de meeste. 
• Emma stuurt binnen 2 weken een reminder naar de federaties die nog niet 

geantwoord hebben dan.  
• Per land zal nadien een infosheet gemaakt worden dat verbonden is aan een 

kaartje op de website. Zo zal je op een land kunnen klikken en de info voor 
dat land kunnen bekijken om daar deel te nemen aan een wedstrijd.  

• Volgens data van de VAL doen Vlaamse atleten het meest wedstrijden in 
deze Europese landen: Nederland (167), Frankrijk (71) en Duitsland (105), 
gevolgd door Engeland, Ierland, Portugal, Spanje en Italië. Belangrijk om 
zeker informatie te verzamelen van deze landen. 

b) Wedstrijdplanning – spreiding in Vlaanderen 
• Plannetje gemaakt van wedstrijden gefilterd per datum, per discipline en 

per categorie  Nog optimaliseren en gemiddelde afstand berekenen tussen 
de wedstrijden op een zelfde dag 

• Ook eens kijken binnen eenzelfde week/weekend (niet enkel dag) 
• Elise vraagt data van de wedstrijden van dit jaar. 
• Nadien rapport maken met analyse 

c) Data-analyse deelname wedstrijden Vlaamse atleten 
• Wanneer en waar doen atleten wedstrijden? (t.o.v. thuispiste club). Hoe 

minder wedstrijden een atleet doet, hoe minder ver hij rijdt. Gemiddeld 
40km van de thuispiste. 

• Atleten die weinig wedstrijden doen, blijven vaak dicht bij huis  
micromeetings positief om meer atleten op wedstrijden te krijgen? Nu ligt 
dit maar op 60% van de atleten die aan minstens 1 wedstrijd deelneemt. 

• Rapport maken van de volledige analyse en dit linken aan actiepunt b 
(wedstrijdplanning en verspreiding). 

2 Varia  

• Suggestie voor atletiek.nu of op clubniveau gestimuleerd door VAL: Tool aanbieden om 
makkelijker te kunnen carpoolen naar wedstrijden.  

• A en B finale 60m op BK indoor  navragen commissie competitie 
• BK AC dit jaar 3 dagen? Hoe zal dit eruit zien, welke disciplines wanneer?  

o Voorlopig uurrooster: 18u30 op vrijdag is heel vroeg. Atleten kunnen nog 
examens hebben die dag of anderen moeten verlof nemen om te kunnen 
deelnemen. 

3 Volgende vergadering  

• Elise maakt doodle voor volgende vergadering (week van 16 of 23/5) 
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