Op 29 juli 2020 werd het nieuwe beleidsplan Topsport 2021-2024 voorgesteld. Het plan
heeft hier en daar voor verwarring en commotie gezorgd. Met dit statement willen we
graag meer duidelijkheid verschaffen over de keuzes die de Vlaamse Atletiekliga heeft
gemaakt binnen dit nieuwe plan en we weerleggen ook graag bepaalde onjuistheden die
mogelijks zijn ontstaan.
Wat betreft onze elite atleten willen we graag alle onduidelijkheid wegnemen. Al onze
huidige en toekomstige elite atleten en elite talenten, ongeacht hun discipline, blijven
we ondersteunen. De basis is, en blijft, onze tabel van prestatienormen voor alle
disciplines.
Het doel van het nieuwe beleidsplan Topsport is gericht op het behalen van een
structureel succes op mondiaal niveau. We streven dus naar top 8 plaatsen op
Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Dit doel willen we behalen door te
investeren in specifieke disciplines om de kans op internationaal succes zo groot mogelijk
te maken. Omdat wij niet over voldoende financiële middelen beschikken om over de
volle breedte van onze disciplines te financieren, is gekozen voor een speerpuntenbeleid.
Binnen elke disciplinegroep heeft de Vlaamse Atletiekliga een of meerdere onderdelen
als “speerpunt” aangemerkt. Dit houdt in dat we voor deze disciplines extra programma’s
opzetten, naast de professionele omkadering waar alle elite atleten gebruik van kunnen
maken. Als we kijken naar de statistieken, uit zowel het heden als het verleden, liggen
op deze specifieke disciplines structureel grotere kansen om in de toekomst top 8
plaatsten te behalen op Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Uiteraard
hebben de Europese Kampioenschappen hierin ook hun plaats, hoewel het beleid in de
eerste plaats is afgestemd om meer successen te behalen op mondiaal niveau.
Voor de disciplinegroep halve fond/fond is gekozen voor de halve fond en 3000m steeple.
Opnieuw, omdat er statistisch gezien grotere kansen liggen binnen deze disciplines op het
behalen van mondiaal succes. Dat neemt niet weg dat de Vlaamse Atletiekliga ontzettend
fier is op de resultaten die atleten vandaag laten zien en behalen binnen de fond
disciplines! We hebben ontzettend veel respect voor hun prestaties en het is erg
vervelend dat hierover andere verhalen in de wereld worden gebracht. We herhalen ook
graag dat fond lopers op de elitelijst ten volle blijven genieten van de ondersteuning door
de Vlaamse Atletiekliga, net zoals in het verleden en net zoals voor alle andere
atletiekdisciplines. Al onze elite atleten kunnen ook gebruik maken van de professionele
omkadering die wij later dit jaar zullen opzetten en onder meer bestaat uit een sterkere
samenwerking tussen de persoonlijke en federale coaches en tussen de coaches en het
medisch team.
Verder volgen wij ook de evolutie in onze sport op de voet. Het bericht dat World Athletics
de cross wil opnemen in het programma van de Olympische Spelen is ons niet ontgaan en
we volgen dit van dichtbij op. Want ook deze disciplines zullen we verder blijven
ondersteunen.
Dit plan is gemaakt richting de Olympiade in Parijs en zal jaarlijks geëvalueerd worden.
We hopen dat de onduidelijkheden over het nieuwe beleidsplan Topsport 2021-2024
dankzij dit statement de nodige kadering en toelichting hebben gekregen. Bij vragen of
opmerkingen kan je steeds contact opnemen met de Technische Directie, de
Topsportcommissie of de Raad van Bestuur van de Vlaamse Atletiekliga, die dit statement
unaniem hebben goedgekeurd.
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