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1. Nieuwe topsportcommissie  

  

Deze vergadering is de eerste in de nieuwe samenstelling. Voor de medische 

commissie moet de vertegenwoordiger nog aangesteld worden op de 

volgende vergadering van de medische commissie. Maarten is kandidaat 

daarvoor.  

  

2. Rules of engagement  

  

De agenda wordt bepaald door Max. Elk lid kan agendapunten voorstellen.  

Niet alles moet op de agenda komen, sommige punten kunnen ook via mail 

behandeld worden.   

  

Agendapunten worden met voorbereidende documenten tijdig bezorgd aan 

de leden van de commissie.  

  

Confidentialiteit is uiteraard cruciaal voor alles wat binnen deze commissie 

besproken wordt. De externe communicatie die hierover moet gevoerd 

worden, gebeurt door de TD.   

  

3. Topsportscholen  

  

Een voorstel inzake de toekomst van de topsportscholen wordt eerstdaags 

voorgelegd aan de Taskforce.  Dit is gekoppeld aan de verdere uitbouw van 

de regionale trainingscentra en HPC’s.  

  

Basisidee is om de tweede graad te laten uitdoven, gekoppeld aan de 

parallelle uitbouw van de trainingscentra. Potentiële kandidaten voor de 

derde graad van de TSS komen eerst terecht in de trainingscentra waar ze 

kennis maken met de federale werking en nadien kunnen doorstromen naar 

de TSS. De timing hiervan wordt verder besproken met de Taskforce.   

  

Opm achteraf: door de taskforce van Sport Vlaanderen werd beslist 

om het uitdoofscenario van start te laten gaan vanaf het schooljaar 
2018/2019  

  

Dit kan wellicht tijdelijk (tijdens de transitieperiode) een meerkost 

betekenen, maar nadien mag dit geen extra-kosten meebrengen voor de  
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VAL.  

  

Ook de trainersopleidingen moeten beter afgestemd worden op het 

ontwikkelingstraject van de atleten vanaf de start in de clubs. Er dient een 

grotere synergie gecreëerd te worden met wat in de TSS en de regionale 

opleidingscentra gebeurt.  

  

In functie van het uitbouwen van de regionale werking kan een roadshow 

naar atleten en trainers nuttig zijn, evenals toelichtingen op trainersdagen. 

We moeten in dit concept ook het belang van de 3e graad goed 

argumenteren.  

  

  

4. Opvolging/Screening atleten  

  

Er gebeuren op diverse plaatsen nu screenings van elite-atleten. De VAL 

financiert dit maar krijgt hierover weinig feedback. Er is ook te weinig 

uniformiteit in de screenings.   

De resultaten van deze screenings zijn ook niet altijd ter beschikking van de 

trainers en de behandelende medische personen.   

De medische commissie richt een werkgroep op om terzake voorstellen te 

doen.   

  

5. Herwerking prestatienormen i.f.v. ontwikkelingstraject  

  

Bij de beslissingen over toekenning van elitestatuten zou zeker voor de 

jeugd de evolutie over meerdere jaren moeten in aanmerking genomen 

worden en niet enkel het voorbije jaar.   

.  

  

6. Profparcours VDAB  

  

Sport Vlaanderen heeft samen met VDAB een project uitgewerkt om jonge 

talenten die na de middelbare school niet verder studeren, de kans te geven 

om zich 2 jaar volledig toe te leggen op hun sport.    

Er is nog onduidelijkheid over de regeling inzake inkomsten die deze atleten 

eventueel hebben uit hun sportprestaties.   

De VAL kan hier ondersteunend optreden en de nodige informatie geven. De 

concrete regelingen met VDAB moeten per atleet getroffen worden.  Op dit 

ogenblik zitten 3 VAL-atleten in dit statuut, die evenwel buiten de 

eigenlijke doelgroep van dit project vallen.   

Nieuwe kandidaturen zullen door Max ingediend worden bij Sport 

Vlaanderen.  

  

Opm achteraf: ondertussen werd een 4e atleet aanvaard in het VDAB 
profparcours 
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7. Internationale selectiecriteria vs. federale selectiecriteria  

  

Michel vraagt om terug een oefening te maken over onze selectiecriteria. 

Zijn ze niet te streng ? In buurlanden zijn ze soms minder streng op 

bepaalde disciplines o.a. spurt.   

Max legt uit dat de selectiecriteria vanuit een bepaalde filosofie anders 

kunnen liggen dan de internationale minima. Deze filosofie houdt in dat 

geselecteerde atleten een (statistische) kans moeten hebben om door te 

stoten naar een volgende ronde op een kampioenschap. De herberekening 

van de minima gebeurt op basis van de statistische gemiddelden van een 

specifieke ranking. Aangezien de internationale criteria fors beïnvloed 

worden door de organisatorische capaciteit op een kampioenschap (lees: 

voor spurtnummers worden veel meer atleten aanvaard) brengt dit met zich 

mee dat in een aantal disciplines de “Belgische” normen scherper liggen dan 

de internationale.  

  

  

8. Deelname junioren Mannheim Junioren Festival  

  

Max geeft toelichting bij de beslissingen omtrent de al af niet deelname van 

juniores aan wedstrijd in Mannheim.    

De beslissing omtrent al dan niet toelaten van deelname is gebaseerd op het 

principe dat we eerst en vooral aan ons eigen kampioenschap voorrang 

wensen te geven. Er wordt enkel een uitzondering gemaakt voor die atleten 

die op ons kampioenschap geen wedstrijd kunnen doen met uitzicht op 

kwalificatie voor de internationale kampioenschappen (in casu hier bv de 

korte horden)  

  

  

Luk Verlaenen  
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