
Verslag Topsportcommissie dd. 16/10/2018 
 
 
Aanwezig :  

Max De Vylder, Patrick Van Waes, Sofie Debaere, Fernando Oliva, Rik Didden, Rudi 
Diels, Owen Malone, Rutger Smith 

 
Verontschuldigd: - Eddy De Vogelaer, Cédric Van Branteghem, Paul Rowe 
 
Afwezig: - 
 
Agenda: 

 

1 Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag wordt goedgekeurd 
 

2 WK Doha Feedback (visit ) 
Er is bijna overal airco (wedstrijdstadion inclusief) dus weinig tot geen acclimatisatie 
nodig,  
De organisatie bekijkt wel nog dat dit niet interfereert met de prestaties voor de 
verschillende disciplines.  
Enkel het afstandslopen heeft een probleem (opwarming/training: buiten lopen en enkel 
keuze voor asfalt of duin).  
Veel West-Europese landen lijken momenteel te kiezen voor een strategie om pas zo laat 
mogelijk af te reizen. 
 
Selecties gebeuren op basis van de nieuwe wereldranglijst van de IAAF. Dit legt meer 
nadruk op meerdere prestaties leveren in grote wedstrijden (ook gewicht NK’s neemt toe). 
Naast dit systeem zullen er nog steeds Belgische prestatienormen gehanteerd worden, die 
ook voor de OS te Tokyo zullen gebruikt worden. Enkel wanneer aan beide criteria wordt 
voldaan kan een atleet geselecteerd worden. 
 
Wat indien er meerdere atleten selecteerbaar zijn? Aanbeveling is om nog steeds naar de 
beste prestatie te kijken en dan pas de IAAF-ranglijst. 
 

3 Stand van zaken aanwervingen trainers 
 
Volgende trainers werden aangeworven: 

 Kwaliteitsmanager + trainer werpen: Rutger Smith 

 Trainer TSS/RW afstandslopen: Lies Van De Voorde 

 Trainer TSS/RW polsstokspringen: Steffen Vandermeulen 
 

4 Stand van zaken contracten atleten 
 
De stand van zaken van de profcontracten, studentencontracten, profparcours en 
studentenondersteuning wordt overlopen. 
 
De studentenondersteuning van Noor Vidts wordt niet verlengd door de taskforce. 
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De Technische Directie is van oordeel dat haar dossier wel sterk genoeg was om dit te 
verantwoorden. Progressiecurve toont haar potentieel aan, blessures hebben haar 
progressie dit jaar enigszins geremd. De Vlaamse Atletiekliga zal een vraag tot herziening 
indienen 
De voorgestelde argumentering dient eerst verder uitgebreid te worden  (meer data 
clusteren en ook EK’s bekijken). 
 
De Vlaamse Atletiekliga bereidt een projectondersteuningsaanvraag voor bij Be Gold voor 
de meerkamp, met een focus op het verbeteren van de werpnummers. 
 

5 Dossiers toptrainers 
 
Er zijn twee aanvragen voor een contractuele ondersteuning als toptrainer. 
 
Alvorens de concrete aanvragen te behandelen, worden de principes voor 
contractaanvragen van toptrainers besproken.  
 
Verwachten we enkel een medaille of moet er meer terugvloeien naar de sport (kennis, 
begeleiding talenten,…)? 
Een 1 op 1 relatie is alleszins weinig duurzaam en ook fragiel voor de tewerkstelling van de 
betrokken trainer. 
Daarnaast opent het automatisch toekennen van 1 op 1 contracten de deur voor meerdere 
aanvragen waarbij enkel het niveau van de atleet als criterium gehanteerd wordt. 
 
De federatie moet werk maken van een lange termijn trainerskader voor alle disciplines en 
groepen van pre-topsportschool tot elitewerking waarin zulke aanvragen moeten 
inschuiven. 
 
De huidige toptrainers Emil M en Michael VdP moeten reeds bewust gemaakt worden dat 
zij, wanneer hun huidige atleet niet meer in een prestatieprogramma individueel 
ondersteund zou worden, in dit kader zullen moeten willen passen om in de toekomst nog 
tewerkgesteld te worden.  
 
Concreet actiepunt in het kader van de vraag van Hanne Maudens en het concept van de 
structurele ondersteuning voor 18+ atleten is het op korte termijn uitbouwen van een 
kwaliteitsvolle meerkampwerking binnen de HPC werking te Gent.  
 

6 Regionale werking 
 
Max geeft een stand van zaken van de regionale werking. 
Er was enige verwarring met de vervolmakingskampen van de federatie die ook in deze 
periode plaatsvinden maar voor iedereen bedoeld zijn. Deze kampen worden ook niet door 
de topsportwerking van de federatie ingericht. 
De federatie moet een duidelijker onderscheid maken in haar communicatie tussen 
verschillende kampen en doelgroepen. 
 

7 Goedkeuring elitelijsten 
 
De elitelijst die op basis van de bespreking vorige keer werd aangepast, wordt hierbij 
goedgekeurd.  
Deze lijst wordt nog deze week gepubliceerd.  
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Op vlak van financiële ondersteuning per niveau moeten we nog wachten op de 
goedkeuring van de subsidiëring. 
Naar stages toe zullen dezelfde principes als vorig jaar gehanteerd worden. 
 
Er wordt een elite-infomoment georganiseerd. 
 

8 Werking HPC 
 
Max stelt de structuur van de HPC’s voor. 
Er wordt een aanbod gecreëerd voor elites en atleten met een niveau ‘dat hierbij 
aanleunt’. Deze laatste zullen een bijdrage moeten betalen en kunnen kiezen voor een 
‘light’ of ‘full’ programma, met een ondersteuningspakket dat zowel training als 
sportwetenschappelijke en paramedische begeleiding omvat. 
 
We moeten duidelijk de capaciteit bepalen van elke groep. 
Wat als er te veel atleten van aanleunend niveau zijn die reeds de nodige opofferingen 
hebben gedaan op vlak van studiespreiding en dergelijke. 
 
De kostprijs wordt op 125 €/maand gelegd. 
 

9 Agenda TS-activiteiten 2018/19 
 
De kalender wordt overlopen 
In vergelijking met vorig jaar zijn we vroeger klaar met het organiseren van de kalender 
wat de planning van alle betrokken atleten ten goede komt. 
De activiteiten zullen via het infomoment en de individuele communicatie vh eliteniveau 
worden gecommuniceerd. 

10 Varia 
 
Rudi Diels dringt erop aan om de vergadering te starten op het voorziene startuur.  
 
 

11 Volgende vergadering 
 
De volgende vergadering van de TSC staat gepland op: 
Datum: dinsdag 11 december 2018 
Uur: 18:30 – 21:30 
Plaats: kantoren VAL 


