
 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13 9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent 1 

 

Atletencommissie 

23-03-2022 

 
 
Aanwezig: Lore Vanden Berghe, Cindy Vandenhole, Julie Zels, Velika De Jaeger,  Luka Van den Keybus, 

Simon Debacker, Dominique Verlent, Els Coppieters (toelichting mentale leerlijnen)  

Verontschuldigd: Yana Vastavel, Senna Deriks, Tachina Peeters 

Locatie: Online – MS Teams 

Datum volgende vergadering: via doodle 

 

1 PROJECT MENTALE LEERLIJNEN (TOELICHTING ELS COPPIETERS) 

Els Coppieters licht het project rond de Mentale Leerlijnen toe. 

- De mentale leerlijn werd in eerste instantie opgemaakt door sportpsychologe Els Snauwaert. 

In de huidige fase wordt samengewerkt met Impetus Academy (spin off UGent), via Nathalie 

Aelterman,  voor de verdere concretisering. 

- Bekend en bewust maken van het belang van mentaal welzijn bij clubs en coaches 

(praatcafés, social media, …) 

- Bevraging met de mentimeter (5 vragen): 

• Hoe kan een trainer een superheld zijn van/voor sporters?  

• Wat kan de trainer doen om de sporter mentaal te ondersteunen?  

• Wat kan de trainer concreet doen om sporters te passioneren? 

• Wat kan de trainer doen om de basisvaardigheden te helpen ontwikkelen? 

• Wat kan een trainer concreet doen om de sporttechnische vaardigheden van een sporter 

te helpen ontwikkelen? 

- Volgende actie op het groot BK en vervolgens op het Kaderweekend via coachingsessies. 

Vanaf dan zullen ook een aantal thema’s doorheen het jaar aangeboden worden.  

- Ontwikkeling tools 

 

Ideeën kunnen steeds doorgegeven worden. 

 

Vragen/opmerkingen: 

- Zijn de coaching sessies vrijblijvend? Ja, de GymnastiekFederatie heeft geen licentieplicht 

voor de trainers. We willen vooral coaches motiveren om deel te nemen aan 

coachingsessies. De mentale leerlijnen worden tevens geïntegreerd in de trainerscursussen.  

- In de werkgroepen kwam ook al ter sprake wat een trainer zelf moet kunnen aanpakken op 

training en wanneer men beter beroep doet op de expertise van een sportpsycholoog.  

- De coachingsessies zullen gegeven worden door experten. 

- Idee: coaches samen brengen in sessies, waarbij men vertrekt van concrete situaties en 

waarbij ervaringen gedeeld worden, met tot doel van elkaar te leren hoe men bepaalde 

situaties kan aanpakken (= lerende gemeenschappen, met toevoeging van een expert ter 

zake). 
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2 MENTAAL WELBEVINDEN 

Julie geeft een terugkoppeling van de voornaamste thema’s die besproken werden in de werkgroep 

rond mentaal welbevinden: 

- Topsport-cultuur  

- Voeding en gewicht werd preventief benaderd 

- Internaat werd uitgebreid besproken, inclusief het in vertrouwen kunnen melden van bepaalde 

zaken aan opvoeders/omkadering 

- De sociale ontwikkeling van de gymnast kwam minder aan bod: 

o Balans vinden tussen het sociale aspect en de topsport 

o Contact met de ‘gewone’ school 

o Contact met de andere sporten 

- De werkgroep spitste zich voornamelijk toe op het topsportniveau 

 

 

3 VOOR WIE IS DE ATLETENCOMMISSIE 

Voor wie is de Atletencommissie? 

- De doelgroep niet definiëren, via aanwezigheid op wedstrijden duidelijk maken (is wat 

verschillend voor elke discipline) 

- Atletencommissie is een aanspreekpunt. 

- Instagram is dan voor iedereen open. 

 

 

4 WAT IS JULLIE INDIVIDUELE VERWACHTING NAAR DE FEDERATIE TOE BIJ GROOTSE 

PRESTATIES VAN GYMNASTEN? 

- Eenvormigheid over de disciplines heen, geen onderscheid maken. 

- In de bloemetjes zetten op bijvoorbeeld de eerstvolgende wedstrijd of Belgisch Kampioenschap, 

indien dit te ver in de tijd ligt kan het ook op een eerstvolgende training (enkel van toepassing 

voor de centrale werking), hoeft niet persé op een Gymgala of luchthaven (is voor gymnasten die 

misschien minder gepresteerd hebben niet zo fijn en is ook afhankelijk van hoelang je vlucht 

was). 

- Een huldiging dient in relatie te staan tot de grootte-orde van de prestatie. 

- Topsporters die stoppen in de bloemetjes zetten is goed, maar dan mag je niemand vergeten, 

hoeft ook niet noodzakelijk op een Gymgala te gebeuren. 

- Huldigingen enkel op seniorniveau 

- Huldiging met direct & persoonlijk contact geniet de voorkeur  

o Bij uitreiking in de zaal even alle gymnasten erbij roepen, Belgisch gevoel 

o Clubs betrekken 

 



 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13 9000 Gent  | T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent 3 

 

 
 

Atletencommissie 

23-03-2022 

 

 

5 VARIA 

- Vraag van Simon: wat is de taakomschrijving van internationale juryleden i.f.v. jureren van  

testen? Er bestaat een document om dit vast te leggen, Dominique zal dit document bezorgen.  

- Lore ontving goede feedback op de evaluatiegesprekken die voor het eerst hebben 

plaatsgevonden bij acro. 

- Volgend thema  

o fysiek welbevinden 

o rol van de medische commissie 

 


