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Atletencommissie 

02-12-2021 

 
 
Aanwezig: Velika De Jaeger, Julie Zels, Lore Vanden Berghe, Tachina Peeters, Cindy Vandenhole, , Luka 

Van den Keybus, Dominique Verlent 

Verontschuldigd: Simon Debacker, Senna Deriks, Yana Vastavel 

Locatie: Online – MS Teams 

Datum volgende vergadering: via doodle 

 

1 KORTE FEEDBACK THEMATISCHE WERKGROEPEN 

Alle thematische werkgroepen zijn inmiddels opgestart. Lore, Julie en Cindy geven een korte 

toelichting over de werkgroep waar zij deel van uitmaken. 

 

Beleid en regelgeving (Lore): 

- Via een brainstorm kwam de werkgroep tot verschillende topics en in een volgende fase 

werd bekeken welke taken onder elk topic zouden moeten uitgewerkt worden. 

- Concrete uitleg over elk topic, zou ons te ver leiden. 

- Het werd heel duidelijk dat de werkgroep tot een breed actieplan zal komen. 

 

Mentaal welzijn (Julie): 

- De besprekingen van de werkgroep zijn nog niet beëindigd, er is nog een extra sessie nodig 

- Verschillende thema’s werden in een actieplan gegoten 

- Er werd o.m. gediscussieerd of er vandaag al dan niet nog problemen bestaan rond 

eetstoornissen en onderwerpen m.b.t. gewogen worden, omgaan met voeding, … 

 

Opleiding, evaluaties en competenties (Cindy): 

- De werkgroep boog zich grotendeels over het bepalen van het profiel van de trainer, 

evalueren van de trainer, opleidingen, … 

- De besprekingen gaan heel breed 

- In de derde sessie zullen de actiepunten geformuleerd en uitgewerkt worden  

- Voor wat betreft de opleiding van clubtrainers is het de vraag in hoeverre Gymfed zelf kan 

bijsturen, daar de opleidingen voor clubtrainers van VTS uitgaan. 

 

Lore geeft aan dat er nog een nieuwe werkgroep zal worden samengesteld rond herstel en 

integratie:  

- De samenstelling van deze werkgroep wordt zeer binnenkort op de taskforce besproken. 

- Je kan aan Lore doorgeven hoe je deze werkgroep ziet en wat je verstaat onder herstel en 

integratie. 

- Wat vind je hier belangrijk in? 
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2 SOCIAL MEDIA 

Julie geeft toelichting m.b.t. het instagramkanaal voor de Atletencommissie: 

- Er werd een algemene eerste post gemaakt 

- Het moet duidelijk zijn wat de Atletencommissie is en waar ze voor staat 

- Het is de bedoeling om vooral informatief te werken 

- Aan de leden van de Atletencommissie wordt gevraagd om een kort tekstje door te sturen 

Alle feedback mag steeds aan Julie bezorgd worden! 

Dominique vraagt om zeker eerst nog af te stemmen met Delphine Gosseye inzake de lancering en het 

promoten van de Atletencommissie. 

 

 

3 VERSLAGEN VORIGE VERGADERINGEN 

Er werden geen opmerkingen geformuleerd, de verslagen kunnen op de website gepubliceerd 

worden. 

 

 

4 SELECTIEPROCEDURES TOPSPORTWERKING 

- TTm:  

o de vraag dient gesteld te worden of er niet té snel en té vroeg gymnasten 

uitgeselecteerd worden en of de selectie niet te streng gebeurt op de reeds jonge leeftijd 

van 8-9 jaar. In dit kader wordt ook de vraag gesteld of gymnasten nog op latere leeftijd 

kunnen instromen. Dit is mogelijk, indien op latere leeftijd een gymnast met potentieel 

opgemerkt wordt (via bijvoorbeeld wedstrijden), dan is het mogelijk om nog in te 

stromen, na grondige evaluatie en het doorlopen van de procedure voor de betreffende 

leeftijd.  

o Sommige gymnasten worden niet geselecteerd op basis van een somatotype dat minder 

correspondeert met het profiel van een topgymnast. Volgens verschillende leden van de 

Atletencommissie mag dit nooit de enige reden zijn om iemand niet te selecteren. 

o Uitstroom in regioclubs na 1 jaar in de structuur opgenomen te zijn, vermijden. 

Dominique licht toe dat dit enkel gebeurt wanneer de selectiecommissie na één jaar 

merkt dat een topsport voorbereidend traject niet het meest gepaste traject blijkt te zijn 

voor het kind. Na één jaar kan het kind makkelijk terug aansluiting vinden in de 

clubwerking en kan een drop out vermeden worden, na drie jaar blijkt dit iets moeilijker.  

- Acro:  

o Het gebeurt dat getalenteerde gymnasten niet wensen in te stromen in Topsport. Het 

aantrekkelijk maken van de centrale werking is cruciaal anders bestaat het risico dat op 

termijn het niveau van het Belgische (senioren)team zal dalen.  
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o Binnen Acro is men nu ook gestart met  regiotrainingen, waar gymnsten voor kunnen 

inschrijven. Dit lijkt een positieve evolutie. 

- TTj: selecties gebeuren goed doordacht en worden geargumenteerd. Er zijn bij het herenturnen 

meer verschillende profielen nodig waardoor selecties iets breder kunnen zijn.  

- Algemeen:  

o Niet-selectie dient steeds goed gekaderd te worden zodat zowel ouders als trainers dit 

kunnen begrijpen. Dominique licht toe dat elke gymnast in de structuur (TTm en TTj) 

steeds grondig opgevolgd wordt door de regioclub/centrumtrainers en besproken wordt 

binnen de selectiecommissies alvorens een beslissing te nemen. Het is belangrijk om in 

functie van het kind reeds zo goed mogelijk het potentieel in te schatten om op 

topniveau te kunnen presteren als senior. Zowel het kind als de ouders nemen immers 

een behoorlijk engagement (hoog trainingsvolume, wissel school, missen van lesuren, …). 

Dit in het achterhoofd houdend, dient elke selectie zeker ook in die optiek verantwoord 

te zijn. 

o Gymnasten die de normen turnen zouden steeds moeten kunnen instromen of 

doorstromen. 

o Kan instroom later in het schooljaar? Dit kan enkel in héél uitzonderlijke gevallen, maar 

dit behoort niet tot het ‘normale’ traject daar dit soms ook gepaard gaat met praktische 

belemmeringen zoals inschrijving in school/internaat/het nog kunnen krijgen van een 

statuut…. 

o Transparantie en goede communicatie bij een selectieprocedure zijn cruciaal. 

 

 

5 SELECTIEPROCEDURES WEDSTRIJDEN 

- Hoe worden procedures opgemaakt: 

o Voor elk groot tornooi (EK/WK/OS) worden selectieprocedures opgemaakt, goedgekeurd 

door de Koninklijke Belgische Turnbond en vervolgens gepubliceerd op de website van 

zowel Gymfed, FfG en KBT. 

o De selectieprocedures bevatten o.m. de gegevens van de doelwedstrijd, de beoogde 

doelen, de selectienormen, het selectietraject met de selectiewedstrijden en/of testen, 

het voorbereidingstraject, … 

- De selectieprocedures zouden zoveel mogelijk kansen moeten geven aan zoveel mogelijk 

sporters. Wanneer de kosten gedragen worden door de federaties, is het ook de federatie die de 

normen bepaalt en dit gebeurt ook op basis van statistieken van recente grote tornooien. 

- Cindy formuleert volgende bedenkingen en ideeën:  

o Selecties voor grote wedstrijden moeten transparanter gebeuren (cfr. Tumbling). Het 

woord ‘Preselectie’, wijst op ‘er is al een selectie gebeurd op voorhand, maar door wie en 

hoe is niet duidelijk. Krijgen gymnasten die in Gent trainen sowieso voorrang op anderen 

die buiten het centraal systeem trainen?  

o Voorstel = binnen TTM dient elke selectie, ook al is het voor preselectie, transparant te 

zijn. Criteria/normen dient men te turnen op georganiseerde wedstrijden, buiten het 
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centrum in Gent. De ranking en punten bepalen wie mag gaan en niet of deze persoon in 

Gent traint of niet.  

o Andere ideeën:  

▪ indien binnen de centrale werking beslist wordt om i.f.v. de meerjarenplanning, 

niet deel te nemen aan een EK of WK, zou het zinvol zijn om toch een aparte 

procedure te voorzien voor gymnasten (buiten de centrale werking) die deze 

wedstrijden wel wensen op te nemen in hun meerjarenplanning.  

▪ stel dat het niet gaat over een belangrijke wedstrijd, dan zou het moeten kunnen 

dat  iemand mits eigen financiering kan deelnemen - dit om ook een team veilig te 

stellen. Deelname voor goede B-gymnasten mogelijk maken. 

▪ testen dienen transparanter te zijn: niet steeds op dezelfde plaats, vooral op 

wedstrijden laten turnen waarbij je de preselectiegroep door eenzelfde jurypanel 

laat jureren (bijv. panel laten meeschuiven met die groep in een wedstrijd) 

- Tumbling: 

- Het inschrijven voor selecties staat open 

- Vroeger lag de norm té hoog, nu verloopt de selectie op basis van D-score. We proberen 

een team te selecteren, waarbij de kwaliteit van het team wel steeds gewaarborgd is. 

- RG:  

- deelname aan de selecties staat open  

- België heeft lang de plaatsen niet benut: de puntennorm lag té hoog in verhouding met de 

investering in de discipline.  

- Rope Skipping:  

- de internationale selecties kunnen behaald worden op BK – vroeger gingen de eerste 5, 

nu kunnen de eerste 3 zich selecteren voor EK en WK – er is geen extra norm, wat wel 

jammer is omdat hierdoor soms betere skippers moeten thuisblijven 

- Acro:  

- norm + ranking (3 selectiewedstrijden) 

- kwaliteit van de selecties moet gewaarborgd worden 

- er heerst al langer de vraag waarom een clubteam op senioren-niveau niet naar EK/WK 

kan gaan enkel op basis van een selectieprocedure. Er is steeds toestemming nodig van 

topsport en dit is eerder uitzonderlijk. 

- Veel problemen kunnen eventueel opgelost worden door meer rechtstreekse 

samenwerking tussen topsport en clubs die een hoog seniorenniveau aanbieden. 

- Als clubs meer betrokken worden in het volledige verloop, is het makkelijker om zaken te 

begrijpen.  
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6 VARIA 

 

- Is het mogelijk om op de wedstrijden telkens een woordje uitleg te laten geven door de speaker 

over de Atletencommissie (zeker als iemand van de Atletencommissie aanwezig is). Er wordt 

voorgesteld om een bestand op te maken met wie wanneer op een wedstrijd aanwezig is + club 

van de persoon vermelden. 

- Kan er eventueel ook telkens op wedstrijden een poster of dergelijke opgehangen worden 

waarmee we de Atletencommissie en de Instagrampagina bekend maken? 

 


