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Atletencommissie 

15-04-2021 

 
 
Aanwezig: Luka Van den Keybus, Simon Debacker, Julie Zels, Tachina Peeters, Velika De Jaeger, Cindy 

Vandenhole, Senna Deriks, Yana Vastavel, Lore Vanden Berghe, Dominique Verlent 

Verontschuldigd: - 

Locatie: MS Teams 

Datum volgende vergadering: 15-04-2021 

 

1 GOEDKEURING VERSLAG 15/03/2021 

Verslag wordt goedgekeurd. 

 

2 VERSLAG TOPSPORTCOMMISSIE 23/03/2021 

- Tijdens de Topsportcommissie werden volgende items besproken: 

o Voorbereiding EK en OS 

o Toelichting van Panega Sports = atleetvolgsysteem waarmee we de werking en de interne 

communicatie tussen alle stakeholders in de topsportwerking kunnen optimaliseren. Sport 

Vlaanderen maakte het mogelijk om samen met de sportfederatie een atleetvolgsysteem 

te laten ontwikkelen op maat van elke sport.  

o Regioclubwerking 

- Input regioclubstructuur vanuit Atletencommissie: 

o Leeftijd 

▪ Vroeg starten is nodig, maar de prestatiedoelstelling mag niet primeren. Het 

kunnen behouden van “fun” dient bewaakt te worden. 

 

o School 

▪ In de school is het belangrijk dat de gymnasten ook integreren in de groep van de 

andere leerlingen en vooral niet afgezonderd te geraken, zodat je je geen 

buitenbeentje moet voelen. 

▪ Hoe vroeger een schoolwissel, hoe beter, zodat men terug in een vriendengroep 

kan geïntegreerd worden. 
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o Grootte van de groep 

▪ In de regioclubstructuur is het belangrijk zoveel mogelijk gymnasten met 

voldoende potentieel te laten starten zodat met een grotere groep kan getraind 

worden. Trainen in een kleine groep is immers voor de kinderen minder leuk. 

 

o Scouting 

▪ I.f.v. scouting voor instroom in de Topsportschool blijft het ook belangrijk om de 

scouting niet te beperken tot enkel de kinderen in de regioclub maar breed te 

blijven kijken en dus ook tot in het 6de leerjaar de kinderen in de clubs scouten. Dit 

gebeurt normaal gezien via scouting op wedstrijden. 

 

o Aansluiting op de clubwerking 

▪ Momenteel is er een vrij grote kloof tussen het niveau van de topsportwerking en 

de clubwerking in TTM en TTJ, bij acro is deze kloof veel minder groot 

▪ Hoe kunnen we beter de brug maken van topsportwerking naar clubwerking: 

teamwedstrijden zijn hierbij noodzakelijk (cfr. Top 12 in FRA). Dit maakt 

herintegratie binnen de clubwerking veel gemakkelijker. Een Belgisch 

Kampioenschap per ploeg bijvoorbeeld of regionale teamwedstrijden. Deze 

Interclubwedstrijden zouden verschillende niveau’s en leeftijden kunnen 

mengen. Bij voorkeur worden deze interclubwedstrijden georganiseerd net na een 

EK of WK. 

Competitie met team bestaande uit gymnasten van verschillende disciplines is 

ook een optie. Leuk idee, maar niet elke club heeft alle disciplines. Een oplossing 

hiervoor kan gevonden worden in het laten samenwerken van clubs. Nadeel is wel 

dat dit iets moeilijker is qua planning door de verschillende wedstrijdkalenders. 

Discipline-overschrijdende demo-oefeningen, waarbij vooral het show-aspect 

belicht wordt, eerder dan het louter sporttechnische in de wedstrijd. 

▪ Mindset over de niveaus is belangrijk! Alle niveaus zijn even belangrijk. Iedereen 

doet immers dezelfde sport en heeft een grote passie voor het turnen.  
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▪ Wat met recreagymnasten? Dienen zij ook bij interclubactiviteiten betrokken te 

worden. Cindy geeft het voorbeeld van een intraclub event – waarbij de trainer 

voor elke gymnast individuele doelstellingen opmaakt. 

 

 

3 VASTE TOPICS 

Lore stelt voor om de vaste topics op te lijsten vanuit een analyse van de sterke en zwakke punten van 

de gymnastiekorganisatie. Dit voorstel is voor alle leden van de commissie prima. Lore zal tegen de 

volgende vergadering een eerste lijst met vaste topics opmaken. 

 

 

4 DOCUMENTEN GYMFED – BESPREKING EXITSTRATEGIE 

Zie bijlage. 

 

 

5 VOLGENDE VERGADERING 

Tijdens de examens zal ofwel een keer overgeslagen worden, of zeker rekening gehouden worden met 

de examenperiode. Lore maakt terug een poll aan om het volgende overleg in te plannen. 

 

Succes Luka op het EK en we zien je tijdens de Containercup! 

Succes ook aan Simon Debacker & Tachina Peeters tijdens het komende EK! 

 


