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Atletencommissie 

04-01-2022 

 
 
Aanwezig: Senna Deriks, Julie Zels, Lore Vanden Berghe, Cindy Vandenhole, Luka Van den Keybus,  

Simon Debacker, Dominique Verlent 

Verontschuldigd: Yana Vastavel, Tachina Peeters, Velika De Jaeger 

Locatie: Online – MS Teams 

Datum volgende vergadering: via doodle 

 

1 VERHOGEN ZICHTBAARHEID/BEKENDHEID ATLETENCOMMISSIE 

Social Media 

Lore en Julie hebben contact gehad met Delphine Gosseye m.b.t. het social media kanaal op 

Instagram. Er dienen nog enkele zaken verder afgesproken te worden en dan kunnen zij verder.  

Graag ook nog even herinneren aan het bezorgen van een tekstje en foto aan Julie voor de 

Instagram. 

 

Plan: 

- Starten met een voorstelling van de AC 

- Vervolgens elk lid voorstellen 

- Als de wedstrijden lopende diverse posts maken 

 

Wedstrijden 

Elk lid van de Atletencommissie zal ook een pin ontvangen, zodat je op een wedstrijd zichtbaar bent 

als afgevaardigde van de Atletencommissie en een aankondiging door de speaker op een wedstrijd is 

zeker ook mogelijk. Hierbij ook nog even een oproep om zeker de aanwezigheid op de wedstrijden in 

te vullen indien je dit nog niet deed. 

 

Mailadres 

Er werd ook een apart mailadres gemaakt voor de Atletencommissie, dat zal beheerd worden door 

Lore. 

  



 

© 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 2 

 

 
 

Atletencommissie 

04-01-2022 

 

2 THEMA: OPLEIDING VAN COACHES 

Wat verwachten we van een coach en wat behoort niet tot de taken van de coach? 

 

- Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het team waarbinnen de coach functioneert: 

staat de coach er alleen voor of wordt de coach omkaderd met experten binnen een bepaalde 

specialisatie? Een goede coach moet een vertrouwensrelatie hebben met zijn gymnast, 

anderzijds kan het ook niet steeds met iedereen even goed klikken. Je dient vooral als gymnast 

te voelen dat de coach er voor jou is en als zich een probleem voordoet dat de coach niet zelf 

kan oplossen, dat deze dan mee zoekt naar oplossingen. (Simon)  

- Momenteel wordt verwacht dat de coach ook het emotionele luik goed kan coachen. Is het 

wel realistisch dat een coach dit allemaal kan? (Lore) 

- De rol van de coach verandert ook naargelang de leeftijd van de gymnast (Lore). Luka treedt 

dit bij en geeft aan dat je, als jonge gymnast, veel structuur en leiding van de coach nodig 

hebt. Gaandeweg evolueert dit naar een samenwerking met je coach waarbij je zelf 

meedenkt. Volgens Luka kan een coach niet alles doen en is er op verschillende vlakken extra 

ondersteuning nodig.  

- Senna licht toe dat zij de evolutie van nabij heeft meegemaakt van een eerder beperkte naar 

veel omkadering. Toch is het heel persoonlijk bij wie je je goed voelt.  

- Julie: de coach dient te beschikken over een basiskennis van de verschillende aspecten van 

training geven, maar de specifieke expertise kan die niet in elk domein bezitten. De coach moet 

in staat zijn bepaalde signalen op te merken en dan indien nodig door te verwijzen. 

 

Wat werd in de werkgroep besproken rond de opleiding van coaches en de competenties? 

 

Cindy licht toe dat er in de werkgroep een grote eensgezindheid bestond. 

- Een trainer zou gaandeweg moeten kunnen evolueren naar een coach.  

- De trainer moet kunnen signalen opvangen en pedagogisch kunnen omgaan met kinderen. 

- Een belangrijk aspect is dat een coach wil blijven leren. 

- Een coach moet vertrouwen kunnen hebben en beroep doen op een interdisciplinair team. 

- We stellen echter vast dat de trainersopleiding in België heel beperkt is om het bovenvermeld 

doel, nl. de evolutie van trainer naar coach, te bereiken. 

 

Binnen de trainersopleiding zou het interessant zijn dat meer waardering kan gegeven worden aan 

buitenlandse stages. 

 

Simon merkt op dat de VTS-opleiding steeds dient doorlopen te worden via initiator, ook wanneer je 

zelf op een hoog niveau geturnd hebt. Dit zorgt voor een héél lang traject waardoor verschillende 

potentiële kandidaat-trainers afgeschrikt worden en niet starten met een trainersopleiding. Té weinig 

ex-gymnasten worden dus trainer, laat staan dat ze dan verder kunnen evolueren tot coach. Er bestaan 



 

© 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 

04-01-2022 

wel verkorte trajecten, maar deze zijn niet zo duidelijk bekend en het staat ook niet vooraf vast hoe je 

traject er zal uitzien. 

Kwam dit ook aan bod in de werkgroep? 

 

Cindy licht toe dat de problematiek die Simon aankaart, inderdaad ook besproken werd in de 

werkgroep. Hier was men het eens dat de initiatorcursus toch wel een belangrijk fundament legt daar 

in deze cursussen vooral veel didactiek en pedagogie gegeven wordt. Elke toekomstige trainers heeft 

deze belangrijke bouwstenen nodig als basis. Wie topsport heeft gedaan, kan in de trainersopleidingen 

wel voor bepaalde vakken vrijstelling aanvragen maar hierin ontbreekt enige transparantie en 

objectivering van de vrijstellingen. Verder werd in de werkgroep ook het belang van kennis delen onder 

de aandacht gebracht.  

 

Senna stelt de vraag of het een idee zou zijn om het didactisch-pedagogische los te koppelen van het 

pure sporttechnische gedeelte. Dominique licht toe dat dit wellicht niet zo eenvoudig is omdat elke 

trainerscursus ingevuld wordt volgens een welbepaald stramien waarvan de vorm vrij vast staat voor 

bepaalde tijd. 

 

Werd in de werkgroep gesproken over het profielen van (topsport)coaches? 

 

Cindy licht als vertegenwoordiger van de AC in de werkgroep toe dat als je een profiel van een coach 

bepaalt, je al snel terug uit komt bij de opleiding die men zou moeten hebben als trainer/coach. 

Onderstaande onderwerpen kwamen wel nog aan bod: 

- Hoe gebeurt een evaluatie? 

- Hoe kan een zelfevaluatie er uit zien? 

- Bepaalde gedragsregels bestaan, maar hier wordt té weinig op gecontroleerd. 

- Blijvend leren is noodzakelijk: opleidingen kunnen zeer breed zijn om als trainer naar coach te 

evolueren – opleidingen kunnen zeker ook sporttakoverschrijdend zijn. 

- Eventueel zou met een puntensysteem kunnen werken (cfr NL) wanneer bepaalde clinics 

gevolgd worden. Lore geeft hierbij het voorbeeld dat zij tijdens de lockdown periode 

verschillende online opleidingen gevolgd heeft maar dat dit jammer genoeg niet geldt i.f.v. 

VTS-opleiding. 

- Er werd ook veel gesproken rond de manier waarop het volgen van cursussen kan 

gestimuleerd worden. Eventueel kan het een optie zijn om een eigen vormingstraject uit te 

rollen binnen de federatie. 
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3 VOLGENDE VERGADERING 

 

Thema: mentaal welbevinden 

 

We zullen in de examenperiode geen atletencommissie hebben. Lore maakt terug een doodle aan. 

 


