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Atletencommissie 

28-10-2021 

 
 
Aanwezig: Velika De Jaeger, Simon Debacker, Julie Zels, Lore Vanden Berghe, Yana Vastavel, 

Dominique Verlent  

Verontschuldigd: Tachina Peeters, Cindy Vandenhole, Senna Deriks, Luka Van den Keybus 

Locatie: Online – MS Teams 

Datum volgende vergadering: via doodle 

 

1 THEMA = OPLEIDING TRAINERS 

Tijdens deze AC gingen we dieper in op de toepassing en de uitrol van het gymfedsportmodel in 

topsport. Hierbij werden vooral enedrzijds de opleiding (op alle niveaus) en anderzijds de evaluatie en 

opvolging van trainers (eerder centrale werking) aangehaald als aandachtspunten die verder 

uitgewerkt moeten worden. 

 

Opleiding 

- Voor de discipline Rope Skipping bestaat de noodzaak trainers meer en breder op te leiden. 

Een grondige kennis van de basis van de sport en de nieuwe jurymodellen is een must. De 

huidige eisen van de trainersopleidingen liggen de laatste jaren wel al hoger, er is dus wel een 

positieve evolutie te zien. 

- We dienen ook de kritische vraag te stellen of een diploma zekerheid biedt rond de kwaliteit 

van de trainer? De beste trainer in het werkveld is niet altijd de best ‘opgeleide’ trainer. 

Niettegenstaande is het toch zeer belangrijk dat een trainer een veel bredere kennis heeft dan 

louter over het sporttechnische aspect van de sport. 

- Binnen trampoline merken we bij trainers toch enigszins een gebrek aan deze bredere kennis 

(bijvoorbeeld het uitwerken van een degelijke en gefundeerde fysieke voorbereiding, 

trainingsschema’s, jaarplanning en periodisering, ….). Anderzijds mag niet vergeten worden 

dat verschillende trainers wel het trainer A-diploma hebben, maar hun engagement in de club 

blijft op een  ‘vrijwillige’, niet-professionele basis. Kan of mag je dan verwachten dat ze expert 

zijn in elk domein? Tevens zijn er clubtrainers die niet de tijd noch het geld willen of kunnen 

investeren om deel te nemen aan een trainersopleiding. Deelname aan een trainersopleiding 

vraagt best ook een grote tijdsinvestering die vaak ten koste van de trainingen die je dient te 

geven aan je gymnasten. Trainers stimuleren om een trainersdiploma te behalen dient zeker 

te gebeuren maar dit verplichten of eisen zou kunnen leiden tot een verlies aan trainers en er 

is nu reeds een tekort in veel clubs. 

- Hoe kan de trainer de sporter coachen naar meer autonomie en zelfregularisatie? In de eerste 

plaats zou de coach een gymnast het gevoel moeten geven dat openlijk kan gesproken worden 

met elkaar en zou een coach ook de gewoonte moeten hebben om het ‘waarom’ van bepaalde 

beslissingen en keuzes toe te lichten zodat de gymnast leert mee denken en betrokken is in dit 

proces. Door deze open communicatiecultuur te ontwikkelen, zal de gymnast minder snel 
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onrecht ervaren en zal hij of zij zich beter op zijn gemak voelen om zelf te uiten waar mogelijke 

problemen zijn. 

 

 

Evaluatie van trainers 

Cindy gaf via mail enkele vragen door m.b.t. het Gymfed-sportmodel en de implementatie ervan: 

- Het sportmodel lijkt een heel handige tool om trainers op elk niveau een leidraad te geven. Op 
welke manier gaat gymfed ervoor zorgen dat het ook binnen de centrale topsportwerking 
toegepast wordt? Welke rol spelen jullie als Gymfed hierin? 

o We toetsen momenteel binnen elk domein af waar het Gymfed-sportmodel nog verder 
moet worden geïmplementeerd. Hiervoor werd een actieplan opgemaakt. In dit 
actieplan kunnen uiteraard ook actiepunten vanuit de AC toegevoegd worden. Het 
Gymfed-sportmodel vormt een vast agendapunt tijdens het teamoverleg topsport.  

o Implementatie van het Gymfed-sportmodel door coaches zal opgevolgd worden via 
functionerings- en evaluatiegesprekken – coach-management. 

 

- Wat moet deze evaluatie voor jullie dan uitmaken/aantonen? Door wie moet deze evaluatie 
gebeuren? Zit er eventueel een luikje zelfreflectie bij, een leidraad waarbij trainers zelf kunnen 
gaan reflecteren over eigen handelen a.d.h.v. een leidraad dat op wetenschappelijke basis 
opgesteld is met betrekking tot het sportmodel.  

o De AC verwacht van coaches in de eerste plaats een correcte behandeling van de 

gymnast. 

o De AC stelt voor om elk half jaar een anonieme enquête (gekoppeld aan een statistische 

verwerking) te doen bij de gymnasten over het functioneren van de trainers in de 

centrale werking. Dit zou kunnen opgestart worden naast een evaluatie door het 

management. 

o Misschien kan er ook een bevraging van de ouders gebeuren rond de coach. Dit idee 

wordt niet door alle leden van de AC gesteund. 

o Voor disciplines zonder centrale topsportwerking zou het ook wel nuttig zijn om 

evaluatiemomenten in te plannen. Daar TRA ook met een coördinator start en een vaste 

kern van trainers zou het goed zijn om deze ook te evalueren. 

o In een functioneringsgesprek dient elke medewerker te reflecteren over het eigen 

functioneren, dit geldt ook voor de coach. Het is zeker een goed idee om de punten 

waarrond een reflectie dient te gebeuren ook af te stemmen op het Gymfed-sportmodel. 

 

Naast evaluatie van trainers hebben we in de disciplines TTj en TTm ook opvolgmomenten met de 
gymnast en zijn/haar ouders. Bij acro werd dit nog niet georganiseerd. Dominique had hierover al 
een gesprek met de headcoach. De vraag stelt zich hier wat de beste modus is. Lore brengt volgend 
idee aan: 
- in een eerste gesprek bij aanvang seizoen ouders en team uitnodigen met een duiding van de 

doelen. 
- voor de start van de wedstrijden eventueel een individueel gesprek plannen 
- na het seizoen terug een gesprek met ouders + team, eventueel de ouders apart en het team 

apart zodat iedereen vrijuit kan spreken. 
- Een zelfevaluatie door de gymnast kan zeker ook maar dit vraagt wel al een bepaalde leeftijd 
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2 THEMATISCHE WERKGROEPEN 

De thematische werkgroepen zijn goed opgestart. Het eerste overleg was vooral een 

kennismakingsronde met toelichting van de werkwijze. In het tweede overleg vond een brainstorming 

plaats rond het betreffende thema van de werkgroep. Vanuit deze brainstorming worden nu de 

verschillende topics verder uitgewerkt om te komen tot een actieplan. Lore haalt nog eens aan dat er 

zeker input kan gegeven worden i.f.v. de thematische werkgroepen en dat we elke AC een feedback 

zullen geven over de stand van zaken. 

 

 

3 AC – SOCIAL MEDIA 

Julie zal de lead nemen voor het ontwikkelen van social media: 

- Vraag naar foto’s 

- Plan opmaken wat de AC op welk moment wil posten 

 

 

4 VOLGENDE VERGADERING 

De volgende vergadering staat het thema Selectieprocedures (i.f.v. de centrale werking en i.f.v. 

internationale wedstrijden) op de agenda. De datum wordt terug via een Doodle bepaald. 

 


