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Atletencommissie 

29-04-2022 

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

Vastavel, Dominique Verlent 

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

Locatie: Online – MS Teams 

Datum volgende vergadering: via doodle 

 

1 FEEDBACK VAN HET ACTIEPLAN AAN ALLE WERKGROEPLEDEN 

- Het actieplan werd op 28/04 toegelicht aan alle leden van de verschillende werkgroepen. 

- Intussen is ook het Herstel- en integratietraject opgestart met een extern bureau. De 

gymnasten werden aangeschreven. De brief die de gymnasten mochten ontvangen, werd 

ook aan Lore bezorgd. Via de Instagrampagina kan gemeld worden dat dit traject is 

opgestart. 

 

 

2 FYSIEK WELBEVINDEN 

We dienen in dit thema uiteraard een verschil te maken tussen de medische/paramedische opvolging 

bij gymnasten in de centrale topsportstructuur en de gedecentraliseerde werking. In de centrale 

structuur worden de gymnasten omkaderd door verschillende domeinexperten. In de clubstructuur 

wordt niet altijd samengewerkt met eenzelfde kiné en/of arts.  

Centrale topsportstructuur: 

- Er is een goede omkadering, de samenwerking met de diëtiste werd in het verleden wel als  

té frequent ervaren. Dit is momenteel beter afgestemd. 

- Het zou goed zijn om vanaf seniorniveau de gymnast meer te betrekken in de terugkoppeling 

van een bespreking van het interdisciplinaire team via een soort Health and performance 

plan (kan ook mentaal een belangrijk hulpmiddel zijn). Bijv. gymnast actiever betrekken in 

hoe het revalidatieplan er zal uitzien, op regelmatige tijdstippen kleine vooruitgang en 

volgende stappen in kaart brengen, … 

- Bij acro had men voorheen minder medisch/paramedische opvolging, en bestond er relatief 

weinig terugkoppeling naar de gymnast zelf. Op basis van feedback van de huidige 

gymnastengroep, kunnen we stellen dat de ondersteuning op medisch/paramedisch vlak nu 

verbeterd is. Het inzetten op preventietraining is héél belangrijk. De mentale begeleiding kan 

wel nog pro-actiever. 

- Hoe kunnen we bij acro nog meer op een gezonde manier met het aspect van het 

lichaamsgewicht omgaan? Je kan proberen op een gezonde manier zoveel mogelijk een 

constante aan te houden en  naar een grote wedstrijd licht af te trainen met goede opvolging 

van de voedingsdeskundige. Het is hierbij natuurlijk belangrijk dat de richtlijnen van de 

experten hier goed opgevolgd worden en dat er geen ongezonde praktijken ontstaan.  
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Atletencommissie 

23-03-2022 

Decentrale werking: 

- Bij Ritmische Gymnastiek is voeding ook soms een moeilijk thema. Sommige gymnasten 

werken wel samen met diëtistes. Medische diagnoses moeten sneller duidelijk zijn. 

- Bij Rope Skipping is het vooral de gymnast die met de ouders kijkt hoe een blessure 

opvolging krijgt (arts/kiné/…). Bij blessures wordt soms te weinig perspectief gegeven en is 

het soms onduidelijk wanneer iemand volledige trainingen kan herstarten. Hier zou het 

interessant zijn om steeds een aantal performance testen af te nemen vooraleer iemand 

volledige trainingsbelasting herneemt. In Rope Skipping wordt niet gewerkt met mental 

coaches, sportpsychologische begeleiding zou nochtans wel zinvol zijn. 

- Algemeen wordt aangegeven dat ook educatie en betrekking van de ouders heel belangrijk is 

om tot de goede gewoontes te komen. 

 

Dominique licht toe dat de Gymnastiekfederatie ook een Medische Commissie heeft die onder meer 

input geeft rond de thema’s op een Kaderweekend, statistieken opvolgt rond acute blessures, 

dopingpreventie,  … 

 

 

3 INSTAGRAMPAGINA 

Loopt goed, we doen 1 à 2 posts per week. Tijdens de toelichting aan de leden van de werkgroepen 

op 28/04, was men heel positief over de instagrampagina. Tot nog toe werden we nog niet echt 

aangesproken door gymnasten, hier en daar horen we wel al bij trainers spreken over de 

Atletencommissie. 

 

Werkwijze instagrampagina: iedereen kan story’s posten, zoals bijv. aanwezigheid op het terugkom-

moment van de ethische werkgroepen. De algemene posts vanuit de Atletencommissie zal Julie zelf 

opvolgen. Momenteel wordt elk lid van de Atletencommissie voorgesteld, tegen het BK zouden we 

hiermee moeten rond zijn en is iedereen aan bod gekomen. 

 

 

4 VARIA 

Thema volgende vergadering:  

- Voeding 

- Kritische analyse van de centrale werking in het algemeen 

 

Datum volgende AC zal via de doodle bepaald worden. 


