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Atletencommissie 

01-11-2022 

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

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

Deriks, Dominique Verlent 

Locatie: Online – MS Teams 

Datum volgende vergadering: 24/11/2022 (met uitnodiging Ilse Arys en Peter Frederickx 

 

1 MAIL BK ROPESKIPPING 

Lore heeft op 03/10/2022 een mail verstuurd naar de verantwoordelijke voor de rope skipping binnen 

de Gymfed, Eva Vandemeulebroecke, met algemeen manager, Ilse Arys, in kopie over de vraag van het 

verzetten van de datum van het BK dat eveneens de selectiewedstrijd is voor het WK aangezien dit 

samenvalt met de eindejaarsreis van vele skippers. 

 

Na een reminder op 16/10/2022 mocht de AC op 17/10/2022 een antwoord ontvangen. 

 

Deze mail van 17 oktober 2022 werd besproken op deze AC. De aanwezige leden waren eerder 

teleurgesteld in het antwoord van de Gymfed en hadden het gevoel dat hun vraag enerzijds onvolledig 

beantwoord werd en anderzijds de vraag nogal gemakkelijk werd afgewezen zonder alle mogelijke 

oplossingen bekijken. 

 

Met de input van de AC werd een nieuwe mail opgesteld die alle verschillende puntjes van kritiek 

omvat:  

 

“Beste Eva, 

 

Bedankt voor je reactie, wij zijn blij om te horen dat onze feedback geapprecieerd worden. 

 

Je mail werd besproken op de laatste atletencommissie 1/11. Hieronder kan je onze gezamenlijke 

reactie terugvinden. 

 

We zijn er van overtuigd dat er nog steeds opties te verkennen zijn om alle rope-skippers die zich zouden 

willen selecteren voor het WK daar een gelijke kans voor te geven en dit zonder dat ze verschillende 

dagen van hun eindejaarsreis moeten laten schieten en een eigen verplaatsing zouden moeten 

organiseren. 

 

Ten eerste vormt de spreiding van alle wedstrijden binnen het seizoen in deze situatie geen probleem. 

Deze spreiding is al jaren dezelfde, eind oktober-november individuele wedstrijden, rond maart de team 

wedstrijden en rond mei de demowedstrijden. Wij vragen dan ook niet om deze spreiding aan te passen, 

noch om recrea-wedstrijden te verplaatsen. We vragen wel om binnen de teamwedstrijden-periode te 
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zoeken naar een oplossing voor de +16j skippers die zich op het BK zouden proberen selecteren voor 

het WK.   

 

Vervolgens begrijpen wij dat de publicatie al eerder is gebeurd maar wij kunnen als atletencommissie 

slechts inspelen op de bezorgdheden die op een bepaald ogenblik bij ons worden gemeld. Een tweetal 

maanden geleden hebben er veel gymnasten/clubs aangegeven dat dit echt wel een groot probleem 

vormt bij de samenstelling van hun teams binnen de categorie +16j. Zij waren er niet eerder van op de 

hoogte dat deze twee belangrijke evenementen samenvallen en dat skippers dus de keuze zouden 

moeten maken tussen de selectie voor het WK springen of hun eindejaarsreis. Wij konden als 

atletencommissie deze problematiek alleen maar begrijpen, vaststellen en er nu iets aan proberen 

doen. 

 

Ten slotte begrijpen we ook dat het zoeken van een extra/nieuw weekend voor de +16j niet 

vanzelfsprekend is en dat er examens/vakantieperiodes zijn. Dat wil daarom niet zeggen dat we niet 

alle opties kunnen bekijken om aan deze problematiek die de skippers ons melden, tegemoet te komen? 

We stellen daarnaast ook vast dat in andere disciplines wel wedstrijden georganiseerd worden voor 

deze leeftijdsgroepen in de examenperiode.  

 

Daarom stellen we nog de volgende bijkomende vragen: 

 

- Zou het mogelijk zijn om een rondvraag te doen bij clubs over de wenselijkheid van het 

verplaatsen van het BK (enkel voor de +16jarigen)? Zo kunnen we met zekerheid bepalen hoe 

groot de groep voorstanders / de groep gedupeerden zouden zijn.  

- En daarmee samenhangend of een club bereid zou zijn om deze organisatie op zich te nemen 

bijvoorbeeld in het weekend van 25/26 maart? 

- Zou je ons tips kunnen geven over hoe we zo’n problemen in de toekomst zouden kunnen 

vermijden? Skippers waren duidelijk nog niet op de hoogte van de planning? Hoe en wanneer 

wordt deze planning rechtstreeks gecommuniceerd naar de clubs/skippers?  

 

Alvast bedankt voor uw reactie! 

 

Met vriendelijke groeten, 

De atletencommissie” 

 

Wij wachten de reactie af en hopen deze op de volgende vergadering van de AC opnieuw te kunnen 

bespreken.  
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2 HET BELANG VAN DE ATLETENCOMMISSIE 

De leden van de AC hebben verschillende frustraties omtrent het nut en de werking van de AC.  

- Gymfed heeft altijd laten blijken dat de AC van groot belang is, doch merken we dit niet in de 

realiteit.  

- De AC stelt zich de vraag of er wel iets met de verslagen worden gedaan en door wie deze 

gelezen worden. Er werd op een eerdere vergadering reeds een excel tabel uiteengezet maar 

sindsdien hebben wij daar niets meer van gehoord en hebben we in concreto ook niet meer 

gemerkt of er al dan niet iets met onze verslagen werd gedaan. 

- Verschillende leden geven aan dat ze absoluut zich willen blijven inzetten om de AC een 

nuttig en efficiënt initiatief te laten zijn maar hebben steeds meer het gevoel dat het een 

praatbarak wordt en dat het eerder tijdsverspilling is. 

- Er is weinig tot geen wisselwerking met het management, noch met de Raad van Bestuur. Op 

dit moment maken we geen verschil in het beleid van de Gymfed. 

- Wij wensen ons reactief op te stellen, concrete problemen aanpakken, input geven en de 

spreekbuis vormen van de gymnasten maar op heden is hier nog slechts weinig van in huis 

gekomen. 

 

De AC komt overeen dat zij aan alle leden zal vragen om spoedig een nieuwe vergadering te 

organiseren en hierbij Ilse Arys en Peter Frederickx uit te nodigen opdat de hierboven vermelde 

frustraties verder besproken kunnen worden en er naar oplossingen gezocht kan worden. 

 

 

3 VARIA 

Julie neemt verder initiatief om de activiteiten van de instagrampagina uit te plannen om zo de input 

van de gymnasten te verhogen. 

 

De volgende vergadering wordt gepland via doodle, op 24/11/2022. 

 


