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Atletencommissie 

29-06-2022 

 
 
Aanwezig: Lore Vanden Berghe, Julie Zels, Velika De Jaeger, Simon Debacker, Luka Van den Keybus, 

Dominique Verlent 

Verontschuldigd: Tachina Peeters, Cindy Vandenhole, Senna Deriks, Yana Vastavel 

Locatie: Online – MS Teams 

Datum volgende vergadering: via doodle 

 

1 TOELICHTING DOOR RUTH – FLOW IN GEVAL EEN MELDING TERECHT KOMT BIJ JOU 

Ruth stelt de flow voor rond meldingen van grensoverschrijdend gedrag via website! 

Vragen: 

- Zijn er andere instanties waar gymfed naar doorverwijst? 

o Ja, er werd een sociale kaart ontwikkeld met alle instanties die extra kunnen 

gecontacteerd worden. 

o Het API heeft geen taak inzake directe psychologische begeleiding. 

- Wat als er een strafklacht lopende is? 

o Bij politionele klacht => doorsturen naar Vlaams Sporttribunaal 

- Hoeveel meldingen: 26 in 2022 

o Mensen vinden de API’s gemakkelijker 

o Komt zeker niet uit één discipline 

o Je ziet verschil tussen recrea en competitie, hoe dichter bij het wedstrijdseizoen hoe 

meer meldingen of andere periodes waarin de druk stijgt (selecties) 

- Was de AC op de hoogte van de federatie-API’s? Nog onvoldoende bekend. 

- API’s zijn neutraal en onafhankelijk 

- Wat moet intern geregeld worden of wat moet via een API? 

- Hebben we een zicht op wie de API’s op clubniveau zijn? – 80% van de clubs heeft een API, 

maar we zien inderdaad dat de club-API niet volledig neutraal en onafhankelijk is. 

- Wie neemt best de rol van API op zich? Best iemand neutraal of onafhankelijk, best een 

psycholoog of arts of een leerkracht die vertrouwenspersoon is. Voor de rol van API werd 

een profielbeschrijving opgemaakt. We voorzien ook opleiding voor de API’s. 

- Voor de ervaren API’s zijn er tevens intervisiemomenten voorzien. 

- Vertrouwenspersoon: vooral voor jongeren, API’s ook in contact brengen met de ouders van 

topsportgymnasten 
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2 GROOT BK - EVALUATIETIPS 

Het was de 2de keer dat het Groot BK georganiseerd werd. We bespreken de feedback rond dit event. 

De AC heeft een poll op Instagram gezet: 

 

- Feedback Ritmiek:  

o Positieve reacties, voor RG is het heel fijn om eens tussen de andere disciplines te 

staan. 

o RG zat op vrijdagavond in de grote zaal, waardoor er weinig publiek was. Op 

donderdag was er veel publiek, maar dan zaten ze in de kleine zaal.  

o Het werpen met de tuigen moest aangepast worden doordat de kleine zaal té laag 

was. In de grote zaal vormde dit geen probleem. 

o RG vond dat ze op vrijdag in een uithoek geschoven werden. Dit Groot BK is een kans 

om minder bekende disciplines meer in de kijker te plaatsen voor het grote publiek. 

Hiermee zou men moeten rekening houden bij de planning (zeker voor de seniores). 

o Voor RG was er meer communicatie nodig tussen opwarmzaal en wedstrijdhal, de 

organisatie liep hierdoor af en toe was stroef. 

 

- Feedback Rope Skipping:  

o Het Groot BK is een heel goed concept.  

o Anderzijds waren er binnen de rope skipping wel wat opmerkingen waaronder in de 

eerste plaats de opmerking m.b.t. de vloer die niet in orde was (geen vering en de 

“puzzelmatten” schoven uit elkaar), waardoor de kwaliteit van de oefeningen sterk 

daalde. Misschien in de toekomst de vloer al eens voorleggen aan de clubs of de 

vloer vooraf laten testen. Het BK is het hoogtepunt van alle nationale wedstrijden, 

skippers zouden deze wedstrijd in ideale omstandigheden moeten kunnen springen. 

o De opwarmruimte bij de wedstrijden in de grote hal was té beperkt.  

o Donderdag was het heel moeilijk om de volgorde te kunnen volgen wat problemen 

gaf bij de timing. Er was geen startsignaal of aftelling voorzien. Hierdoor liepen 

verschillende wedstrijdoefeningen mis, wat uiteraard zonde is aangezien de skippers 

er zelf niets aan konden doen. 

o Het is leuk dat alle disciplines samen zijn maar je weet niet wat de andere disciplines 

inhouden of wat ze doen, er is een eenvoudige infobrochure nodig! 

o De wedstrijd duurde heel lang en er zat veel wachttijd tussen. 

o Niet één speaker voor alles, bijvoorbeeld per discipline een speaker voorzien. 

o Het was onduidelijk waar je op of van de plateau moest, dit was soms ook storend 

voor andere disciplines – dus nood aan een duidelijkere signalisatie en afbakening 

voor de verschillende disciplines. 

o RS is normaal gezien ook gewoon dat de zaal stil is, wat natuurlijk bij een Groot BK 

niet het geval is. 
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- Feedback ACRO: 

o Acro was heel blij dat ze in de grote zaal zaten. 

o De timing is vrij veel uitgelopen, de opwarmtijden klopten niet waardoor zo goed als 

alle teams zaten te wachten voordat ze oefening konden doen. 

o Sinds dit seizoen worden op de deelnemerslijsten de minuten voorzien wat héél 

interessant is en positief voor de organisatie en planning van de opwarming voor de 

gymnasten, echter op het groot BK werd dit jammer genoeg niet toegepast. 

o Regelmatig werd het verkeerde team aangekondigd of startte de foute muziek. 

o Bepaalde eisen die opgenomen worden in de draaiboeken voor cluborganisaties 

werden niet ingevuld op het Groot BK, wat toch een model-event zou moeten zijn. 

o Acro is zeker voorstander om het evenement te behouden. 

o Communicatie tussen opwarmzaal en wedstrijdhal kon beter. Er was een grote 

afstand tussen beide hallen en je kon onmogelijk weten hoe de wedstrijd evolueerde 

vanuit de opwarmhal. 

o Eventueel de categorieën afroepen i.p.v. elke gymnast apart of clubvermelding. 

o Eventueel het systeem van USA toepassen voor het samennemen van disciplines. 

o Zoveel mogelijk tot in de seconde inplannen. 

 

- Feedback Toestelturnen Meisjes: 

o B16+ moest helemaal alleen de vrijdagavond terwijl er de donderdag tijdens B12 maar 
1 set bezig was en geen 2. Vele negatieve commentaar werd hierover gegeven van de 
trainers als ook de gymnasten. Daarnaast was de vrijdag ook voor velen een gewone 
werkdag, wedstrijd viel wel s’avonds maar velen (vele gymnasten) hebben vakantie 
moeten aanvragen. Het voelde voor die categorie niet als een positief eindseizoen. 

o Muziek ritmisch en TTM grondoefeningen was een moeilijke combinatie, dit verliep 
niet altijd even vlot. Was in beiden in dezelfde zaal vandaar.  

o Prijsuitreiking: Hierover heb ik vele boze ouders en trainers gehoord. Zelf van mijn 
gymnasten heb ik achteraf boze mails gekregen omdat het zo lang wachten was. Op 
donderdagavond was de wedstrijd van TTM rond 20:30 uur gedaan maar voor 
prijsuitreiking moesten we wachten op trampoline. Hun wedstrijd liep uit, het was 
22:30 uur tegen dat prijsuitreiking kon beginnen die zelf dan nog eens een tijdje 
duurde. Vervolgens werd ons wel vriendelijk gevraagd de zaal te verlaten, maar dat 
kwam voor velen niet positief aan. Alles was al gesloten, geen mogelijkheid meer tot 
drankje, tot eten. Voor gymnasten die net wedstrijd hadden afgerond en niet wisten 
wanneer prijsuitreiking en dus in de buurt moesten blijven was eten halen of drinken 
niet mogelijk.  

o Toestelfinales: Voor vele B-gymnasten is het BK hun einddoelstelling en het is dan 
jammer dat er enkel allround gehuldigd wordt. Dit vooral bij de B16+ (senioren). Zij 
zijn echt met veel, toestelfinales zouden heel leuk en  een positieve bijdrage zijn.  

 

- Feedback Toestelturnen Jongens 

o Enige minpunt: lange wachttijden 

o Maar er werden dan 10 min extra opwarming gegeven 
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o Toestellen zouden beter op podium staan (nu vallen sommige toestellen echt niet 

op) en verdwijnen vele oefeningen in de drukte van het Groot BK. 

o Bij World Cups is er een scherm in de opwarmingshal waarop je de wedstrijd kan 

volgen, dit zou ook voor deze wedstrijd een goed initiatief kunnen zijn. 

 

- Feedback trampoline: 

o Het voelde vreemd dat de trampolines geschrankt stonden. 

o Geluid is wel storend bij TRA, bij het synchroon werd hier wel mee rekening 

gehouden wat positief is. 

o Tijdsmanagement was OK. 

o Bakjes Time of flight hebben op zeker ogenblik niet gewerkt wat een vertraging van 

de wedstrijd opleverde. 

 

- Randanimatie/bar/signalisatie/ … was goed – eventueel ook een bar aan de overzijde van de 

zaal voorzien. 

- WC’s waren heel vuil (vaak geen toiletpapier aanwezig). 

- Medaille uitreiking was soms moeilijk, snel de mensen samen brengen, een goede briefing op 

voorhand voorzien. 

 

 

 

3 ALGEMENE EVALUATIE WEDSTRIJDSEIZOEN 

- Té weinig juryleden op wedstrijden Acro. Er zijn nochtans genoeg juryleden. Incentive 

misschien groter maken als wedstrijden geografisch wat verder liggen. 

- Ritmiek: Idem, vroeger moesten alle juryleden verplicht 3 sessies doen. Lijkt nu minder goed 

opgevolgd te worden. 

- Trampoline: bakjes time of flight hebben het vaak laten afweten, waardoor veel tijdverlies 

optrad. 

- Rope Skipping: snelheidsproeven worden normaal via live tellers gedaan, wat vaak niet 

functioneerde – nog veel overleg nodig (nieuw jurysysteem, nieuwe disciplines, …) 

- TTj: tekort aan juryleden, hoewel er veel mensen jurycursus hebben gedaan 

 

 

 

4 VARIA 

- Vervanging Tim is voor de leden van de AC een absolute prioriteit zodat alle disciplines goed 

verder kunnen opgevolgd worden.  

- Volgende vergadering in september, in de zomervakantie geen vergadering. 

- Wanneer wordt de AC terug her ingevuld? bij voorkeur nieuwe benoeming in september 

2023. 


