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Atletencommissie 

12-05-2021 

 
 
Aanwezig: Luka Van den Keybus, Simon Debacker, Julie Zels, Velika De Jaeger, Cindy Vandenhole, 

Senna Deriks, Yana Vastavel, Lore Vanden Berghe, Dominique Verlent 

Verontschuldigd: Tachina Peeters 

Locatie: MS Teams 

Datum volgende vergadering: 01/07/2021 

 

1 GOEDKEUREN VERSLAG AC 15/04 

Verslag wordt goedgekeurd. 

 

2 VERSLAG TOPSPORTCOMMISSIE 03/05/2021 

- Reflectie EK Bazel 

- Voorbereiding OS 

- Korte toelichting Ethisch rapport + Taskforce:  

o Wat wordt verwacht vanuit de Atletencommissie? Ideeën mogen aangebracht 

worden. 

- Toelichting verslag Atletencommissie 

 

 

3 VASTE TOPICS:  (TOP)SPORT EN STUDIE 

Sterke punten Zwakke punten 

- Er werd wel rekening gehouden met het 

plannen van de lessen en de sport  

- Men houdt wel rekening met de belasting die 

er is, bijvoorbeeld toets laten vallen – 

Olympisch jaar kan ook verschil geven  

- Op wedstrijden studeren is heel moeilijk, 

maar dit heeft wel geholpen bij de planning  

nu in hoger onderwijs. Toetsen laten vallen is 

OK, maar je moet toch echt ook wel leren 

plannen en met stress omgaan.  

- Heeft niet echt leren leren – gaf bij aanvang 

hogere studies wel enige problemen.   

- Studieniveau mocht hoger geweest zijn  

- Soms staan professoren niet open voor 

afstandsonderwijs  

- Er werden niet veel taken gegeven 

- Heel weinig richtingen, té beperkt  - te weinig 

keuze tussen ASO en TSO  - je behoudt geen 

brede keuzes, je verliest wat studieniveau  
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- School stond wel open voor het feit dat er 

soms afwezigheden waren – attest door 

gymfed; vrijstelling voor sport kon echter 

niet, hiervoor is er misschien toch nood aan 

een officieel topsportstatuut.  

- Goede begeleiding van Kristel Taelman (SV)   

 

- Vanuit TSS was er geen extra begeleiding bij 

de bepaling van de studiekeuze. Begeleiding 

van Topsporters zou moeten vasthangen aan 

je prestaties.  

- Combineren van stages/praktijkvakken 

(vooral praktijkstages) met topsport is 

moeilijk – sommigen stellen dit heel lang uit. 

Studierichting worden hierdoor soms 

gekozen i.f.v. topsport en niet wat men echt 

wil doen.  

- Soms moet men onnuttige vakken doen 

(godsdienst/zedenleer) – zou moeten 

vervangen worden door de belangrijkere 

vakken of keuzevakken (afgestemd op de 

finaliteit die je wil bereiken) – uitdagingen zijn 

belangrijk, interesses vinden  

- Middelbaar was moeilijker te combineren 

met sport, er was weinig begrip in de 

‘gewone’ middelbare school, op univ bestaan 

hiervoor toch meer mogelijkheden 

- Bij RS vallen trainingen vooral ’s avonds 

waardoor stages en lessen volgen makkelijker 

kon. 

- Soms komt gym op de 1ste plaats, school op de 

2de waardoor de studies niet echt zijn gelukt. 

- Voor TRA in het middelbaar geen 

uitzonderingen; in hoger onderwijs wel een 

topsportstatuut, maar hier werd weinig 

gebruik van gemaakt. Op zich is er geen echte 

mogelijkheid om echt topsport te doen. 
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Ideeën 

- Interesses blijven stimuleren via keuzevakken (media/drama / iets bouwen, elektriciteit / 

gedragswetenschappen / …) 

- In een voorbeeld van Cirque du Soleil kunnen stages ed. blijkbaar wel gecombineerd worden met 

de sport. Misschien interessant om te kijken hoe men dit daar deed. Uitnodigen Laure De Pryck. 

- Voor de afstemming van school en trainingsplanning kan Panega misschien ook wel een goede 

tool worden, zodat coaches ook meteen zicht hebben op de schoolplanning. 

- Begeleiding van uitstroom, na-carrière + betrekken ouders hierin – Cindy heeft indertijd stage 

gelopen bij Kristel Taelman bij wielrennen en voetbal. 

- Ondersteuning van het Topsportstatuut hogeschool/univ via gymfed.  

- Bij wie kan je terecht met vragen rond studiekeuzes – dit zou structureel moeten opgevangen 

worden.  

- Tijdens infodag/avond een 5-tal studenten uitnodigen die uitleg komen geven – ervaringen delen  

- Het is belangrijk dat heel individueel gewerkt wordt met elke student, en ingespeeld wordt op 

hun noden, sommige studenten kunnen immers meer aan dan andere  

- Belang van carrièrebegeleiding, vroeger opstarten dan nu al het geval is  

- Moet TRA in de topsportwerking? Op clubniveau is topsport moeilijk want je hebt professionele 

trainer nodig en die is er niet. Misschien is het wel een optie om aan te sluiten bij de bestaande 

topsportwerking in andere disciplines voor vooral het  fysiek werk. Het specifiek werk TRA 

gebeurt dan in de club met TRA trainer. Voorbeeld: Wannes Geens zat indertijd op 

topsportinternaat met de bedoeling een topsportwerking op te starten. TUM zou ook kunnen 

aansluiten bij een dergelijke werking.  
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4 VISIETEKST TOPSPORT 

Zie bijlage. 

 

 

5 EIGEN TOPICS: RAPPORT (EN REACTIE GYMFED OP HET RAPPORT) VAN DE ONAFHANKELIJKE 

ONDERZOEKSCOMMISSIE 

Kort: 

- Wereldwijd kwamen er getuigenissen rond de behandeling van topsporters.  

- Minister Weyts heeft OOG opgestart. 

- In het rapport worden 13 aanbevelingen gedaan.  

- De uitwerking van de verschillende aanbevelingen zal opgevolgd worden door de Taskforce, welke 

binnenkort van start gaat. 

 

Feedback uit AC: 

- Lore doet een Masterproef hierrond. 

- De problematiek is heel leeftijdsgebonden. 

- Het is belangrijk een breed perspectief te hebben. 

- Het is een idee om eventueel masterproeven van sportrecht of bachelorproeven in te zetten om 

een goede feedback te krijgen van de werking en mogelijke aandachtspunten: ideeën van master- 

of bachelorproeven mogen altijd doorgegeven worden. 

- Blijven aandacht hebben voor de positieve weg die ingeslagen is. 

- Het was ook belangrijk dat het traject naar Tokyo kon verder gezet worden. 

- Men hoopt dat de federatie aan de slag gaat met het rapport: 

o Sociale structuren aanpakken. 

o Alle getuigen zijn tevreden over dit rapport. 

o Er dient geen battle gevoerd te worden tussen de coaches/huidige gymnasten/ex-

gymnasten/… 

o Sommige mensen mogen wat gedimd worden, zoals tijdens de commentaren bij het 

EK. Dit was heel jammer en mensen reageren hier slecht op. Gymfed kan hier ook een 

rol in spelen. 

o We moeten leren van andere disciplines. 

o Onderzoeken rond gender, leeftijd, …  

o We dienen inderdaad een brede kijk te houden. 

o Misschien is het een idee om voor het uitwerken van bepaalde zaken ook stagiairs in 

te zetten. 

- Het gaat een positieve weg op. 
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Zaken voor de topsportcommissie mogen steeds doorgegeven worden. 

 

 

6 VOLGENDE VERGADERING 

Vraag aan Iedereen om zijn/haar verlof door te geven. 

 


