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OVERLEG JEUGDWERKING – 4/3/2017, HUIS VAN DE SPORT BERCHEM
Aanwezig (20): ATRIAC (Charles De Roeck), DVB (Walter De Vooght, Wouter Devalet), GeTC (Nico Meulemans, Yves
Robberechts, Staf Aerts), GLH (John Van Nuffelen), KTT (Wendy Aerts, Ann Vetters), NLT (Stefaan Depaepe), SJKT
(Lucas Collet), SMO (Steven Haeck), SP&O (Matthias Verstraelen), TTI (Maarten Beghein), WTT (Katty Van
Driessche), ZLTC (Norry Schoefs, Gina Ballet, Steven Driesen) en VTDL (Wim Janssens en Sofie Dely).

OVERLEG
Deze vergadering functioneert als “jeugdcommissie” en komt minstens 1x per jaar samen om advies te geven over
het jeugdbeleid van de liga.

INLEIDING – HERSTRUCTURERING VTDL

STAND VAN ZAKEN 2017
Sterrenplan 2017
Zelfde parameters als 2016, enkel deelname Flanders Cup wordt overgeplaatst naar deelname aan nationale
circuit.
 Nieuwe sterrenlabels (op basis van resultaten 2016) staan ondertussen op de VTDL-website (link atleet/jeugd)
Jeugdzwemloopcircuit
▪ Belang van correcte inschrijvingen: via persoonlijk 3ntrance-profiel
▪ Belang van correcte resultaten: met gegevens vanuit inschrijvingsbeheer (iTriatlon) dus met correcte namen en
licentienummers
▪ Rankingvoorwaarden: 5 deelnames (finish) – 5 beste resultaten
▪ Prijzen laureaten/ranking: naturaprijzen of credits? Vanuit groep voorkeur voor creditsysteem via VTDL-shop maar
met uitgebreider assortiment (ter waarde van € 25) & kindvriendelijke accessoires.
▪ Logistieke ondersteuning LOC: idem 2016
 Indien meer dan 150 borstnummers nodig; tijdig op voorhand verwittigen.
▪ Teamrelay (praktisch): in huidige vorm heeft het zijn doel gemist want er zijn voordelen (supporters blijven
langer, tof voor kinderen, aanlokkelijk voor buitenstaanders) maar ook nadelen die meer opspelen (zwembad
moet langer gereserveerd worden, atleten moeten langer blijven, koude, geen opmaak klassement in ’16 ondanks
belofte, …).
Beslissing: teamrelay wordt uit manual genomen (geen verplichting noch ranking) en LOC’s kunnen
experimenteren met nieuwe formules, meer recreatieve formats (bijv. in duo) waarbij nadien ervaringen of good
practices kunnen gedeeld worden (via overlegplatform). Officials kunnen hier ondersteunen maar hoeft niet. Er is
meer nood aan laagdrempelige initiatieven; zie voorbeeld scholentriatlon JESPO.
Lotto Jeugdcup(voordien Nationaal Jeugdcircuit)
▪ Flanders Cup & NJC smelten samen vanaf 2017

2

▪ Klassement triatlon & duatlon en dit per geslacht
▪ Opnieuw belang aan correcte inschrijvingen & resultaten
▪ Rankingvoorwaarden: 5 (bij dua 4) deelnames (finish) waarvan 2 over taalgrens – 5 beste resultaten
Vanuit de groep komt de vraag om de drempel tot deelname te verlagen; dit komt zowel de atleet (kan bijv.
gehinderd zijn door examens, schoolvakantie, …) als de organisator (meer deelname) ten goede. Voorstel om
minimumdeelname van duatlon te verlagen naar 3 (ipv 4) en in het algemeen deelname aan BK niet te verplichten
(wel doorslag bij ex aequo). VTDL zal de vraag voorleggen aan RvB BTDF.
▪ Naturaprijzen
▪ Gekoppeld aan nationale clubranking jeugd

TOEKOMSTIG BELEID
Ondersteuning jeugdclubs
▪ Herwerking subsidiëringsbeleid clubs.
▪ Instapvoorwaarden voor kwaliteitslabel, met uitbreiding naar jeugd en/of topsport.
Labels zijn enerzijds een richtingwijzer voor de club maar ook voor de atleet (op zoek naar kwalitatieve
ondersteuning).
Labeling vanuit centrale vraag: wat willen we bereiken met onze jeugdwerking? Ondanks de (grote) verschillen bij
clubs, wat zijn hier de grootste noden?
▪ Subsidiëring voor werkende clubs of -projecten (bijv. opstarten jeugdwerking), naar het voorbeeld van Sport
Vlaanderen (inspanningsverbintenis).
▪ Extra ondersteuning via coach-the-coach, clinics & tools, club consulent.
Jeugdcircuit
▪ Herbekijken concept: multisportcircuit, zomer vs winter, kids, finishers/fun circuit, …
▪ Alternatief circuit (lage instap) voor 6 tot 12/14 jaar?
▪ Competitief circuit (tria/dua) voor 12/14 tot 19 jaar?
Probleem is dat je multisport wilt promoten maar dit komt totaal niet aan bod, wel duatlon  Meer aanbod
creëren/stimuleren? Succesvolle formats gaan verzamelen en promoten.
+ Focussen op beleving (bijv. nachtrun voor kids)
+ Laagdrempeligheid bewaken
Samenwerking BE-NL
▪ 2017: Uitwisseling
▪ Toekomstige samenwerking?
 Bij een internationaal circuit is het belangrijk dat de verschillen in de sportreglementen gekend zijn (ook bij
officials). De locatie van de wedstrijd (dus het land waar de wedstrijd doorgaat) geeft de doorslag voor het
reglement dat van toepassing is.

STELLINGEN
Welke parameters moeten opgenomen worden in het jeugdlabel voor clubs?
▪ Filosofie van de club: begeleiding van jeugd in functie van levenslang sporten (jeugd als brede basis om
volwassenen mee te ondersteunen – piramide). Triatlon biedt meest complete vorm aan voor jeugd: zwemmen,
fietsen en lopen. Gezondheid van het kind staat voorop.
▪ Sporttechnisch: niveaugroepen, trainers (goed, gediplomeerd), aantal trainers, aantal atleten in baan, … (vooral
richting kwaliteit, zie smileys in huidig sterrenplan)
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▪ Is een wedstrijdorganisatie een vereiste voor een goede jeugdwerking/subsidies of is dit een mogelijkheid voor
extra subsidies? Als club moet je wel je verantwoordelijkheid nemen, eventueel meer vrijheid in soort organisatie
(meer richting multisport).
Opstarten van een alternatief circuit van 6 tot 12/14 jaar?
▪ Multisportcircuit (alles wat afwijkt van huidige triatlonformat) van 6 tem 15 jaar met beloning op basis van xaantal deelnames aan verschillende formats. Hier meer nadruk op FUN (minder spelregels, ... ).
▪ Iedereen wel van mening om triatloncircuit (corebusiness) te behouden vanaf 12 jaar.
De andere stellingen (zie ppt) zijn niet opgenomen wegens tijdsgebrek.

VARIA
▪ Tot op heden geen uitbetaling van prijzengeld na NJC Braine 2016, ondanks rechtzetting van LBFTD
▪ Extra ondersteuning voor G-sport binnen de club: contact opnemen met provincie (subsidies) of Parantee
(verantwoordelijke sportfederatie, werkt samen met VTDL voor G-sport).
▪ Slotdag: VTDL bekijkt momenteel alternatief concept voor najaar 2017, wel met behoud van inhoudelijk
programma (prijsuitreikingen, activiteit, clinics, …). Meer info volgt.
▪ Volgend overleg: datum wordt later bepaald.
Met dank alvast voor iedereen voor hun aanwezigheid en inzet!

