VTDL
Diestsesteenweg 49
3010 Kessel-Lo
E-mail: info@triatlon.vlaanderen
Website: http://vtdl.triathlon.be

OVERLEG MET JEUGDCLUBS – 11/7/2017, HOBOKEN
Aanwezig (11 clubs):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATRIAC (Charles De Roeck, Claude Van den Hurk)
BrTC (Mirco Van Driessche)
DVB (Walter De Vooght, Wouter Devalet, Joerie Vansteelant)
ETL (Mario Appermans)
GETT (Bart Mathys)
GLH (John Van Nuffelen)
SMO (Steven Haeck)
SP&O (Matthias Verstraelen, Sofie Van Rompaey)
TBT (Mike Bogaert)
VTDL (Wim Janssens, Sofie Dely - verslag)
WTT (Katty Van Driessche)
ZLTC (Gina Ballet)

Verontschuldigd: TRIBE, NLT, AP3T, SJKT, 12BO4.

1. MULTISPORTCIRCUIT
Zie powerpointpresentatie.
Overstap van jeugdzwemloopcircuit (JZL) naar breed multisportcircuit wordt positief onthaald.
▪ Hierdoor kan men organisatorisch drempelverlagend gaan werken; minder strikte regels voor kinderen die eens
willen proeven (bijv. zwemmen met zwembandjes), in open water, behendigheidsparcours in het bos, …
▪ Verwijzing naar onderzoek Scheerder: triatlon = beleving en dit vooral doortrekken naar kinderen. Nu onthouden
veel kinderen zich omwille van het competitief niveau op JZL. Er is nog veel potentieel als je meer focust op
beleving, fun en vrijblijvendheid. Wie minder onder druk staat, gaat misschien ook wel langer blijven in de
sport/club.
▪ Voorbeeld van Ironclass (8-13j) wordt aangehaald, waarbij ATRIAC soort sportdag organiseert voor scholen en
kinderen in groep een volledige triatlon afleggen. Draaiboek voor format kan opgevraagd worden.
▪ Kinderen willen ook fietsen en hierdoor kan je hen hierin ook betrekken (belang van goed en veilig leren
fietsen!). Ook de combinatie van meerdere leeftijden is een positief gegeven, zo betrek je ook minder goede
atleten.
▪ Lagere drempel  minder dropout. Als organisator is dit positief want minder regels waarmee je rekening moet
houden (bijv. door zwemwater in JZL beperkt aantal atleten die je kan toelaten), alhoewel organisatie nog
steeds kwalitatief en vooraf veilig moet zijn.
▪ Steward wordt eerder gezien als «coach» om ondersteunend te werken; naar het volbrengen van de wedstrijd op
een veilige en leuke manier.
▪ Competitieve atleten kunnen ook deelnemen, kan je niet tegenhouden. Belang nu is om meer kinderen mee te
krijgen en laten doorstromen naar jeugd en op termijn volwassenen, toppers haal je er toch uit.
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2. LOTTO JEUGDCUP
Opzet: jeugdcup als concept behouden maar 1 circuit dus triatlon & duatlon samen.
▪

▪
▪
▪

Een club stelt de vraag waarom JZL (belang zwemaspect voor triatleet) hier niet worden in opgenomen en
duatlon bijvoorbeeld wel.
Tegenargumenten vanuit de groep: competitie beperken tot de corebusiness (zie ook internationaal
niveau), duatlon wel nog opnemen (reboost) en later kan dit herbekeken worden, maakt ranking opnieuw
complexer (less is more), alternatief via multisportcircuit is mogelijk.
Er zijn voorstanders om jeugd beide disciplines te laten proeven (dua en tria), om gewoon ervaring op te
doen, zodat mogelijkheden naar toekomst toe breed genoeg zijn.
Belang om kalender af te stemmen (aanvullend).
Versnippering van de sport (verschillende formats) heeft veel voordelen maar anderzijds zijn we ook maar
een kleine sport. Misschien daarom wat meer focussen en daarom competitie beperken tot 1 jeugdcup met
triatlon en nog enkele duatlons.

3. JEUGDSPORTFONDS
Nieuw jeugdsportfonds vanaf 2018 met als grootste vernieuwingen:
➢
➢

➢
➢
➢
➢

1 kwaliteitslabel voor jeugdvriendelijke sportclub; er is dus geen niveauverschil (1 tot 5 sterren) meer; je
hebt het label of (nog) niet
Clubs die de criteria van het kwaliteitslabel nog niet halen, kunnen instappen in een begeleidinstraject op
maat; clubs en federatie bepalen dan in overleg een specifiek traject met verschillende targets die
doorheen het traject moeten behaald worden
Het kwaliteitslabel bevat zowel criteria die men kan onderverdelen in 3 pijlers: management,
sporttechnisch en jeugdspecifiek
Om het label te behalen moet de club voldoen aan een aantal verplichte criteria en een aantal optionele
criteria (meer info zie powerpointpresentatie)
Clubs die het label hebben, komen in aanmerking voor subsidies. Deze subsidie neemt toe naarmate de
club aan meer (optionele) criteria voldoet
Criteria kunnen evolueren naarmate jeugdwerking binnen clubs mee wijzigt (lees groeit of stijgt in
kwaliteit)

Doel: meer eenvoud, dynamiek creëren, op maat, inzetten op promotie en kwaliteit van de jeugdwerking.
▪ Pijler management: mag uitdagend zijn, kan dus zijn dat momenteel nog niet haalbaar lijkt maar versterkt de
werking op lange termijn
▪ Pijler sporttechnisch: VTS-diploma’s belangrijker inschalen dan bachelor/master LO want laatstgenoemde
hebben niet altijd die triatlonspecifieke kennis (bijv. fietsen). Opmerking: belang van pedagogisch luik voor
jeugdtrainers, komt nog te weinig aan bod binnen cursussen.
▪ Pijler jeugdspecifiek:
o Drempel om te organiseren wordt verlaagd dus toch opnemen als verplicht criteria. Een extra event kan dan
optioneel gesubsidieerd worden.
o Voorstel om minimum aantal atleten per doelgroep aan te passen naar bijv. 12 voor kids en 12 voor jeugd.
Meeste clubs vinden minimumaantal van 6 per doelgroep (kids I, II, jeugd C, ...) te veel.
o Jeugdwerking vanaf 6 jaar is aangewezen (anders kwijt aan andere sporten, brede ontwikkeling) maar niet
essentieel (opnemen als optioneel criteria). Jeugdwerking vanaf 6 jaar is heel complex (differentiatie,
logistiek, ...). Op termijn kan dit evolueren.
o Optioneel criteria voor initiatieven voor kansarmen/g-sport, ... wordt gevraagd vanuit overheid. Triatlon is
dure sport maar «kansarmoede» breder bezien: bijv. kinderen van gescheiden ouders, de mogelijkheid
voorzien dat kinderen een wetsuit kunnen huren, ze korting krijgen door attest voor ziekenkas, ...
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TIMELINE
Verslag en presentatie wordt verstuurd naar alle jeugdclubs, feedback is nog mogelijk tot eind juli. Tegen
halverwege augustus wordt een 2e draft opgemaakt en eind augustus moet het nieuwe jeugdsportfonds ingediend
worden bij Sport Vlaanderen.

4. VRAGEN/VARIA
▪ Seneffe: wat met organisaties die kwaliteit niet halen? VTDL heeft ook hier verantwoordelijkheid als partner in
het nationale circuit. De nationale TO-commissie buigt zich momenteel over de case en doet suggesties voor
volgend jaar. Sowieso blijft de prospectie van de CRO en opvolging op voorhand een belangrijk gegeven, indien
nodig moet de CRO ook durven ingrijpen.
▪ Tip: gadgets voor wedstrijden via ch.heusdens (Mortsel)
▪ Drempels verlagen voor beginnende jeugd/ouders:
➢ Meer toegankelijke inschrijfprocedure
➢ Duidelijke richtlijnen die clubs kunnen gebruiken voor info-avonden voor ouders
➢ Belangrijkste reglementen (versnellingen, schijfremmen, …) kenbaar maken

