Internationale zendingen Topsport 2017
Dit document beschrijft het BTDF en VTDL-beleid aangaande internationale zendingen topsport.

BTDF vzw Diestsesteenweg 49, 3010 Kessel Lo
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MISSIE
Triatlon Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk. Ze verenigt in Vlaanderen atleten, clubs en
organisatoren en ondersteunt de ontwikkeling van de triatlon-, duatlonsport en alle andere formats
erkend door de International Triathlon Union (ITU). Triatlon Vlaanderen is het enige Vlaamse lid van de
Belgische Triatlon en Duatlon Federatie (BTDF), die op haar beurt de enige erkende federatie is voor
triatlon en duatlon aangesloten bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en de
International Triathlon Union (ITU)
De federatie wil zoveel mogelijk personen laten deelnemen aan triatlons en duatlons in al zijn varianten
en creëert opportuniteiten om de persoonlijke uitdagingen te bereiken. De federatie promoot triatlon en
duatlon als een complete life-time sport. Daarnaast streeft de federatie naar het behalen van medailles
op Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen, Olympische Spelen en Paralympische
Spelen.
De federatie streeft naar beleving, duurzaamheid, uitdaging, innovatie, perfectie in een ethisch en
medisch verantwoord kader.
In het kader van deze missie ontwikkelt de federatie een topsportbeleid. De federatie gaat actief op zoek
naar talentvolle jongeren (talentdetectie en -identificatie), ondersteunt de begeleiding van de talentvolle
jongeren (talentontwikkeling) tot topsportbeloften (talentconfirmatie) en eliteatleten (world class
performance). In het kader hiervan organiseert en begeleidt de federatie testdagen, trainingen, stages en
deelname aan internationale wedstrijden. De federatie focust zich op het Olympisch programma.
Dit topsportprogramma wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid (Sport Vlaanderen) in het kader
van het realiseren van de topsportdoelstellingen van de Vlaamse Overheid (Olympische triatlon: Top 8
EK, Top 8 WK, Top 8 OS). Daarnaast co-investeert de federatie met eigen middelen en danken we onze
commerciele partners voor hun investeringen in onze topsportprojecten.

TOPSPORTKERNEN
De federatie maakt een lijst van atleten die gebaseerd is op de prestaties van de atleten van het voorbije
seizoen. Deze lijst alsook de selectiecriteria worden gepubliceerd op de website van de federatie.

TOPSPORTMEDEWERKERS
DE TOPSPORTMANAGER (TSM)
De TSM draagt de eindverantwoordelijkheid over het topsportbeleid van de federatie. De TSM stuurt alle
topsportmedewerkers aan.

DE HEADCOACH (HC)
De HC is verantwoordelijke voor de organisatie, de begeleiding, de coaching en de debriefing van het
internationaal programma (oa WTS, EK, WK, OS). De HC verzorgt de contacten met de pers en
communiceert in de mate van het mogelijke via sociale media (facebook en twitter). De HC ondersteunt
zowel de talentvolle jongeren, beloften als de elites.
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DE ASSISTENT COACH (AC)
De AC voert taken uit die door de HC worden gedelegeerd. In het geval van een dubbel programma zal de
AC de taken en verantwoordelijkheden van de HC opnemen.

DE PERSOONLIJKE TRAINERS (PT)
De PT werken samen met de federatie aan het sportief programma van de atleet die door de federatie
wordt ondersteund. De PT maakt geen deel van de officiële zending maar kan wel aanwezig zijn op
wedstrijden ter ondersteuning van zijn/haar atleet. De kosten hieraan verbonden worden door de PT
gedragen.
Ad hoc kan een PT ingeschakeld worden voor specifieke zendingsopdrachten. Hij draagt dan de taken en
verantwoordelijkheden van de AC.

TEAMARTS, KINESITHER APEUT, MENTAL COACH, MECHANICIEN
De federatie kan besluiten om de omkadering te versterken met een teamarts, kinesitherapeut, mental
coach of mechanicien. Deze personen helpen mee de optimale prestatieomstandigheden creëren voor de
atleten. De HC zal tijdig overleggen in verband met taakinvulling en organisatorische aspecten.

Nota: Bij sommige zendingen wordt de officiele delegatie uitgebreid met bestuurders of technical
officials van de federatie in het kader van specifieke opdrachten (deelname congres, functie als
internationale scheidsrechter, etc.). Deze personen behoren in de regel niet tot de begeleidingsstaff van
de zending.

DE SELECTIECRITERIA
De nationale selectiecriteria en de inschrijfprocedures voor deelname aan ETU/ITU wedstrijden kunnen
geraardpleegd worden op de website van de federatie. Dit document is het enige officiele document met
betrekking tot de selectiecriteria en de inschrijfprocedure.

DE ZENDINGEN
OMSCHRIJVING
Een zending bestaat uit de geselecteerde atleten en de sporttechnische omkadering (HC, AC, TSC, kine,
mechanicien, dokter, psycholoog-mentalcoach, …). In uitzonderlijke gevallen, meestal bij het EK en WK
triatlon, kunnen bestuurders of officials de zending vervoegen in het kader van specifieke opdrachten,
verschillend van de begeleidingsopdracht. Derden (familie, vrienden, kennissen, supporters,
persoonlijke trainers, …) maken geen deel uit van de zending.
De geselecteerde atleten worden aangeduid door de BTDF selectiecommissie. In het geval van EK’s en
WK’s wordt de selectie door de Raad van bestuur BTDF bekrachtigd.
Een zending wordt als een teamgebeuren georganiseerd. Een zending begint vanaf het ogenblik dat het
team vertrekt vanuit België (punt van samenkomst: de luchthaven, het treinstation, …) tot de terugkomst
van het team in België. Slechts in bijzondere situaties die van sporttechnische aard kunnen zijn, kan er
van dit principe afgeweken worden en kan een atleet of begeleider het team op een ander moment
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vervoegen. De atleet is verantwoordelijk om dit zelf of via zijn PT tenminste 2 maanden voor de
afreisdatum aan de HC te melden. Afwijkingen van het normale teamprogramma zijn op eigen
verantwoordelijkheid. Eventuele meerkosten worden volledig door de atleet gedragen.

DE VOORBEREIDINGEN VAN EEN ZENDING
DE ATLEET
De atleet heeft de verantwoordelijkheid zich optimaal voor te bereiden voor een zending. Deze
voorbereiding omvat onder andere:
•
•
•
•

het afwerken van een adequaat trainingsprogramma;
het inwinnen van specifieke informatie van de wedstrijd (parcours, etc);
het in orde brengen van het sportmateriaal;
de nodige administratieve voorbereidingen (licentie, visum, internationaal paspoort,
reisverzekering, mutualiteit, …);

•
•

aanpassingen aan het uurverschil, de hoogte of het klimaat;
alle andere voorbereidingen die noodzakelijk zijn om optimaal te kunnen presteren.

De atleet dient hiertoe de nodige informatie in te winnen bij zijn persoonlijke omkadering en/of de
sporttechnische staff van de federatie.

AFSPRAKEN MET DE OMKADERING VAN DE ATLEET
De HC ontvangt van de PT het trainingsprogramma alsook de doelstellingen van de geselecteerde atleet.
De doelstellingen dienen in de lijn te liggen met deze van de federatie (topsportprogramma). Het
trainingsprogramma is voldoende flexiebel opgesteld, zodat groepstrainingen kunnen voorzien worden.
De PT en HC informeren elkaar over alle relevante informatie. Hierdoor ontstaat een optimale
wisselwerking. Alle informatie wordt confidentieel behandeld.

INFORMEREN VAN DE ATLETEN
De atleten worden ten laatste 1 week voor het vertrek geïnformeerd over de zending. Op het
informatieformulier dat naar de atleet wordt gemaild staat onder andere:
•
•
•
•
•
•

de vertrekdatum;
de plaats van vertrek;
de leden van de zending;
de verblijfsgegevens;
de tijdstabel van de briefing en wedstrijden;
de richtlijnen in verband met de bagage.

De atleten bevestigen het ontvangst van dit document.

TIJDENS DE ZENDING
Tijdens de zending zijn de atleten onder de verantwoordelijkheid van de HC. De atleten volgen de
richtlijnen en afspraken van de HC. Zowel de omkadering als de atleten zijn ambassadeurs voor de sport
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en hun federatie. Ze onderschrijven een gedragscode en gedragen zich ernaar. Het niet naleven van de
gedragscode, richtlijnen en/of afspraken kan aanleiding geven tot een sanctie.
De kamerindeling wordt door de HC bepaald. De atleten zijn verantwoordelijk voor de netheid en orde
van de kamer. Indien de kamer gedeeld wordt, is er respect voor elkaars gewoontes, binnen redelijke
limieten. Bij problemen wordt de HC of AC geïnformeerd en naar een oplossing gezocht.
Dagelijks wordt er in overleg met de atleten en de omkadering het programma opgemaakt voor de
volgende dag. Trainingen, maaltijden en briefings zijn een teamgebeuren. Atleten die een uitzondering
wensen te maken hierop, vragen dit aan de HC. In de mate van het mogelijke zal hierop worden ingegaan.
Gedurende de zending hebben de atleten meldingsplicht bij de HC of AC indien ze de verblijfsplaats of
een teamevenement verlaten.
Tijdens de maaltijden wordt er door de atleten geen communicatiemiddelen (gsm, tablet, computer, …)
gebruikt. Uitzonderingen worden vooraf gevraagd aan de HC en wordt desgevallend besproken in groep.
De atleten drinken tijdens de maaltijden water. Uitzonderingen worden aan de HC aangevraagd. Op de
kamer wordt er niet individueel gekookt tenzij dit anders met de HC/AC wordt afgesproken.
Het gebruik van de drankbar, de videomogelijkheden, internet en andere specifieke faciliteiten binnen
het hotel zijn ten laste van de atleet.
DE WEDSTRIJD
De atleten zijn verantwoordelijk voor het benodigde materiaal voor de wedstrijd, met name het in orde
brengen van het zwemmateriaal (zwembrilletjes, wetsuit, …), fietsmateriaal (fiets, drinkbus,
reservewielen, helm, bril, …), loopmateriaal (loopschoeisel, petje, bril, … ) en reservekledij. De atleten
verzamelen alles in een rugzak die zij kunnen achterlaten in de “athlete lounge”. Waardevolle
voorwerpen (juwelen, mp3, gsm, …) blijven bij voorkeur op hotel, zo mogelijk opgeborgen in de hotelsafe,
en worden beter niet achtergelaten in de “athlete lounge”. Documenten die moeten voorgelegd worden
bij een eventuele dopingcontrole worden voor de wedstrijd in een klein zakje aan de HC/AC gegeven.
De atleten zorgen zelf voor de bodymarking, het aanbrengen van de nummers op de fiets en de helm.
De wedstrijdtaktiek wordt vooraf besproken met de HC/AC. In het geval atleten een specifieke
(helpers)rol toebedeeld krijgen, wordt dit duidelijk besproken en concrete opdrachten meegegeven. De
HC is bevoegd om op elk moment in te grijpen, mochten afspraken niet worden nagekomen. Er wordt
tijdens de briefing tevens afgesproken waar de HC/AC zich zal positioneren tijdens de wedstrijd en
welke vorm van feedback er zal worden gegeven:
•
•
•
•

tijdsverschillen;
posities;
afgesproken tips;
tactische informatie.

Na de race komt de HC en/of AC zo snel mogelijk naar de aankomst om de atleten op te vangen. De atleet
zorgt voor de nodige herstelmaatregelen (recovery shake, rehydratatie, cooling down, etc). Indien de
atleet hiervoor assistentie nodig heeft, dan wordt dit vooraf op de briefing besproken. Na de wedstrijd
blijft de atleet – ongeacht het resultaat – zich binden aan de gemaakte afspraken. De atleet blijft
beschikbaar voor een evaluatiegesprek. ‘ s Avonds of daags na de race, houdt de HC een
evaluatiegesprek. Volgende items kunnen in dit gesprek aan bod komen:
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•
•
•
•
•
•

Is het gestelde doel behaald?
Welke waren de sterke punten in de race?
Welke waren de zwakke punten in de race?
Werkpunten? Hoe aanpakken?
Tactiek
Opmerkingen

De HC kan in voorbereiding op dit gesprek overleg plegen met de PT of andere personen die hij hiervoor
noodzakelijk acht. De HC is de eerste persoon die een debriefing organiseert. De HC/AC maakt van het
evaluatiegesprek een verslag en bezorgt deze aan de TSM. De TSM zal deze vervolgens aan de PT én
eventueel andere betrokkenen bezorgen.
Uitgaan na de wedstrijd kan mits akkoord van de HC. Minderjarige atleten hebben het akkoord nodig van
ouders/voogd en zijn steeds vergezeld van de HC of AC. Meerderjarige atleten zijn volledig zelf
verantwoordelijk voor hun daden en kunnen noch de federatie, noch iemand van de omkadering
verantwoordelijk achten. Ook tijdens het uitgaan blijft de atleet ambassadeur van zijn sport en de
federatie.

BIJ TERUGREIS
De atleten verlaten de kamer in ordentelijke staat. Indien er toch bepaalde problemen zijn, dienen die
voor het vertrek aan de HC/AC gemeld te worden. Indien bepaalde schade wordt aangebracht door de
atleten zijn de eventuele kosten ten laste van de atleten die de schade hebben veroorzaakt.
Voor de terugreis dragen de atleten de nationale uitrusting. Uitzonderingen worden aan de HC
aangevraagd.

NATIONALE KLEDIJ
Deelname aan ETU/ITU-wedstrijden houdt de verplichting in om de nationale wedstrijduitrusting te
dragen. Atleten geselecteerd voor het EK of WK ontvangen van de federatie een kledijpakket met
trainingskledij, een wedstrijdpak en vrijetijdskledij. Atleten die op de topsportlijst van de federatie zijn
opgenomen ontvangen minimaal een wedstrijdpak. Atleten die op eigen initiatief deelnemen aan een
ETU/ITU-wedstrijd dienen zelf een wedstrijdpak aan te kopen. Dit kan enkel via de federatie en dient ten
minste 6 weken op voorhand aangevraagd te worden. Na die periode kan de federatie geen tijdige
levering van het wedstrijdpak garanderen.
Atleten kunnen hun uitrusting uitbreiden met trainingskledij en/of vrije tijdskledij. De modaliteiten zijn
terug te vinden op de website van de federatie.
Op de nationale wedstrijduitrusting kunnen gratis 3 logo’s geplaatst worden. De club waar de atleet
aangesloten is, bepaalt welke logo’s er geplaatst moeten worden. Een club kan de atleet toelaten
andere logo’s te plaatsen dan de clublogo’s. De logo’s worden tenminste 6 weken op voorhand
aangeleverd als vectorieel bestand. De federatie blijft te allen tijde bevoegd voor het toelaten van
bepaalde logo’s. Logo’s van firma’s die concurrentieel zijn aan de federatiesponsors of van firma’s
die niet verenigbaar zijn met de waarden die de federatie nastreeft, worden geweigerd.

GEDRAGSCODE
De nationale triatlonploeg wordt vertegenwoordigd door de geselecteerde topsporters en de
begeleidingsstaff. Leden van de nationale ploeg dienen zich als ambassadeurs voor hun sport, federatie
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en hun land te gedragen. Daarom wordt eenieder die uitgenodigd wordt om deel uit te maken van een
nationale selectie, verzocht de volgende gedragsregels uitdrukkelijk te onderschrijven. Deze
gedragscode geldt als een grondvoorwaarde om te kunnen deel uitmaken van de nationale selectie.
1.

Tijdens de verplaatsing naar en van de plaats van het wedstrijdgebeuren, en tevens tijdens het
verblijf daar, schikt zij/hij zich naar de richtlijnen die door de delegatieleiding worden
aangegeven.

2.

De atleet draagt zo veel mogelijk de nationale kledij en tenminste op volgende momenten:
briefings, podia, wedstrijd en trainingen, op de luchthaven, tijdens de maaltijden, op
persmomenten, …

3.

De atleet deelt de volgende waarden: fair play, verantwoordelijkheidszin, toewijding, eerlijkheid,
stiptheid,
correcte
communicatie,
respectert
voor
de
veiligheidsvoorschriften,
doorzettingsvermogen, perfectionisme, dankbaarheid,…

4.

Discriminerend gedrag, onaangepast taalgebruik, sexueel ongewenst gedrag, vandalisme,
tabaksgebruik, alcoholmisbruik, druggebruik, … is onaanvaardbaar.

5.

De atleet is zich bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie in de virtuele wereld (facebook, twitter,
…) en in omgang met de pers.

6.

De atleet gaat akkoord de anti-dopingreglementering en leeft deze na.

7.

Groepsgesprekken belegd door de delegatieleiding, worden door elke atleet bijgewoond. Indien
zij/hij verhinderd is, wordt daar vooraf een gesprek over gevoerd met de delegatieleiding.

8.

Indien de nationale delegatie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een ceremonie voor of na
de wedstrijd, zullen de atleten en de delegatieleiding overleggen over de aan te nemen positie.
Elke atleet zal zich schikken naar het besluit van de delegatieleiding.

9.

Indien tijdens de wedstrijd een situatie ontstaat waarin de kansen van een ploeggenoot zouden
in het gedrang gebracht worden indien de ondertekenaar zou meewerken met de concurrentie,
onthoudt zij/hij zich van medewerken met de concurrentie, tenzij het duidelijk is dat haar/zijn
resultaat pertinent in gevaar komt.

10. Volgens de ITU regels heeft elke atleet het recht een klacht in te dienen tegen een (vermeende)
onregelmatigheid in de wedstrijd, een official of een atleet. Indien die vermeende
onregelmatigheid zou begaan zijn door een atleet die eveneens deel uitmaakt van de Belgische
selectie, zal de klager eerst overleg plegen met de delegatieleider over de opportuniteit van de
klacht.
Inbreuken tegen deze gedragscode zullen in eerste aanleg door de TSM van de betrokken liga behandeld
worden. Kleine inbreuken kunnen aanleiding geven tot schorsing van deelname aan trainingen, stages,
testdagen of wedstrijden. Herhaalde kleine inbreuken of grote inbreuken worden steeds gerapporteerd
aan de disciplinaire commissie van de betrokken liga (zie ook Huishoudelijk Reglement VTDL).

SLOTBEPALINGEN
Elke geselecteerde deelnemer aan een zending moet zich houden aan de afspraken en richtlijnen zoals
hierboven beschreven. Alle betrokken atleten en begeleiders moeten het huishoudelijk reglement en de
gedragscodes van de federatie ondertekenen en naleven. Het niet naleven van deze richtlijnen kan
aanleiding geven tot een sanctie.
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DEELNAME BUITEN DE S ELECTIE
Atleten die buiten de selectie, dus op eigen initiatief, wensen deel te nemen aan ETU/ITU-wedstrijden
dienen dit ten laatste 3 maanden voor de wedstrijddatum kenbaar te maken aan de TSM via e-mail. De
TSM zal de betrokken atleet aanmelden bij de ITU voor deelname aan de gevraagde wedstrijd. Het
aanmelden biedt geen enkele garantie om effectief te kunnen starten, aangezien het toekennen van de
startplaatsen gebeurt volgens de ITU-procedures. De federatie behoudt te allen tijde het recht om
verworven startplaatsen aan atleten toe te kennen.
Atleten dienen zelf in te staan voor de reis, het verblijf, en betalen alle kosten die verband houden met
het deelnemen aan de gevraagde wedstrijd.

CONTACTGEGEVENS
Belgische triatlon en duatlon federatie vzw
Topsportmanager: topsport@triatlon.vlaanderen
Headcoach: bondscoach@triatlon.vlaanderen
Diestsesteenweg 49, 3010 Kessel-Lo
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