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Te adviseren agendapunten
Selectiecriteria OS Tokyo
De vergadering brainstormde over een ontwerptekst met betrekking tot de
selectieprocedures voor de OS Tokyo. Naast de initernationale criteria dient de federatie
nog eigen criteria/procedure te ontwerpen om de quotaplaatsen toe te wijzen aan de
atleten. De procedures in het verleden hebben destijds voor veel extra stress gezorgd bij
de atleten en omkadering (cf London, Rio). Een andere aanpak is daarom gewenst.
Na afloop van de brainstorming werden de volgende aandachtspunten vooropgezet:
 Alle beschikbare spots worden ingevuld
 Het selecteren van atleten op basis van een expertoordeel (nationale
selectiecommissie), gebaseerd op een lijst van relevante elementen, maar
zonder specifieke prestatiecriteria, leidt niet noodzakelijk tot minder
“selectiestress” bij de atleten.
 De selectieprocedure dient te voorzien dat atleten die vandaag nog niet zouden
gekend zijn als potentiële atleten voor OS Tokyo, ook de kans hebben om alsnog
in aanmerking te komen voor selectie.
 De selectieprocedure voorziet best in criteria waarmee atleten een spot krijgen
toegewezen mits ze zelf een spot voor België behalen.

Criteria en template ‘profparcours’
Momenteel bestaan er geen omschreven criteria voor dit project, zoals deze wel
bestaan voor bv het tewerkstellingsproject bij Sport Vlaanderen. Dit schept
onduidelijkheid bij kandidaten voor het project profparcours. Een 3VL reglement kan
hierin duidelijkheid brengen.
Pieter Timmermans vroeg of het wel logisch is vanuit het Vlaams sportbeleid dat er een
project wordt gecreëerd waar ook atleten uit niet Olympische disciplines voor in
aanmerking kunnen komen, maar dat geen aanleiding kan geven tot een
tewerkstellingscontract als topsporter bij Sport Vlaanderen. Bert Six bevestigde dat de
contracten bij Sport Vlaanderen enkel voor atleten van Olympische disciplines zijn. De
uitstroom uit het project profparcours voor de atleten uit niet-olympische disciplines moet
dus bekeken worden in het licht van mogelijke tewerkstelling in een profteam of als
zelfstandige atleet. De vraag stelt zich dus voor welke disciplines dit van toepassing is. De

commissie was het erover eens dat er mogelijkheden zijn binnen de triatlon zowel in
lange afstand en (in mindere mate?) het Xterra circuit, maar er waren ernstige twijfels of
er mogelijkheden zijn als professionele duatleet.
De commissie kon zich niet volledig vinden bij de voorgestelde selectiecriteria in de
ontwerptekst. Pieter Timmermans stelde voor om Thorsten (Trirating.com) te bevragen.
Thorsten is statisticus en kent triatlon long distance zeer goed. Zijn analyses zijn doorgaans
zeer relevant en accuraat.
Er wordt besloten om Thorsten te consulteren en het ontwerpdocument verder aan te
passen en opnieuw voor te leggen aan de vergadering.

Aanvraag ‘profparcours’ Diego Van Looy
Reinout Van Schuylenbergh geeft een toelichting bij de aanvraag voor het profparcours
van triatleet Diego Van Looy. Een aantal leden van de commissie waren niet overtuigd
of hij de mogelijkheden heeft om nog door te groeien naar het hoogste niveau. Simon
De Cuyper maakte de opmerking dat in triatlon long distance de cut off zwemtijd om
nog te kunnen aansluiten bij de top ligt rond het niveau Sebastien Kienle. Diego zit toch
nog een eind verwijderd van deze benchmark.
De commissie besluit dat er eerst een volledig dossier wordt opgesteld en dit opnieuw in
de commissie moet worden bekeken.

Criteria EK juniorteams (clubteams) Lissabon
Momenteel staat in de nationale selectiecriteria: “selectie na de eerste nationale
jeugdcupwedstrijd”; maar tot dusver is er geen nationaal jeugdcupcircuit. Er is wel het BK
jeugd/junioren op 15 augustus 2018.
Nick Baelus stelde voor om de gegevens van de individuele mini-sprinttriatlon van 6 mei
(trainingsweekend “mixed-team relay project”) te gebruiken als selectiecriterium.
Iedereen in de vergadering kon zich in dit voorstel vinden. Simon De Cuyper opperde
om de cijfers ook te gebruiken als element in de selecties voor het EK jeugd, EK junioren
en EK U23. Koen Volkaerts maakte de opmerking om op te letten in Hazewinkel voor
lekrijden en de gepaste maatregelen te nemen.
Aangezien het over nationale selectiecriteria gaat, dient er wel nog akkoord bereikt te
worden op nationaal niveau vooraleer dit kan gecommuniceerd en toegepast worden.

Criteria topsporters niet-Olympisch programma
Het bestaande model werd door Pieter Timmermans als niet adequaat beoordeeld (cf
vergadering dec. 2017). Reinout Van Schuylenbergh stelde een nieuw ontwerp voor
waarin extra mogelijkheden beschreven om een erkenning te bekomen. Er wordt ook
geanticipeerd op de nieuwe reglementen die Ironman zal invoeren voor kwalificatie
voor IM Hawaï (1 slot per race).
 Pieter Timmermans herhaalde het voorstel om Thorsten te consulteren Tevens
geeft Pieter aan om de selectie voor Ironman Hawaï te honoreren als A-niveau.
IN Ironman Hawaï (pro-categorie) staan immers de beste aan de start. De
vergadering kon zich hierin vinden.
 Simon De Cuyper opperde het voorstel om te met % van het parcoursrecord als
een alternatief voor specifieke finishtijden. Pieter Timmermans gaf nog mee dat
sommige atleten zelfs keizen voor een lastig en bijgevolg trager parcours omdat

dit beter aansluit bij hun profiel. Deze atleten zouden dan moeilijker in
aanmerking kunnen komen als er met finishtijden wordt gewerkt.
Er wordt besloten om een nieuw voorstel te ontwikkelen op basis van de adviezen van
Thorsten en desgevallend aangevuld met % in functie van het parcoursrecord.

Europese juniorranking
ETU organiseert een individuele ranking en landenranking. Hier is een prijzengeld
verbonden.
De commissie besluit unaniem om deze middelen te laten terugvloeien naar de atleten
die voor de ranking hebben gezorgd.
Aangezien het over nationale materie gaat, dient er wel nog akkoord bereikt te worden
op nationaal niveau vooraleer dit kan gecommuniceerd en toegepast worden.

Ter informatie
Reinout Van Schuylenbergh gaf een korte toelichting bij de volgende projecten
• Mixed-team project
• Project INSCYD
• Talentdevelopment project Erasmus+
• Bevragingen trainers
• Bevraging trainers Triatlon Academy (= clubproject; geen topsportproject)
• Bevraging trainers van atleten ‘hoog niveau’

Varia
Simon De Cuyper situeerde de problematiek van het nieuwe BTDF beleid inzake
vervangingen in ETU/ITU races. Is het geen rol van de federatie om atleten de kansen te
geven via de procedure van vervangingen? Reinout Van Schuylenbergh gaf toelichting
bij de maatregel die geïnstalleerd werd om volgende redenen:
• Atleten sturen richting wedstrijddeelname op hun niveau
• Voor atleten met een statuut blijft de mogelijkheid om vervangingen toe te
passen bestaan
• De federatie wil niet de topatleten in gevaar brengen (schorsing) omwille van de
huidige ITU politiek met betrekking tot vervangingen die nauwelijks ruimte laat om
een eventuele vergissing nog te corrigeren.
Pieter Timmermans opperde het voorstel om desgevallend een boete op te leggen als er
een misbruik is en aanvragen tot vervangen te laten beoordelen binnen de
selectiecommissie van de federatie. De andere leden van de topsportcommissie konden
zich hierin vinden. Aangezien het over nationale materie gaat, dient er wel nog akkoord
bereikt te worden op nationaal niveau vooraleer dit kan gecommuniceerd en
toegepast worden.
In de marge van deze discussie vond de commissie dat voor World Cup Antwerpen en
ETU cup Wuustwezel moet gestreefd worden om maximale startplaatsen in te vullen.
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