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VOORWOORD VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN SPORT, PHILIPPE 
MUYTERS 
 
 
Het voorstel voor de hierna volgende tekst werd op 28 november 2012 aan mij overgemaakt en op  3 
december 2012 door mij goedgekeurd. Dit topsportactieplan is het derde in zijn soort en bestrijkt de 
periode 2013-2016. 
 
Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het voorliggende Topsportactieplan  Vlaanderen 
III dat tot stand is gekomen na intensieve samenwerking tussen de Taskforce Topsport, de 
Stuurgroep Topsport, Bloso en mijn kabinet. Het maakt integraal deel uit van het beleid dat ik inzake 
Topsport zal voeren in de resterende tijd van de huidige legislatuur en vormt voor het overige de 
uitdrukkelijke aanbeveling voor het topsportbeleid van de volgende Minister van Sport, in de tweede 
helft van 2014, 2015 en 2016.  
 
De budgettaire implicaties ervan zullen, alleszins wat de lopende legislatuur betreft, in de mate van 
wat mogelijk is binnen de budgettaire context worden gehonoreerd. 
 
 
 
Philippe Muyters 
Vlaams minister van Sport 
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INLEIDING, ALGEMEEN KADER EN FASERING 
 
 

TOPSPORTACTIEPLANNEN VLAANDEREN I (2005-2008) EN II (2009-2012) 
 
 

TOPSPORTACTIEPLAN VLAANDEREN I (2005-2008) 

 
Op 6 april 2004 werd het eerste Topsportactieplan Vlaanderen ooit opgesteld door de Stuurgroep 
Topsport. Het Topsportactieplan Vlaanderen I was gericht op de eerste fase (korte termijn) 2004 en 
de Olympiade 2005– 2008 (Beijing) en werd integraal opgenomen in de beleidsnota Sport 2004-2009 
van de toenmalige minister van Sport. In deze periode werd het Topsportactieplan Vlaanderen I 
nagenoeg volledig uitgevoerd, met ondermeer de nieuwe initiatieven Pool van Toptrainers, Pool van 
Jeugdtrainers Topsport (beperkte opstart) en vernieuwde aandacht voor de Olympische 
ploegsporten en Topsport voor gehandicapten (G-topsport). Bovendien werden bestaande 
initiatieven op vlak van de topsportscholen, projecten inzake tewerkstelling en de combinatie 
Topsport en hoger onderwijs, alsook de begeleiding en ondersteuning van de Vlaamse 
topsportfederaties verder uitgebouwd. 
 
 

STRATEGISCHE NOTA TOPSPORT 2009-2012 

 
De toenmalige Stuurgroep Topsport (ministerieel besluit van 19 februari 2009) heeft in de periode 
februari tot april 2009 (bij gebrek aan een nieuw Topsportactieplan 2009-2012) een strategische nota 
2009-2012 opgesteld i.v.m. het Vlaams topsportbeleid 2009-2012, waarin een consensus werd 
bereikt over de missie, visie, strategische doelstellingen, de prestatiebepalende factoren en de 
randvoorwaarden (zie bijlage 2 van het Topsportactieplan Vlaanderen II: 2009-2012).  
De missie van het Vlaams topsportbeleid werd als volgt gedefinieerd: “resultaten behalen op 
internationale kampioenschappen in de erkende Vlaamse topsporttakken en/of ondersteunde 
sportdisciplines, en het realiseren van een concurrentieel topsportklimaat in Vlaanderen. De visie van 
het Vlaams topsportbeleid was om haar missie te realiseren door middel van het maximaal 
uitbouwen van de prestatiebepalende factoren waarop het beleid invloed kan uitoefenen. De 
strategische doelstellingen waren (1) het maximaliseren van de topsportresultaten op Olympische 
Spelen, Paralympische Spelen, Wereldspelen, wereldkampioenschappen en Europese 
kampioenschappen en (2) de verbetering van het topsportklimaat via de prestatiebepalende 
factoren, namelijk professionalisering van de topsportfederaties, de topsportloopbaan, de 
trainingsfaciliteiten en -infrastructuur, sportwetenschappelijk onderzoek en begeleiding en de 
organisatie van nationale en internationale competities. Er werden 17 strategische subdoelstellingen 
geformuleerd, gekoppeld aan de verschillende prestatiebepalende factoren. Deze werden vervolgens 
per hoofdstuk en/of per actiepunt in het Topsportactieplan Vlaanderen II vermeld. Als 
randvoorwaarden vermeldde de strategische nota 2009-2012 de financiële ondersteuning van het 
topsportbeleid door de Vlaamse overheid, alsook de organisatie en structuur van het topsportbeleid 
en de strategische keuze van de te ondersteunen sporttakken. 
 
 

TOPSPORTACTIEPLAN  VLAANDEREN II (2009-2012) 

 
De toenmalige Stuurgroep Topsport gaf vervolgens op 14 mei 2009 de opdracht aan de Taskforce 
Topsport om tegen 27 augustus 2009, op basis van de strategische nota voor het Vlaams 
topsportbeleid 2009-2012, het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) op te stellen en voor te 
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leggen aan de Stuurgroep Topsport (met nieuwe samenstelling volgens ministerieel besluit Anciaux 
van 22 juni 2009). In de periode juni tot augustus 2009 werd het Topsportactieplan Vlaanderen II 
door Bloso voorbereid in ruim overleg binnen specifieke werkgroepen (samenstelling en 
werkzaamheden: zie bijlage 3 van het Topsportactieplan Vlaanderen II: 2009-2012). Bloso nam het 
voorzitterschap en het secretariaat van elk van deze werkgroepen waar, alsook de redactie van de 
deelteksten per werkgroep/actiepunt. Het inhoudelijk werk binnen de verschillende werkgroepen 
werd op 13 augustus 2009 afgerond en de eindredactie gebeurde vervolgens door de Taskforce 
Topsport. 
 
Het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) werd gefinaliseerd op 30/9/2009, na het aantreden 
van de nieuwe Vlaamse Regering (2009-2014) en ruim een jaar na de Olympische Spelen van Beijing 
2008. Het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) werd integraal opgenomen in de beleidsnota 
Sport 2009-2014 van minister Muyters, en vervolgens grotendeels uitgevoerd. 
 
 

TOPSPORTACTIEPLAN VLAANDEREN III (2013-2016) 
 
 

STRATEGISCHE NOTA TOPSPORT 2013-2016  

 
Op 4 oktober 2011 ging een strategische werkgroep van start (voorzitter Carla Galle), teneinde de 
strategische pijlers van het Vlaams topsportbeleid 2013-2016 voor te bereiden. Op 14 juni 2012 
werden de “strategische pijlers Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016)” voorgesteld en 
besproken op de Stuurgroep Topsport (voorzitter Mart Buekers, samenstelling volgens ministerieel 
besluit van 17 februari 2011), in aanwezigheid van minister Muyters. 
Het betreft meerbepaald: 
 

 Doel: Medailles en finales (top-8) op OS, WK en EK in Olympische disciplines en medailles op 
WK en Paralympische Spelen in Paralympische disciplines; 

 Focus: Binnen de groep Olympische disciplines hoofdzakelijk investeren in een beperkt aantal 
(±10) focussporten (vast te leggen per Olympiade) + “windows of opportunity” (ad hoc); 

 Centralisatie op het terrein: 3 topsportcentra in Vlaanderen en een één-campus-model per 
sporttak; 

 Centralisatie inzake beleid: 1 Vlaams topsportloket met alle operationele bevoegdheden 
inzake uitvoering Vlaams topsportbeleid, inclusief communicatie en visibiliteit voor 
Vlaanderen via Topsport. 

 
Elk van deze strategische pijlers wordt in de komende hoofdstukken in detail toegelicht en 
uitgewerkt. 
 
 

TOPSPORTACTIEPLAN VLAANDEREN III (2013-2016) 

 
De Stuurgroep Topsport heeft op 14 september 2011 de timing en werkwijze vastgelegd voor het 
voorbereiden van het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016). Naast het oprichten van een 
strategische werkgroep (voorzitter Carla Galle) werden volgende themawerkgroepen opgericht om 
de verschillende actiepunten voor te bereiden: “vorming trainers” en “topsportloopbaan” (voorzitter 
Mart Buekers), “Olympische ploegsporten” (voorzitter Eddy De Smedt), “topsport en wetenschap”, 
“topsportkader”, “topsportinfrastructuur”, “topsportevenementen” en “G-topsport” (voorzitter Paul 
Rowe). De samenstelling, de vergaderingen en werkzaamheden van de verschillende 
themawerkgroepen zijn opgenomen in bijlage 1. 
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In elk van de werkgroepen werd door Bloso (1) de stand van zaken per actiepunt toegelicht a.d.h.v. 
de werking en begroting 2009-2012 en (2) een ontwerp van SWOT-analyse voorgelegd. Elk actiepunt 
werd vervolgens door de respectieve werkgroep grondig inhoudelijk geëvalueerd en herwerkt tot 
een concreet voorstel. In elke werkgroep werd per actiepunt een consensus bereikt. Deze teksten 
hebben gediend voor het opstellen van het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016), waarvan 
Bloso een eerste ontwerptekst aanleverde op 26/10/2012. Binnen de Stuurgroep Topsport werd de 
ontwerptekst besproken en aangepast tot het voorstel voor het Topsportactieplan Vlaanderen III 
(2013-2016), dat aan minister Muyters werd overgemaakt en op  3 december door hem werd 
goedgekeurd. 
 
In elk hoofdstuk wordt de historiek en de huidige stand van zaken van de werking en budgettering 
van het desbetreffende actiepunt weergegeven. Vervolgens wordt de toekomstige werking 
besproken aan de hand van de beoogde doelstelling en doelgroep(en) (sporttakken, 
leeftijdscategorieën, …), de inhoud (nieuw of vernieuwd) van het actiepunt, (desgevallend) de criteria 
om in aanmerking te komen, de bevoegdheid en procedure inzake beslissing/toekenning en de wijze 
van evalueren. Aansluitend wordt een budgetraming 2013-2016 weergegeven. Tot slot wordt 
nogmaals aangegeven welke nieuwe (vernieuwde) elementen werden opgenomen t.o.v. de voorbije 
Olympiades Beijing 2008 (Topsportactieplan Vlaanderen I) en Londen 2012 (Topsportactieplan 
Vlaanderen II). 
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HOOFDSTUK 1: RANDVOORWAARDEN VOOR EEN PERFORMANT 
VLAAMS TOPSPORTBELEID 

 
De belangrijkste randvoorwaarden voor een performant Vlaams topsportbeleid werden reeds in 
2009 vastgelegd in de strategische nota 2009-2012, en deze zijn ongewijzigd. Het betreft meer 
bepaald de financiële ondersteuning van de Topsport door de Vlaamse overheid, de organisatie en 
structuur van het topsportbeleid en de strategische keuze van te ondersteunen sporttakken. 

 
FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE TOPSPORT DOOR DE VLAAMSE 
OVERHEID 
 
België behaalde in 2012 te Londen drie medailles op de Olympische Spelen, telkens in individuele 
sporten, en 7 medailles op de Paralympische Spelen. De doelstellingen en resultaten van het Vlaams 
topsportbeleid zijn evenwel ruimer dan enkel de Olympische en Paralympische Spelen. 
 
 

DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN 

 
Tabel 1 geeft een overzicht per sporttak van de recente historiek inzake doelstellingen en resultaten 
op Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Wereldspelen, wereldkampioenschappen en Europese 
kampioenschappen door en met Vlaamse topsporters: het betreft resultaten Olympiade Beijing 
2005-2008, doelstellingen en resultaten Olympiade Londen 2009-2012 en doelstellingen Olympiade 
Rio 2013-2016. Naast een overzicht van het aantal vooropgestelde/behaalde medailles en top-8 
plaatsen, wordt ook de Vlaamse topsportindex weergegeven (definitie en berekening zie bijlage 2) 
i.f.v. de vergelijking doorheen de jaren en tussen de sporttakken.  
In de voorlaatste kolom wordt het maximum haalbare indexpuntenaantal (EK’s, WK’s en OS/PS/WS in 
de Olympiade 2009-2012) weergegeven voor disciplines waarin Vlaamse topsporters deelnamen aan 
EK’s, WK’s en/of OS/PS/WS. In de laatste kolom wordt het “Vlaams marktaandeel” in percent 
weergegeven (= behaalde indexpunten / maximum haalbare indexpunten op EK’s, WK’s en 
OS/PS/WS in de Olympiade 2009-2012). Het marktaandeel laat toe sporttakken beter onderling te 
vergelijken, waar het aantal disciplines en het maximum haalbare indexpuntenaantal ook sterk 
verschilt. 
 
De werkgroep strategie heeft als eerste strategische pijler de doelstellingen voor de Olympiade 2013-
2016 vastgelegd: 
 

Het behalen van medailles en finales (top-8) op Olympische Spelen, wereldkampioenschappen en 
Europese kampioenschappen in Olympische disciplines en medailles op WK en Paralympische Spelen 
in Paralympische disciplines. 

 
 

MIDDELEN  

 
Tabel 2 geeft een overzicht van de totale besteding van Vlaamse topsportmiddelen (subsidies en 
werkingsmiddelen Topsport van Bloso (incl. project Be Gold) en departement CJSM) per sporttak, 
doelgroepen (elitesporters, beloftevolle jongeren en topsporttalenten) en projecten inbegrepen (zie 
actiepunten Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012)) in de voorbije Olympiade 2009-2012. 
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Atletiek OS 3 3 1 3 2 1 152 0 2 1 8 1 6 120 3 8 0 2 0 3 81 5 7 1 6 1 3 128 4.820 1,68% 

Badminton OS 0 1 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 9 1 2 0 1 0 1 22 1.976 0,46% 

Basketbal OS 0 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 36 1.680 0,00% 

Boogschieten OS 0 2 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 22 1.050 0,00% 

Golf OS - - 0 0 - - - - - 0 0 - - - - - 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 780 0,00% 

Gymnastiek OS 1 4 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 9 0 11 0 1 0 0 24 4 11 3 4 1 1 91 5.166 0,46% 

Handbal OS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0,00% 

Hockey OS 1 1 0 0 0 0 24 - - - - - - - 0 3 0 0 0 1 42 0 4 0 1 0 1 72 1.680 2,50% 

Judo OS 6 5 1 1 0 2 55 5 4 4 2 1 1 88 4 2 1 2 0 2 43 5 5 0 4 1 1 63 2.016 2,13% 

Kajak OS 0 2 0 2 0 0 11 0 16 0 8 0 4 93 0 2 0 2 0 0 11 3 7 2 4 1 2 70 980 1,12% 

Paardensport OS 1 6 1 1 0 0 58 1 5 1 2 0 4 95 1 2 1 2 0 0 70 3 2 1 2 1 3 126 2.097 3,34% 

Roeien OS 1 3 0 5 0 2 46 0 3 0 8 0 3 65 0 2 0 1 0 0 6 0 8 0 4 0 2 63 1.736 0,35% 

Schermen OS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 18 736 0,00% 

Schieten OS 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 4 2 2 92 1.470 0,00% 

Ski OS - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 2.100 0,00% 

Snowboard OS - - 0 0 0 0 0 - - 2 1 0 0 28 - - 1 0 0 0 12 - - 0 3 1 0 36 336 3,57% 

Taekwondo OS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 1 30 520 0,00% 

Tafeltennis OS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.260 0,00% 

Tennis OS - - 7 4 0 0 26 - - 2 8 0 0 11 - - 7 2 0 1 27 - - 2 8 0 1 19 1.272 2,12% 

Triatlon OS 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 2 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 12 560 0,00% 

Voetbal OS 0 0 0 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 120 1.728 0,00% 

Volleybal OS 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 1 17 1.860 0,27% 

Wielrennen OS 0 1 3 9 0 2 65 4 14 10 47 2 7 284 2 9 1 7 0 2 62 0 19 1 23 1 8 155 3.686 1,68% 

Zeilen OS 3 0 1 1 0 1 28 0 10 0 10 1 4 86 1 2 1 2 1 0 39 2 10 1 8 1 4 94 2.050 1,90% 

Zwemmen OS 0 5 0 1 0 1 22 2 6 0 0 0 3 57 0 9 0 2 0 1 40 3 16 1 3 0 3 105 6.624 0,60% 

TOTAAL OS 16 37 14 27 2 10 543 18 71 20 96 5 35 1051 12 53 12 23 1 10 471 34 119 12 82 10 39 1391 49.023 0,96% 

TOTAAL PS 6 - 4 - 1 - 72 8 - 12 - 7 - 210 12 - 14 - 5 - 209 12 - 14 - 6 - 228 6.140 3,40% 

Boogschieten WS 0 0 1 2 0 0 10 0 0 0 0 2 0 24 0 1 1 0 0 1 11 1 2 0 1 0 0 7 620 1,77% 

Gymnastiek WS 1 0 1 3 1 0 41 2 0 2 0 1 0 45 2 2 2 3 2 1 81 36 0 6 0 3 0 270 640 12,66% 

Ju-Jitsu WS 1 3 1 1 1 1 39 3 0 2 0 1 0 49 3 9 2 5 1 0 47 11 24 9 18 1 2 110 1.116 4,2%1 

Korfbal WS 1 0 1 0 1 0 90 1 0 1 0 1 0 90 1 0 1 0 1 0 90 1 0 1 0 1 0 90 420 21,43% 

Rolschaatsen WS 11 34 6 5 0 0 43 21 13 14 16 2 0 120 27 27 16 9 0 2 129 48 40 25 14 2 2 213 1.842 7,00% 

Squash WS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 7 1 3 0 1 15 298 0,33% 

TOTAAL WS 14 37 10 11 3 1 223 27 15 19 16 7 0 330 33 40 22 17 4 4 359 99 73 42 36 7 5 705 4.936 7,27% 
                               

TOTAAL OS-PS-WS 36 74 28 38 6 11 838 53 86 51 112 19 35 1591 57 93 48 40 10 14 1039 145 192 68 118 23 44 2324 60.099 1,73% 
 

Tabel 1: overzicht per sporttak van de recente historiek inzake doelstellingen en resultaten op Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Wereldspelen, Wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen door en met Vlaamse topsporters 
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Teneinde de doelstellingen 2013-2016 te kunnen behalen met de schaarse beschikbare middelen 
voor Topsport, heeft de werkgroep strategie als tweede strategische pijler de focus voor de 
Olympiade 2013-2016 vastgelegd: 
 
 

Binnen de groep Olympische disciplines dient hoofdzakelijk geïnvesteerd te worden:  
(1) op structurele wijze in een beperkt aantal (±10) focussporten (categorie 1 Vlaamse 

topsporttakkenlijst, zie verder) en  
(2)   ad hoc in een aantal “windows of opportunity” (topsporters met slaagkansen, die evenwel geen 
        deel uitmaken van een structureel ondersteunde Vlaamse topsportfederatie). 
 
 
Tabel 2: Overzicht van de totale besteding van Vlaamse topsportmiddelen (subsidies en werkingsmiddelen Topsport Bloso (incl. Be Gold) en 

departement CJSM) per sporttak, doelgroepen (elitesporters, beloftevolle jongeren en topsporttalenten) en projecten inbegrepen. 
 

Sporttak 
Cat. 
TSTL 

2009 2010 2011 2012 TOTAAL 

Atletiek 

I 

€ 1.914.240 € 1.672.496 € 1.670.397 € 1.705.834 € 6.962.967 

Basketbal € 571.498 € 645.129 € 712.770 € 648.636 € 2.578.033 

Gymnastiek € 1.219.244 € 1.361.727 € 1.549.320 € 1.487.395 € 5.617.686 

Judo € 916.723 € 1.094.314 € 1.125.938 € 1.079.903 € 4.216.878 

Tennis € 849.598 € 1.066.287 € 950.184 € 949.764 € 3.815.833 

Voetbal € 316.829 € 734.071 € 681.804 € 766.151 € 2.498.855 

Volleybal € 1.102.070 € 1.119.369 € 1.152.423 € 1.402.493 € 4.776.355 

Wielrennen € 3.538.575 € 3.502.284 € 3.230.001 € 3.183.220 € 13.454.080 

Zwemmen € 1.212.298 € 1.149.665 € 1.143.479 € 1.152.966 € 4.658.408 

Kajak 

II 

€ 474.758 € 581.427 € 647.889 € 602.845 € 2.306.919 

Paardrijden € 683.648 € 675.667 € 625.445 € 599.353 € 2.584.113 

Roeien € 660.408 € 752.819 € 779.021 € 524.777 € 2.717.025 

Triatlon/duatlon € 628.236 € 598.971 € 485.643 € 456.940 € 2.169.790 

Zeilen € 566.235 € 485.398 € 550.502 € 694.995 € 2.297.130 

Badminton 

III 

€ 290.001 € 316.008 € 381.937 € 406.954 € 1.394.900 

Golf  € 145.068 € 125.208 € 125.925 € 396.201 

Handbal € 267.101 € 289.159 € 259.693 € 295.260 € 1.111.213 

Ski & snowboard € 324.128 € 290.695 € 308.924 € 395.188 € 1.318.935 

Tafeltennis € 286.156 € 338.286 € 369.628 € 376.702 € 1.370.772 

Boogschieten 

IV 

€ 62.628 € 105.513 € 126.841 € 115.000 € 409.982 

Ju-Jitsu € 58.885 € 73.428 € 94.700 € 65.000 € 292.013 

Korfbal € 75.000 € 65.000 € 85.000 € 73.000 € 298.000 

Rolschaatsen € 155.969 € 121.428 € 74.000 € 74.000 € 425.397 

Schermen € 106.563 € 131.590 € 215.810 € 227.390 € 681.353 

Squash € 85.000 € 72.400 € 95.000 € 66.250 € 318.650 

Taekwondo € 75.235 € 125.278 € 145.062 € 192.635 € 538.210 

G-Sport V € 435.519 € 495.242 € 567.258 € 614.682 € 2.112.701 

Bobslee 

VI 

€ 65.342 € 140.693 € 132.763 € 121.895 € 460.693 

Boksen € 20.071 € 5.000   € 25.071 

Gewichtheffen € 32.768 € 37.164 € 39.955 € 48.563 € 158.450 

Hockey € 643.000 € 320.000 € 300.000 € 495.000 € 1.758.000 

Kunstschaatsen € 90.106 € 190.948 € 115.008 € 141.921 € 537.983 

Shorttrack € 204.397 € 77.548   € 281.945 

Snelschaatsen   € 40.345 € 86.917 € 127.262 

Waterski € 40.000 € 45.156 € 20.000 € 25.000 € 130.156 

TOTAAL  € 17.972.229 € 18.825.228 € 18.801.948 € 19.202.554 € 74.801.959 
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HOLISTISCHE BENADERING PER TOPSPORTTAK 

 
Sinds het Topsportactieplan Vlaanderen I (2005-2008) ontstond de mogelijkheid om – naast en 
bovenop de decretaal toegekende topsportsubsidies van Bloso – ad hoc financieringen toe te kennen 
in een aantal projecten, conform de respectieve actiepunten in het Topsportactieplan: Pool van 
Toptrainers, Pool van Jeugdtrainers Topsport, sportwetenschappelijke projecten, … Gaandeweg 
ontstond de neiging bij de Vlaamse topsportfederaties om fragmentair en ad hoc in te spelen op elk 
aangeboden project, als een supplementaire vorm van financiering, waarbij de relatie met het 
globale, binnen de topsporttak gevoerde topsportbeleid niet altijd even duidelijk bleef. M.a.w. de 
toename van projecten en de daaraan gekoppelde middelen kwam de holistische benadering per 
sporttak niet steeds ten goede. 
Over de verschillende actiepunten heen, zal Bloso er bij aanvang van de nieuwe Olympiade 2013-
2016 opnieuw over waken dat alle vormen van subsidiëring en financiering Topsport vertrekken 
vanuit een holistische benadering van doelen en noden inzake werking en omkadering, telkens met 
de volledige Olympiade als tijdskader en met de doelstellingen van de ganse Olympiade als 
perspectief. M.a.w. de noden zullen per sporttak en per Olympiade holistisch bepaald worden 
a.d.h.v. de doelstellingen en voorgestelde werking en omkadering in het beleidsplan 2013-2016 van 
de respectieve topsportfederatie. Het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) zal als 
instrument gebruikt worden om de vooraf omschreven noden per sporttak in te vullen. Concreet zal 
dit bvb. leiden tot een aanvraag per sporttak per Olympiade inzake trainingstechnische omkadering 
(aantal VTE per doelgroep elitesporters, beloftevolle jongeren en topsporttalenten) en het 
toekennen van deze omkadering, die vervolgens via de diverse projecten/actiepunten wordt 
ingevuld.  
 

De vooropgestelde begroting per actiepunt dient bijgevolg ook als een raming op basis van een 
holistische benadering geïnterpreteerd te worden. Op basis van de reëel gedetecteerde noden zullen 
de kredieten tussen de actiepunten dienen verschoven te worden (communicerende vaten binnen 
dezelfde dotatie, zonder impact op de lopende/goedgekeurde begroting van het desbetreffende 
jaar). 
 

Het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) is tot stand gekomen na intensieve samenwerking 
tussen de Taskforce Topsport, de Stuurgroep Topsport, Bloso en de Vlaamse minister van Sport, 
Philippe Muyters. Het maakt integraal deel uit van het beleid dat minister Muyters inzake Topsport 
zal voeren voor de resterende tijd van de huidige legislatuur. De budgettaire implicaties ervan zullen 
in de mate van wat mogelijk is binnen de budgettair-economische context worden gehonoreerd. Na 
Rio 2016 dient opnieuw een globale evaluatie te gebeuren van de werking en de bereikte sportieve 
prestaties, en dienen de krachtlijnen van het Vlaams topsportbeleid 2017-2020 opgesteld te worden, 
met het oog op de Olympische Spelen 2020 (organisatie wordt in 2013 door het IOC toegekend aan 
Madrid, Istanbul of Tokyo). 
Voorgesteld wordt om op dat moment de historisch gegroeide fragmentering van het Vlaams 
topsportbeleid over instanties, projecten en financieringsposten ongedaan te maken via een 
beleidsinitiatief ten gronde. 
 
 

ORGANISATIE EN STRUCTUUR VAN HET VLAAMS TOPSPORTBELEID  

 
In de regeerperiode 2004-2009 werd het Vlaams topsportbeleid verder uitgebouwd en 
geprofessionaliseerd en werd een financiële inhaaloperatie voor Topsport gerealiseerd via de 
uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen I (2005-2008). Een topsportmanager en een 
topsportexpert werden aangesteld binnen het departement CJSM. Meteen werd het Vlaams 
topsportbeleid gekenmerkt door versnippering tussen Bloso en het departement CJSM, zowel op 
budgettair vlak, personeelsvlak als op inhoudelijk vlak. 



 

Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) 

 Hoofdstuk 1: Randvoorwaarden voor een performant topsportbeleid  

3 december 2012 
13 

VLAAMS REGEERAKKOORD 2009-2014 

 
Het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 (lopende legislatuur) stelt dat: 

“De werking van de topsportscholen moet worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. 
Vlaanderen blijft ook investeren in atletiek Vlaanderen en in het wielerteam.  
Alle atleten die direct of indirect op de loonlijst van de Vlaamse Gemeenschap staan, moeten 
voldoende return op het gebied van visibiliteit voor Vlaanderen garanderen. Dit wordt 
contractueel vastgelegd. De pool van de toptrainers moet verder worden uitgebreid.”  

 
In de lopende regeerperiode 2009-2014 werd het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) 
uitgevoerd via een consolidering van de Vlaamse topsportmiddelen, en werd tegemoet gekomen aan 
het Vlaams regeerakkoord, o.a. door: 

(1) De versnippering in het topsportbeleid aan te pakken via de uitbouw van de één-loket-
functie bij Bloso. Bloso zit de Taskforce Topsport voor, die waakt over uniformiteit inzake 
criteria over diverse projecten, over het vermijden/afbouwen van parallelle projecten en 
financieringen, en zorgt voor één aanspreekpunt voor de belanghebbenden. 

(2) Atletiek Vlaanderen te behouden, maar functioneel en inzake doelstellingen in lijn te 
brengen met het topsportbeleid atletiek van de Vlaamse Atletiekliga. 

(3) Een belangrijke aanzet te geven om ook de Vlaamse wielerploegen inzake doelstellingen en 
werking in lijn te brengen met het topsportbeleid wielrennen van de Wielerbond Vlaanderen. 

(4) Topsportgerelateerd onderzoek in de Vlaamse universitaire onderzoekscentra te bestendigen 
en maximaal af te stemmen op de reële noden van de topsporters, toptrainers en 
topsportfederaties. Hiertoe werd o.a. de Taskforce Topsport uitgebreid met een Taskforce 
Topsport en Wetenschap. 

(5) De werking van de Vlaamse topsportscholen te evalueren, aanbevelingen te formuleren en 
deze te implementeren, uiterlijk bij de aanvang van het lopende schooljaar 2012-2013. 

(6) De beoogde return en visibiliteit voor Vlaanderen op te nemen in de contracten van alle 
topsporters bij Bloso, Atletiek Vlaanderen en de Vlaamse wielerploegen, alsook in het 
jaarlijks Topsportconvenant dat Bloso afsluit met elke Vlaamse topsportfederatie m.b.t. de 
topsportsubsidies. 

 
 

NOODZAAK  VAN EEN OVERLEGMODEL EN SAMENWERKING TUSSEN ALLE 

TOPSPORTACTOREN GEZIEN DE INTERNATIONALE ORGANISATIE VAN TOPSPORT 

 
Vlaanderen is autonoom bevoegd voor het voeren van een eigen Vlaams sportbeleid, dus ook het 
topsportbeleid. Het respecteren en ten volle uitbouwen van deze Vlaamse autonomie kan binnen de 
internationale topsportcontext evenwel slechts tot topsportsucces leiden, mits het in stand houden 
van een goed overlegmodel met de Franstalige en Duitstalige gemeenschap en het BOIC. Het IOC 
erkent immers uitsluitend nationale Olympische comités en internationale federaties, net zoals het 
IPC uitsluitend nationale Paralympische comités en internationale federaties erkent. De 
internationale sportbonden hebben uitsluitend de nationale sportbonden als leden. Dit heeft als 
direct gevolg dat de selectie en inschrijving van Vlaamse topsporters voor internationale (al dan niet 
multidisciplinaire) competities steeds via de nationale sportbonden (EK en WK) en/of het BOIC (OS) 
en/of het BPC (PS) dient te gebeuren. Waar het geen individuele topsporters, maar deelnemende 
teams of ploegsporten betreft, is een bicommunautaire samenstelling van het team zeer 
waarschijnlijk (bvb. 4x400m estafetteploeg mannen die de finale haalde op de OS en de hockeyploeg 
mannen die 5de werd in Londen). In dergelijke gevallen is, zowel inzake selectie als inzake aanstelling 
van het begeleidingskader en het vastleggen van het programma, constructief en doelgericht overleg 
tussen de betrokken Vlaamse en Franstalige sportfederatie, de nationale sportbonden (koepels) 
alsook Bloso, Adeps en BOIC of BPC noodzakelijk. Het verder afstemmen van de visie, de 
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doelstellingen en het selectiebeleid tussen de Vlaamse topsportfederaties/Bloso, de Franstalige 
topsportfederaties/Adeps/DG en het BOIC blijft noodzakelijk om betere resultaten te bekomen op 
internationale kampioenschappen. In de lopende regeerperiode 2009-2014 werd daartoe: 

(1) Een samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse gemeenschap en het BOIC ondertekend 
(10/5/2010) en uitgevoerd via een jaarlijks addendum waarin de decretale financiering van 
het BOIC door Bloso wordt vastgelegd.  

(2) Een samenwerkingsakkoord van onbepaalde duur tussen de gemeenschappen en het BOIC 
ondertekend (8/11/2011), waarin o.a. de krijtlijnen van het partnership, de wederzijdse 
erkenning inzake topsportbevoegdheden en de synergie in de uitvoering van het 
topsportbeleid werden vastgelegd. 

 
De werking van ABCD (Adeps, Bloso, BOIC en de Duitstalige gemeenschap) en ABCD-Techniek werden 
verder uitgebouwd, o.a. via het project Be Gold, dat in 2012 voor het eerst ook op basis van 
resultaten werd geëvalueerd (top-8 plaatsen op de Olympische Spelen te Londen waren de eerste 
outputdoelstellingen bij aanvang van het project in 2004). Dit alles gebeurde met het volle respect 
voor de Vlaamse autonomie binnen de verdere uitbouw van een performant Vlaams topsportbeleid. 
 
Op Vlaams niveau zijn in het verleden diverse initiatieven genomen om de verschillende actoren 
Topsport (kabinet Sport, Bloso, departement CJSM, VSF, BOIC, universiteiten en externe experts) 
samen te brengen voor overleg en advies inzake topsportaangelegenheden. Op 1 december 2003 
werd de Stuurgroep Topsport opgericht (voorheen Vlaams Overlegplatform Topsport) door minister 
Keulen, “om (1) de beleidslijnen van het Vlaams Topsportbeleid uit te stippelen, (2) de selectiecriteria 
voor topsporters te bepalen voor opname in het Bloso-Tewerkstellingsproject Topsport en het Bloso-
Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs, (3) toezicht uit te oefenen op de uitvoering van het 
Vlaams Topsportbeleid en (4) de samenwerking tussen de partners in het Vlaams Topsportbeleid, 
met name Bloso, BOIC en VSF, te coördineren en te stroomlijnen tot een coherente werking”.  
Op 3 mei 2005 werden door minister Anciaux de samenstelling en het huishoudelijk reglement van 
de Stuurgroep Topsport aangepast en werd deze een adviesorgaan voor de minister van Sport inzake 
strategische kwesties. Parallel werd de Taskforce Topsport opgericht (één vertegenwoordiger 
namens het kabinet Sport, Bloso, BOIC en VSF), als een adviesorgaan inzake specifieke 
topsportdossiers. Op 19 februari 2009 en op 22 juni 2009 werd de samenstelling van de Stuurgroep 
Topsport opnieuw gewijzigd door minister Anciaux. 
Na het aantreden van de nieuwe Vlaamse Regering (2009-2014) werden de Taskforce Topsport (17 
december 2009) en de Stuurgroep Topsport (17 februari 2011) opnieuw samengesteld door minister 
Muyters en werden de bevoegdheden en procedures opnieuw via de respectieve huishoudelijke 
reglementen vastgelegd. Het structureel overleg werd aldus op Vlaams niveau behouden en verder 
uitgebouwd en de verantwoordelijkheden inzake de uitvoering, voorbereiding en evaluatie van het 
topsportbeleid werden over de verschillende actoren verdeeld. De Stuurgroep Topsport werd een 
strategisch overlegorgaan met betrekking tot de voorbereiding en de evaluatie van het Vlaams 
topsportbeleid (o.a. het opstellen van het Topsportactieplan Vlaanderen III). De Taskforce Topsport is 
een coördinerend overlegorgaan met betrekking tot concrete topsportdossiers. De uitvoering van 
het Vlaams topsportbeleid gebeurde, zoals decretaal is vastgelegd, door Bloso, dat evenwel ook de 
beleidsondersteuning, beleidsevaluatie en beleidsvoorbereiding in overgrote mate voor zijn rekening 
nam. 

 
TOPSPORTBELEID BINNEN DE VLAAMSE TOPSPORTFEDERATIES 
 

In het Vlaamse topsportbeleid is het voeren van een topsportbeleid decretaal toevertrouwd aan de 
Vlaamse topsportfederaties, die als “sport-owners” worden beschouwd. De discussie werd ten 
gronde gevoerd over het al dan niet in stand houden van dit model versus het loskoppelen van het 
topsportbeleid van de topsportfederaties ten voordele van een directe aansturing door de Vlaamse 
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overheid. Aangezien dit zou impliceren dat de Vlaamse federaties geen bevoegdheid en dus 
gaandeweg geen affiniteit met Topsport zouden behouden, zou dit op termijn leiden tot een totale 
en ongewenste vervreemding tussen het sportbeleid (federaties: recreatiesport, competitie, 
kadervorming, …) en het topsportbeleid (Vlaamse overheid) binnen elke sporttak. Binnen een 
topsportfederatie dient de synergie tussen Topsport en het algemeen sportbeleid net versterkt te 
worden. 
Niettemin bestaat binnen de meeste topsportfederaties inzake topsportaangelegenheden een 
spanningsveld tussen de Raad van Bestuur en het professioneel topsportkader (topsportpersoneel: 
coördinator Topsport en/of sporttechnisch coördinator en trainers). Hoewel de topsportmiddelen 
grotendeels of volledig worden ingebracht door de Vlaamse overheid (subsidies, financiering en 
tewerkstelling door Bloso en het departement CJSM) en het vierjaarlijks beleidsplan Topsport, het 
jaarlijks actieplan Topsport en alle ad hoc topsportdossiers bij Bloso worden ingediend en in de 
Taskforce Topsport worden besproken, dient het topsportpersoneel verantwoording af te leggen aan 
de Raad van Bestuur van de betrokken topsportfederatie. Het toezicht en de controle door de Raad 
van Bestuur wordt vaak als een (te) grote inmenging in de autonomie van het professioneel 
topsportkader beschouwd.  
 
In het uitvoeringsbesluit Topsport van 19 december 2008 werd reeds een bijkomende 
subsidievoorwaarde opgenomen, met name het oprichten binnen de topsportfederatie van een 
topsportcommissie, voorgezeten door de coördinator Topsport en/of sporttechnisch coördinator, 
met een zekere operationele autonomie binnen de topsportfederatie. Zoals gepland werd de 
werking van deze topsportcommissies en de autonomie van het professioneel topsportkader 
geëvalueerd (door Bloso via de dossierbeheerders per sporttak, zowel permanent/informeel, als 
formeel bij de evaluatie die geleid heeft tot het voorstel van Bloso inzake topsporttakkenlijst 2013-
2016,  door de werkgroep “Strategie” en door de werkgroep “Statuut topsportkader” bij de 
voorbereiding van het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016)). Enerzijds blijkt de kwaliteit en 
werkbaarheid van de verhouding tussen de Raad van Bestuur en het topsportpersoneel sterk 
persoonsgebonden te zijn (en dus zeer verschillend van sport tot sport en wisselend doorheen de 
tijd). Anderzijds blijkt de werking van de topsportcommissie overal formeel aan de 
subsidievoorwaarden te beantwoorden, maar in de praktijk van sport tot sport zeer sterk te 
verschillen: van kloppend hart in de topsportwerking tot verplichte oefening pro forma.  
 
Daarom wordt voorgesteld om de autonomie en werking van de topsportcommissie verder uit te 
bouwen en de daaraan gekoppelde subsidievoorwaarden topsport te verstrengen via aanpassingen 
van het uitvoeringsbesluit Topsport:  

(1) De topsportcommissie vergadert voortaan minstens maandelijks (focussporten/categorie 1 
en G-topsport) of driemaandelijks (categorie 2, 3 en 4); 

(2) De topsportcommissie dient voorgezeten te worden door de “de facto” trekker van het 
topsportbeleid. In geval van aanstelling is dat de high performance manager (zie verder 
hoofdstuk 2, actiepunt 5), zoniet in elk geval een personeelslid, bij voorkeur de coördinator 
Topsport of sporttechnisch coördinator, nominatief goedgekeurd door de Taskforce Topsport 
op voorstel van de topsportfederatie; 

(3) Bloso wordt voortaan in elke topsportcommissie vertegenwoordigd door de desbetreffende 
dossierbeheerder, die op alle vergaderingen wordt uitgenodigd en mee de verslagen 
goedkeurt, die ter inzage worden gesteld van de Taskforce Topsport; 

(4) Elk topsportdossier dat (mede) via Vlaamse topsportmiddelen wordt 
gesubsidieerd/gefinancierd, wordt door de topsportcommissie formeel besproken, alvorens 
het via het beleidsplan Topsport, actieplan Topsport of ad hoc aanvraag door de 
topsportcommissie bij Bloso wordt ingediend. 

De Vlaamse overheid verwerft aldus als hoofdaandeelhouder van het Vlaamse topsportbeleid in de 
topsportfederaties een belangrijke insiderpositie. Het betreft tegelijk een antennefunctie (opvolging 
ontwikkelingen op het terrein), een begeleidingsfunctie (betere voorbereiding dossiers t.b.v. de 
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Taskforce Topsport) en een bewakingsfunctie (controle op het terrein van de besteding van de 
Vlaamse topsportmiddelen). De Raad van Bestuur behoudt zijn volle bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid t.a.v. het gevoerde beleid en het eigen topsportpersoneel, zonder evenwel als 
enige de werking van de topsportcommissie en de effectieve besteding van Vlaamse 
topsportmiddelen te kunnen bepalen/sturen/controleren. 
 
 

STRATEGISCHE KEUZE VAN TE ONDERSTEUNEN TOPSPORTTAKKEN  

 
 

TOPSPORTTAKKENLIJST IN FUNCTIE VAN SUBSIDIES TOPSPORT 

 
Per Olympiade wordt door de Vlaamse Regering de Vlaamse topsporttakkenlijst vastgelegd als bijlage 
aan het uitvoeringsbesluit Topsport. Hiermee maakt de Vlaamse overheid een strategische keuze 
inzake de te ondersteunen topsporttakken en disciplines en worden de topsportfederaties ingedeeld 
in categorieën, met bijhorende maximumbedragen inzake de subsidiëring van de voorbereiding en 
deelname aan internationale wedstrijden. 
 
De Vlaamse topsporttakkenlijst 2009-2012 werd vastgelegd in het uitvoeringsbesluit Topsport van 19 
december 2008. De nieuwe Olympiade Rio (2013-2016) vangt aan met een nieuwe Vlaamse 
topsporttakkenlijst 2013-2016, vastgelegd door de Vlaamse Regering, op voorstel van Bloso en na 
advies van de Stuurgroep Topsport. 
 
De werkgroep strategie heeft in haar tweede strategische pijler gesteld dat “binnen de groep 
Olympische disciplines hoofdzakelijk dient geïnvesteerd te worden (1) op structurele wijze in een 
beperkt aantal (±10) focussporten en (2) ad hoc in een aantal “windows of opportunity” (topsporters 
met slaagkansen, die evenwel geen deel uitmaken van een structureel ondersteunde Vlaamse 
topsportfederatie).” 
Na evaluatie van de Vlaamse topsportfederaties door Bloso, conform de vier decretaal bepaalde 
criteria (topsportstructuur en werking, resultaten, uitstraling in het binnenland en uitstraling in het 
buitenland), werd een voorstel van Vlaamse topsporttakkenlijst 2013-2016 door Bloso uitgewerkt en 
grondig gemotiveerd, in lijn met deze strategische keuzes. Dit voorstel werd aan de Stuurgroep 
Topsport voorgelegd, die op haar beurt een advies overmaakte aan de Vlaamse Regering, die op 
30/11/2012 de Vlaamse topsporttakkenlijst 2013-2016 goedkeurde (tabel 3).  
 
Tabel 3: Vlaamse topsporttakkenlijst 2013-2016 
 

Olympische disciplines 
Disciplines 

Wereldspelen 
Paralympische 

disciplines 

Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V 

Max. € 350.000 Max. € 225.000 Max. € 120.000 Max. € 65.000 Max. € 350.000 

Atletiek Basketbal Badminton Ju-Jitsu G-sport 

Gymnastiek Kajak Golf Korfbal  

Hockey Snowboard Roeien Rolschaatsen  

Judo Voetbal Schermen   

Paardensport 

 

Tafeltennis   

Tennis Triatlon   

Volleybal    

Wielrennen    

Zeilen    

Zwemmen    
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In categorieën 1, 2 en 3 worden enkel Olympische disciplines weerhouden: 10 focussporten in 
categorie 1, 4 topsporttakken in categorie 2 en 6 topsporttakken in categorie 3. In categorie 4 
worden 3 topsporttakken met disciplines op de Wereldspelen weerhouden. G-topsport wordt 
opnieuw opgenomen in de aparte categorie 5. Categorie 6 blijft een aparte categorie van sporttakken 
die niet behoren tot hoger genoemde categorieën, maar die wel door topsporters worden beoefend 
die deelnemen aan Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Europese Jeugd Olympische Dagen 
(EYOD) en Wereldspelen. 
Ten opzichte van de voorbije Olympiade Londen (2012) werd hockey voor het eerst toegevoegd 
(focussport in categorie 1). Taekwondo, handbal, squash en boogschieten werden niet langer op de 
Vlaamse topsporttakkenlijst weerhouden. 
Na de Olympische Spelen te Rio 2016 dient de topsporttakkenlijst opnieuw door de Vlaamse 
Regering vastgelegd te worden voor de Olympiade 2017-2020. 
 
 

EEN TRAPSGEWIJS FINANCIERINGSPARADIGMA 

 
Elke topsportfinanciering door de Vlaamse overheid bevindt zich op een continuüm tussen volgende 
extremen, waarbij het behalen van de doelstellingen van het Vlaams topsportbeleid evenwel steeds 
de finaliteit (resultaatsdoelstelling op het hoogtepunt van de loopbaan) is. 
 
 

“BASIS” 

 
Het betreft de structurele financiering van een werking, omkadering en begeleiding op lange termijn. 
De beoogde finaliteit is veraf (2024), de doelgroep is voldoende ruim geselecteerd en bestaat uit 
reeds gekende en geselecteerde jonge topsporttalenten. De evaluatie gebeurt jaarlijks op basis van 
het doorlopen proces en de behaalde progressie. De financiering is gericht op sporttakken en 
disciplines die geloofwaardigheid hebben opgebouwd door een goed uitgewerkte talentdetectie, 
professionele werking en in het verleden behaalde resultaten. De toekenning gebeurt voor een 
langere periode (Olympiade), mits jaarlijkse evaluatie en kans op bijsturing. Aangezien de doelstelling 
ver in de toekomst ligt, is de zekerheid van de prognose relatief laag en het risico van de investering 
relatief hoog. Het totaal geïnvesteerde bedrag is hoog omwille van de ruimere doelgroep, maar is per 
kop relatief laag. Er wordt vooral geïnvesteerd in basisnoden.  
 

Voorbeelden: financiering van lesgevers/trainers in de topsportscholen, investering in basisvorming 
trainers via VTS en de universiteiten, voorzien van degelijke basistrainingsinfrastructuur Topsport. 
 
 

“FULL OPTION” 

 
Het betreft de individueel afgestemde ad hoc financiering van een werking, omkadering en 
begeleiding op korte termijn. De beoogde finaliteit ligt binnen de Olympiade (2013, 2014, 2015, 
2016), de doelgroep is beperkt tot één of meerdere elitesporters/ploegen en strikt geselecteerd op 
basis van strenge en welomschreven criteria: talent, engagement, ambitie en reeds behaalde 
resultaten worden individueel getoetst. De evaluatie gebeurt ad hoc (formeel minstens één keer per 
jaar) op basis van behaalde resultaatsdoelstellingen. De financiering is individueel afgestemd, bij 
voorkeur binnen sporttakken en disciplines die geloofwaardigheid hebben opgebouwd op basis van 
een bestaande professionele werking en recent behaalde resultaten. De toekenning gebeurt op korte 
termijn (jaarlijks), met ad hoc evaluatie en bijsturing. Aangezien de doelstelling kort bij ligt, is de 
zekerheid van de prognose relatief hoog (het voorspellen van topsportresultaten op internationaal 
niveau blijft evenwel steeds een hoogst onzekere kwestie) en het risico van de investering relatief 
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laag. Het geïnvesteerde bedrag kan hoog oplopen. Er wordt geïnvesteerd in alle specifieke noden in 
een internationaal referentie- en concurrentiekader. Deze kosten zijn nauwelijks definieerbaar, 
vermits het steeds om de begeleiding van “hoogtechnologische menselijke prototypes” gaat. Bij elke 
toekenning van middelen wordt de verwachte meerwaarde ad hoc ingeschat t.o.v. de 
investeringskost (kosten/baten analyse).  
 

Voorbeelden: financiering in de Pool van Toptrainers, permanente vorming van in-service 
topsporttrainers op basis van een persoonlijk vormingstraject, voorzien van gespecialiseerde 
uitrusting van trainingsinfrastructuur Topsport. 
 
In bijlage 3 (uitvouwbare A3) is een overzicht weergegeven per actiepunt van het Topsportactieplan 
Vlaanderen III (2013-2016) van de financieringskenmerken (bron, begunstigde, financieringstrede 
(“basis”, “uitgebreid” of “full option”), termijn van toekenning en geraamde begroting 2013, 2014, 
2015 en 2016), de aard van het project (structureel versus ad hoc, prognosezekerheid en 
investeringsrisico), de doelstellingen (korte, middellange en lange termijn), de doelgroep (individuele 
criteria, criteria sporttak) en de wijze van evalueren (kwaliteit proces en uitvoering project, behaalde 
resultaten en resultaten). 
 
 

SOORTEN DECRETALE TOPSPORTSUBSIDIES 

 
Topsportfederaties worden inzake Topsport decretaal gesubsidieerd voor: 

(1) De voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden, de structurele 
topsportwerking, de begeleiding en omkadering van geregistreerde elitesporters, 
beloftevolle jongeren en jonge topsporttalenten en voor programma’s van talentdetectie en 
talentontwikkeling buiten de topsportschool: 5.680.000 euro in 2012; 

(2) De specifieke voorbereiding en deelname aan Olympische Spelen, Paralympische Spelen, 
Europese Jeugd Olympische Dagen (EYOD) en Wereldspelen: 975.000 euro in 2012 (waarvan 
800.000 euro aan het BOIC); 

(3) De participatie in een topsportschool: 2.421.000 euro in 2012; 
(4) De organisatie van Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en 

wereldbekerwedstrijden: 216.000 euro in 2012. 
 
De topsportsubsidies aan de topsportfederaties vormen een essentieel onderdeel van het Vlaams 
topsportbeleid, in eerste instantie gericht op medaillekansen van Vlaamse topsporters op de 
Olympische Spelen (zie hoger tabel 1: prestatiedoelstellingen voor het Vlaams topsportbeleid 2013-
2016). Om niet verder achterop te geraken ten opzichte van de concurrerende landen, die zelf jaar 
na jaar meer overheidsmiddelen investeren in Topsport (“global medal race”), werden de 
maximumbedragen inzake de voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden per 
categorie vanaf 2009 verhoogd (uitvoeringsbesluit Topsport van 19 december 2008). In 2004 was 
reeds een gevoelige verhoging doorgevoerd naar aanleiding van de uitvoering van het 
Topsportactieplan Vlaanderen I (2005-2008).  
 
Voor de Olympiade 2013-2016 worden de maximumsubsidiebedragen per categorie behouden: 
350.000 euro voor categorie 1, 225.000 euro voor categorie 2, 120.000 euro voor categorie 3, 65.000 
euro voor categorie 4, en 350.000 euro voor de aparte categorie gehandicaptensport. 
De herindeling in categorieën (2013-2016) is budgettair gunstig. In geval van toekenning van het 
maximum subsidiebedrag per categorie aan elke Vlaamse topsportfederatie betekent dit een 
jaarlijkse minder uitgave van 15.000 euro vanaf 2013 t.o.v. 2012. Voorgesteld wordt dit bedrag 
recurrent toe te voegen aan de werkingsmiddelen Topsport van Bloso, voor de uitvoering van het 
Topsportactieplan Vlaanderen. 
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Inzake de participatie in een topsportschool, worden de subsidies jaarlijks toegekend op basis van 
een forfaitair bedrag per leerling/topsporter (per schooljaar verschillend naargelang het aantal 
statuten toegekend door de Selectiecommissie van het Topsportconvenant) en de omkadering aan 
lesgevers/trainers, volgens het quotum dat per Olympiade wordt vastgelegd. Binnen deze dotatie 
dient rekening gehouden te worden met een aangepaste verloning van de lesgevers/trainers (zie 
verder hoofdstuk 2, actiepunt 4). 
 
Inzake de organisatie van WK, EK en Wereldbekerwedstrijden, wordt de subsidie jaarlijks toegekend 
op basis van de ingediende aanvragen door de topsportfederaties (jaaractieplan Topsport). Vanaf 
2013 wordt dit bedrag jaarlijks geraamd op 223.000 euro.  
  
De jaarlijkse topsportsubsidie voor specifieke voorbereiding en deelname aan Olympische Spelen, 
Paralympische Spelen, Europese Jeugd Olympische Dagen (EYOD) en Wereldspelen, wordt geraamd 
op 575.000 euro per jaar in 2013, 2014 en 2015 (waarvan 400.000 euro financiering t.a.v. het BOIC) 
en 975.000 euro in het Olympisch jaar 2016 (waarvan 800.000 euro financiering t.a.v. het BOIC). 
 
Tabel 4: Begroting van de decretale topsportsubsidies in de periode 2012-2016 
 

Decretale subsidies Topsport 2012 2013 2014 2015 2016 

Volgens categorie TSTL 
     Bron: Bloso decretale subsidiëring 
     Begunstigde: topsportfederatie 

€ 5.680.000 € 5.665.000 € 5.665.000 € 5.665.000 € 5.665.000 

Topsportscholen 
    Bron: Bloso decretale subsidiëring 
     Begunstigde: topsportfederatie 

€ 2.421.000 € 2.423.000 € 2.460.000 € 2.498.000 € 2.535.000 

Specifieke voorbereiding 
    Bron: Bloso decretale subsidiëring 
     Begunstigde: topsportfederatie & BOIC 

€ 975.000 € 575.000 € 575.000 € 575.000 € 975.000 

Organisatie WK, EK en WB 
    Bron: Bloso decretale subsidiëring 
     Begunstigde: topsportfederatie 

€ 216.000 € 223.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 

TOTAAL € 9.292.000 € 8.886.000 € 8.925.000 € 8.963.000 € 9.400.000 

 
 

VLAAMSE WERKINGSMIDDELEN VOOR TOPSPORT 

 
Naast de decretale subsidiëring voor Topsport, werden het Topsportactieplan Vlaanderen I (2005-
2008) en II (2009-2013) grotendeels uitgevoerd en gefinancierd via bijkomende Vlaamse 
werkingskredieten Topsport (verdeeld over Bloso en het departement CJSM). De actiepunten in het 
voorliggende Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) dienen eveneens gerealiseerd te worden 
via Vlaamse werkingskredieten Topsport, supplementair aan de decretale topsportsubsidies. De 
begroting van het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) is weergegeven in hoofdstuk 8. Deze 
middelen zullen aangewend worden, in lijn met de doelstellingen en strategische keuze van de 
Vlaamse overheid, zoals vastgelegd in de Vlaamse topsporttakkenlijst, m.a.w.: 
 

Inzake resultaatsdoelstellingen: 
(1) in eerste prioriteit ter ondersteuning van Vlaamse geregistreerde topsporters met de 

concrete doelstelling en slaagkansen op het behalen van een medaille of een top-8 plaats op 
de Olympische Spelen te Rio 2016 of Sochi 2014 of een medaille op de Paralympische Spelen 
te Rio 2016 of Sochi 2014, hetzij als lid van een Vlaamse topsportfederatie, hetzij erkend als 
“window of opportunity”. 

Inzake strategische keuzes: 
(2) in tweede prioriteit ter ondersteuning van structurele projecten in de 10 focussporten 

(categorie 1 Vlaamse topsporttakkenlijst) en G-topsport; 
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(3) in derde prioriteit ter ondersteuning van structurele projecten met slaagkansen in 
sporttakken van categorieën 2 en 3 van de Vlaamse topsporttakkenlijst. 

 
 

HET GEMEENSCHAPPELIJK PROJECT BE GOLD 

 
Op 30 april 2004 werd een overeenkomst ondertekend tussen de Federale staat (ministers Guy 
Verhofstadt en Johan Vande Lanotte), de Vlaamse Gemeenschap (ministers Bart Somers en Marino 
Keulen), de Franse Gemeenschap (ministers Hervé Hasquin en Christian Dupont), de Duitstalige 
Gemeenschap (minister Karl-Heinz Lambertz) en het BOIC (François Narmon en Guido De Bondt) om 
het gemeenschappelijk project “Jonge topsporttalenten – Olympische Spelen 2012-2016” op te 
starten. Dit project heeft als doel specifieke projecten te financieren op het vlak van talentdetectie, 
talentontwikkeling en talentbegeleiding van jonge topsporttalenten met het oog op het behalen van 
top-8 plaatsen op de Olympische zomerspelen van 2012 en 2016 en de Olympische winterspelen van 
2014, en is inmiddels eveneens gericht op de Olympische winterspelen van 2018 en de Olympische 
zomerspelen van 2020. 
 
In dit project – in 2007 omgedoopt tot Be Gold – wordt een gemeenschappelijke “pot” aangelegd, 
waarbij de Nationale Loterij (jaarlijks 1.250.000 euro), Bloso (jaarlijks 740.000 euro), Adeps (jaarlijks 
500.000 euro), de Duitstalige Gemeenschap (jaarlijks 10.000 euro) en BOIC (jaarlijks 750.000 euro) 
investeren. De Vlaamse sportfederaties, de Franstalige sportfederaties, de Duitstalige 
sportfederaties, alsook de nationale sportbonden en de partners in ABCD kunnen projecten indienen. 
 
De ABCD-commissie (het overlegorgaan inzake topsportbeleid tussen de gemeenschappen en het 
BOIC) beoordeelt de projecten en beslist over het bedrag, de aard en de periode van financiering. 
Middelen die binnen een kalenderjaar niet besteed zijn, blijven in de gemeenschappelijke pot en 
worden aldus overgedragen en besteed in de daaropvolgende jaren binnen dit topsportproject.  
 
Sinds 2004 worden projecten van Vlaamse topsportfederaties en bicommunautaire projecten 
ondersteund ten behoeve van de Vlaamse topsporttalenten. In 2012 werd 1.173.000 euro toegekend 
aan 14 Vlaamse projecten (roeien, gymnastiek, zwemmen, tafeltennis, tennis, volleybal, skiën, judo, 
atletiek, triatlon, kunstschaatsen, kajak, taekwondo en zeilen) en 707.000 euro aan vier 
bicommunautaire projecten met Vlaamse topsporttalenten (wielrennen, hockey, basketbal en 
atletiek). 
   
Het effect van acht jaar Be Gold is inmiddels onmiskenbaar, zowel procesmatig als inzake 
topsportresultaten: 

(1)  Procesmatig is er in een aantal sporttakken een structurele werking uitgebouwd, die de 
verdere professionalisering in de desbetreffende topsportfederatie op lange termijn ten 
goede komt, doorgaans complementair aan reeds eerder ontwikkelde structurele projecten 
zoals de topsportschool, een topsporttrainingscentrum, elitewerking, ...;  

(2)   Inzake resultaten zijn er zowel bij jeugd als bij seniors internationale prestaties geleverd door 
topsporters die doorgaans meerdere jaren deel uitmaakten van het Be Gold project. 

 
 

RESULTATEN JEUGD 

 
 Op het EYOF 2009 (Tampere) behaalde België 18 medailles (9x goud, 5x zilver en 4x brons), 

wat een gevoelige verbetering is ten opzichte van vorige EYOF’s (10 medailles in Belgrado in 
2007, 11 medailles in Lignano in 2005, 6 medailles in Parijs 2003). Daarnaast waren er ook de 
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goede resultaten op EK en WK in diverse jeugdcategorieën in volleybal, hockey, tafeltennis 
en atletiek. 

 Op het EYOF 2011 (Trabzon) behaalde België opnieuw een heel goed resultaat met maar 
liefst 14 medailles (2x goud, 4x zilver en 8x brons). 

 Daarnaast werden er door Vlaamse topsporters ook goede resultaten behaald door de 
hoogste jeugdcategorie in de diverse sporttakken tijdens de voorbije Olympiade 2009-2012: 
o Atletiek: 4 top-8 plaatsen op een WK, 2 medailles en 13 top-8 plaatsen op een EK; 
o Wielrennen: 1 medaille en 8 top-8 plaatsen op een WK, 9 medailles en 18 top-8 plaatsen 

op een EK; 
o Tennis: 2 medailles en 3 top-8 plaatsen op een Junior Grandslam; 
o Gymnastiek: 3 medailles en 8 top-8 plaatsen op een EK; 
o Zwemmen: 4 medailles en 18 top-8 plaatsen op een EK; 
o Hockey: 2 medailles en 1 top-8 plaats op een EK; 
o Judo: 2 medailles en 2 top-8 plaatsen op een WK, 1 top-8 plaats op een EK; 
o Zeilen: 1 medaille op een EK; 
o Volleybal: 2 top-8 plaatsen op een WK, 1 top-8 plaats op een EK; 
o Kajak: 1 medaille en 1 top-8 plaats op een WK, 1 medaille en 2 top-8 plaatsen op een EK; 
o Tafeltennis: 2 top-8 plaatsen op een WK, 2 medailles en 3 top-8 plaatsen op een EK;  
o Triatlon: 1 top-8 plaats op een EK;  
o Roeien: 5 top-8 plaatsen op een WK. 

 
 

RESULTATEN SENIORS 

 
121 topsporters (115 effectieve deelnemers en 6 reserve topsporters) werden door het BOIC 
geselecteerd voor deelname aan de Olympische Spelen 2012 te Londen. 51 topsporters hiervan 
hebben deel uitgemaakt of maken nog deel uit van het gemeenschappelijk project Be Gold. 1 
Belgische topsporter (Charline Van Snick – judo) uit deze groep behaalde een medaille en 22 
Belgische topsporters (atletiek 4x400m mannen en 400m mannen, wielrennen omnium vrouwen, 
hockey mannen, zwemmen 4x100m vrije slag mannen) uit deze groep behaalden een top-8 plaats. 
 
Aangezien de huidige overeenkomst loopt tot eind 2014, werd door de ABCD-commissie beslist een 
grondige evaluatie van het project uit te voeren tegen eind 2012 (het eerste aangewezen moment 
van evaluatie wat resultaten bij de seniors betreft).  
In de eerste plaats werd aan de federaties met een Be Gold project gevraagd (informatievergadering 
op 19 april 2012) om een zelfevaluatie op te stellen. Het zelfevaluatiedocument bevatte volgende 
hoofditems: 

 Historiek van het project binnen de federatie 
 Cijfers en relevante gegevens 
 Impact en evaluatie van de eigen werking op basis van de relevante gegevens 
 Globale evaluatie en toekomst van het Be Gold project. 

 
De federaties dienden dit document over te maken aan de coördinator Be Gold voor 1 juni 2012. 
Binnen ABCD-Techniek werd een samenvatting gemaakt van de zelfevaluaties, alsook van de 
cijfermatige gegevens inzake instroom/doorstroom/uitstroom van talent, toegekende middelen en 
behaalde internationale resultaten. Op basis hiervan werd per federatie en voor het globale project 
een grondige evaluatie gemaakt en besproken door ABCD op 27 november en 6 december 2012. De 
ABCD-commissie zal in de loop van 2013 een concreet advies opmaken over het desgevallend 
bijsturen en verder zetten van het project, met het oog op een mogelijk vernieuwd akkoord tussen 
alle partijen.  



 

Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) 

 Hoofdstuk 1: Randvoorwaarden voor een performant topsportbeleid  

3 december 2012 
22 

SELECTIECRITERIA VOOR INTERNATIONALE COMPETITIES 

 
Het Vlaams Topsportbeleid stelt het behalen van medailles en finales (top-8) op OS, WK en EK in 
Olympische disciplines en medailles op PS en WK in Paralympische disciplines voorop. 
Om ondersteuning van de Vlaamse gemeenschap te genieten, dienen de doelstellingen per sporttak 
inzake topsportresultaten, individueel of per team, afgestemd te zijn op doelstellingen van het 
Vlaams topsportbeleid, en bijgevolg te beantwoorden aan de internationale prestatienorm. De 
selectiecriteria voor deelname aan internationale competities moeten op hun beurt afgestemd zijn 
op de resultaatsdoelstellingen en de internationale prestatienorm. De selectiecriteria zijn bijgevolg 
meer dan ooit een essentieel onderdeel van het Vlaams topsportbeleid. 
 
De verantwoordelijkheid voor de afvaardiging van topsporters naar internationale wedstrijden ligt 
officieel bij de nationale sportbond voor deelname aan EK en WK en bij het BOIC voor de Olympische 
Spelen en de Wereldspelen. Voor de Paralympische Spelen ligt de bevoegdheid bij het BPC (Belgian 
Paralympic Committee). 
 
Bij de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) dienen de selectiecriteria voor 
deelname aan internationale doelcompetities, en de desbetreffende subsidiëring/financiering door 
Bloso en/of het BOIC, volledig afgestemd te worden op de doelstellingen van het Vlaams 
topsportbeleid. Het voldoen aan de selectiecriteria en de deelname aan een internationale 
competitie is geen doel op zich. Selectiecriteria dienen zo vastgelegd te worden dat topsporters 
geselecteerd worden die, mits het juiste programma en de gepaste omkadering, de internationale 
resultaatsdoelstellingen kunnen bereiken (resultaatsverbintenis in het contract). Dit is inmiddels 
reeds vertaald in de instapcriteria voor tewerkstellingcontracten bij Bloso, die ook geen doel zijn op 
zich, maar een middel zijn om de resultaatsdoelstellingen te realiseren. Voor wat de beloftevolle 
jongeren betreft, moet er naast prestatienormen ook rekening gehouden worden met de intrinsieke 
kwaliteiten van de topsporter omdat die geen direct succes dient na te streven, maar pas op latere 
leeftijd volledig tot ontplooiing moet komen.  
 
Aangezien de doelstelling voor de Olympische Spelen het behalen van een top-8 plaats of medaille is, 
zijn de Olympische selectienormen gebaseerd op resultaten die overeen komen met een achtste 
positie op de landenranglijst. Tewerkstellingscontracten zijn een middel om deze doelstellingen te 
bereiken en dus ligt de instapdrempel iets ruimer, namelijk twaalfde land op de wereldranglijst. 
 
Bloso dient enkel de deelname aan internationale competities te subsidiëren, vooral inzake WK, EK 
en Wereldbeker waarvoor de federaties zelf de criteria bepalen, indien de selectiecriteria volledig 
afgestemd zijn op de doelstellingen van het Vlaams topsportbeleid. Bloso zal vanaf 2013 (voor het 
eerst) in samenwerking met de Vlaamse topsportfederaties expliciet de criteria per sporttak 
(categorieën 1, 2 en 3 van de Vlaamse topsporttakkenlijst) vastleggen, waaraan elitesporters 
(jaarlijks) dienen te voldoen om door Bloso als elitesporter geregistreerd te worden op het 
addendum Topsport (bijlage aan  het Topsportconvenant dat jaarlijks tussen de gesubsidieerde 
topsportfederatie en Bloso wordt afgesloten i.v.m. de topsportsubsidies). In de loop van de 
Olympiade 2013-2016 zal onderzocht worden in welke mate gelijkaardige criteria kunnen vastgelegd 
worden voor beloftevolle jongeren en geïdentificeerde topsporttalenten (waarvoor reeds formele en 
jaarlijks aangepaste selectiecriteria voor instap in de topsportschool bestaan). 
 
Indien Vlaanderen erin slaagt om duidelijke selectiecriteria te formuleren zal het bilateraal overleg 
tussen de Vlaamse en Franstalige federaties in de nationale sportbonden (koepels) bovendien 
makkelijker verlopen. Inzake dit gemeenschapsoverschrijdend overleg kan een belangrijke taak 
weggelegd zijn voor de ABCD-commissie. 
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WAT IS NIEUW INZAKE RANDVOORWAARDEN VOOR EEN PERFORMANT VLAAMS 
TOPSPORTBELEID? 

 
(1) Vlaanderen legt de focus op het behalen van medailles en finales op Olympische Spelen, 

wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen in Olympische disciplines (en 
medailles of Paralympische Spelen en wereldkampioenschappen in Paralympische 
disciplines); 

(2) Binnen de Olympische disciplines legt Vlaanderen de focus op structurele topsportinvestering 
in 10 focussporten en ad hoc topsportinvestering in een aantal “windows of opportunity” 
(topsporters met kans op medaille/finale (top-8) op Olympische Spelen); 

(3) Per sporttak worden alle middelen toegekend vanuit een holistische benadering t.a.v. doelen 
en noden inzake werking en omkadering, met de volledige Olympiade als tijdskader en met 
de doelstellingen van de ganse Olympiade als perspectief; 

(4) De werking van de topsportcommissies, alsook hun autonomie t.a.v. de Raad van Bestuur van 
de respectieve topsportfederaties wordt verder uitgebouwd via het verstrengen van de 
daaraan gekoppelde subsidievoorwaarden Topsport, meer bepaald wat betreft (1) frequentie 
van overleg, (2) voorzitterschap door de “de facto” trekker van het topsportbeleid, (3) 
vertegenwoordiging van Bloso in elke topsportcommissie en (4) bindende inbreng bij het 
aanvragen van elke vorm van topsportmiddelen; 

(5) Vlaamse werkingsmiddelen Topsport worden ingezet in eerste prioriteit (minimum 75%) 
t.b.v. de focussporten en G-topsport, in tweede prioriteit (maximum 15%) t.b.v. “windows of 
opportunity” en in derde prioriteit (maximum 10%) t.b.v. projecten met slaagkansen in 
sporttakken van categorieën 2 en 3 van de Vlaamse topsporttakkenlijst 2013-2016; 

(6) Bloso zal vanaf 2013 (voor het eerst) in samenwerking met de Vlaamse topsportfederaties 
expliciet de criteria per sporttak (categorieën 1, 2 en 3 van de Vlaamse topsporttakkenlijst) 
vastleggen, waaraan elitesporters (jaarlijks) dienen te voldoen om door Bloso als elitesporter 
geregistreerd te worden. 
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HOOFDSTUK 2: PROFESSIONALISERING VAN DE TOPSPORTFEDERATIES  
 
 

ACTIEPUNT 1: VORMING VAN TOPSPORTTRAINERS 
 
 

HISTORIEK EN STAND VAN ZAKEN 

 
In de Olympiade 2009-2012 werden permanent ±150 topsporttrainers gefinancierd en tewerkgesteld 
in de verschillende topsportfederaties voor de dagelijkse begeleiding van  de geregistreerde 
elitesporters, beloftevolle jongeren en geïdentificeerde topsporttalenten. Deze trainers dienden 
hetzij te voldoen aan decretaal voorgeschreven subsidievoorwaarden (bvb. trainer A en pedagogisch 
getuigschrift om als lesgever/trainer in de topsportschool gesubsidieerd te worden), hetzij 
nominatief weerhouden te worden – op basis van aangetoonde competentie – voor  financiering in 
de Pool van Toptrainers, de Pool van Jeugdtrainers Topsport of in het project Be Gold. In het 
Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) werden vijf maatregelen vooropgesteld inzake 
opleiding, permanente vorming en begeleiding van topsporttrainers: 
 

(1) Het verder afstemmen van de trainersopleidingen VTS (trainer B en trainer A) op de 
competenties die nodig zijn om potentiële topsporttrainers te begeleiden. 

  

Dit gebeurde via de denkcelwerking in de verschillende sporttakken, ondersteund door het 
competentieonderzoek dat in opdracht van de Vlaamse Trainersschool werd toevertrouwd 
aan de VUB en periodiek geëvalueerd door de Taskforce Topsport. De laatste fase van dit 
onderzoek wordt afgerond in maart 2013 (volleybal en tennis). De implementatie van de 
resultaten is reeds in de loop van de voorbije Olympiade gebeurd, door het aanpassen van de 
opleidingen Trainer B en Trainer A in judo, zwemmen, atletiek en gymnastiek. Het onderzoek 
is afgerond maar dient nog geïmplementeerd te worden in de opleidingen basketbal, ski en 
snowboard. 
 

(2) De organisatie van een module Jeugdtrainer Topsport, aansluitend op de opleiding Trainer A. 
De module Jeugdtrainer Topsport werd inhoudelijk uitgewerkt en voor het eerst 
georganiseerd in 2011-2012. 12 kandidaten, reeds als trainer aangesteld in de 
topsportwerking van verschillende topsportfederaties, namen deel. Eind 2012 werd deze 
module voor het eerst geëvalueerd. 
 

(3) De verdere uitbouw van het Vlaams Coachesplatform en afstemming op de noden van 
topsporttrainers. 

 

Het Vlaams Coachesplatform werd in de voorbije Olympiade opnieuw gratis aangeboden aan 
alle “in service” topsporttrainers van de Vlaamse topsportfederaties. Er werden 13 sessies 
georganiseerd (3 in 2009, 3 in 2010, 4 in 2011 en 3 in 2012) met als thema’s 
Talentidentificatie en het Vlaams Sport Kompas (79 deelnemers), de multidisciplinaire 
begeleiding van een aflossingsteam 4x100m atletiek (49 deelnemers), talentontwikkeling 
vanuit sportpsychologisch perspectief (41 deelnemers), een gestructureerd preventief beleid 
als basis van presteren (24 deelnemers), prestatiegerichte individuele begeleiding in 
zwemmen (26 deelnemers), jeugdtopsportbegeleiding (63 deelnemers), selectiebeleid in de 
sport (22 deelnemers), spiervezeltypering (45 deelnemers), doping en whereabouts (22 
deelnemers), de laatste rechte lijn naar London 2012: kajak en wielrennen (42 deelnemers), 
mentale aspecten Topsport en omgang met sportmedia (41 deelnemers), een terugblik op 
London en workshops rond sociaal en fiscaal statuut, coaching en succes in teamsport, het 
mentale traject van de individuele Olympische atleet, het gebruik van een software tool 
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(Spartanova) en eetstoornissen (44 deelnemers) en een aantal sessies Topsport op de Dag 
van de Trainer (gepland op 15/12/2012). 

 
(4) Het stimuleren van de Vlaamse topsportfederaties om permanente vorming te bieden op 

maat van de topsporttrainers. 
 

Bloso stelde slechts enkele malen een beperkt budget ter beschikking om permanente 
vorming aan te bieden op maat van de topsporters, op vraag van de betrokken 
topsportfederatie en mits gunstig advies van de Taskforce Topsport. Aan het in werking 
stellen van deze maatregel werd de laagste prioriteit toegekend. Een krediet werd slechts 
gegund in de mate waarin de betrokken topsportfederaties/trainers de hoger genoemde 
vormingsinitiatieven reeds zelf ter harte namen (atletiek en G-topsport). 
 

(5) Het begeleiden van topsporttrainers op het terrein via “coach the coach” programma’s. 
 

Bloso stelde hiervoor geen bijkomende kredieten ter beschikking. In een aantal sporttakken 
(o.a. gymnastiek, volleybal heren en kajak) werd “de facto” een actief “coach-the-coach” 
programma ingesteld, op initiatief van de aangestelde toptrainer (Pool van Toptrainers). Dit 
was slechts mogelijk op basis van het engagement van de betrokken toptrainers en de 
gecentraliseerde topsportwerking in de betrokken sporttakken (topsporttrainingscentra) 
over verschillende leeftijdscategorieën heen. 

 
 

VORMING VAN TOPSPORTTRAINERS IN DE PERIODE 2013-2016 

 

DOELSTELLING EN DOELGROEP 

 
De nodige initiatieven dienen genomen te worden inzake de vorming en bijscholing van de Vlaamse 
topsporttrainers, teneinde de expertise van deze doelgroep te bewaren en verder uit te bouwen. De 
hoogste prioriteit dient uit te gaan naar topsporttrainers van de geregistreerde elitesporters, 
beloftevolle jongeren en geïdentificeerde topsporttalenten in de focussporten (categorie 1). 
 
 

WERKING 

 
Er is een nood vastgesteld aan een tweesporenbeleid inzake de detectie van toekomstige 
topsporttrainers: hetzij via een academische opleiding (Master Lichamelijke Opvoeding, 
afstudeervariante sporttraining), hetzij op basis van een sporttakspecifieke trainerservaring (na een 
sportspecifieke opleiding en/of via een VTS-opleiding). Eenmaal de basisvorming van de 
topsporttrainer is gerealiseerd (minimaal niveau trainer A), vloeit het tweesporenbeleid samen in 
een permanente (zelf)vorming door de topsporttrainer. 
 
 
A. INITIËLE VORMING VAN TOPSPORTTRAINERS 

 
I. HET VORMINGSTRAJECT BINNEN DE VLAAMSE TRAINERSSCHOOL  
 

Het vormingstraject van een (toekomstige topsport)trainer van initiator tot trainer A impliceert een 
gemiddelde opleidingsomvang van ruim 430u, verspreid over meerdere jaren, en vereist een 
belangrijke investering voor de betrokken trainer en de Vlaamse Trainersschool. Het optimaliseren 
van de trainersopleidingen van de Vlaamse Trainersschool tot op het niveau trainer A dient in eerste 
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instantie gerealiseerd te worden voor de focussporten (categorie 1). Dit moet een efficiënte inzet van 
de beschikbare middelen garanderen en een volwaardige opleiding tot topsporttrainer initiëren. 
Voor het professionaliseren van de sportkaderopleiding door de Vlaamse Trainersschool, dient ook 
de aansturing per sporttak door de directeur sportkaderopleiding (DSKO) geprofessionaliseerd te 
worden. In de focussporten dient dit een voltijdse functie te worden. De aanstelling dient te 
gebeuren vanaf 1/4/2013. 
De intensieve begeleiding van jonge, toekomstige topsporters (8 tot 23 jaar) vergt een specifieke, 
bijkomende kennis inzake sociale vaardigheden, fysieke en emotionele belastbaarheid en 
multi/interdisciplinaire omkadering, die niet of nauwelijks aan bod komt in de VTS-opleidingen 
trainer A. De deskundigheid van de Trainer A dient daarom aangevuld te worden met competenties 
inzake specifieke aspecten van trainingsbegeleiding bij toekomstige topsporters. Sinds 2011 worden 
deze aspecten aangeboden in een sporttakoverschrijdende module Jeugdtrainer Topsport, die 
openstaat voor alle Trainers A in de verschillende sporttakken, maar aanbevolen wordt voor huidige 
en toekomstige Jeugdtrainers Topsport. Einde 2012 werd de module Jeugdtrainer Topsport reeds 
geëvalueerd i.f.v. de opleidingen vanaf 2013. 
 
 
II. HET VORMINGSTRAJECT BINNEN DE UNIVERSITEITEN 
 

In de drie Vlaamse universiteiten met een opleiding tot Master in de Lichamelijke Opvoeding en 
Bewegingswetenschappen bestaat al meer dan 20 jaar de afstudeervariante sporttraining.  Daarin 
kunnen studenten – die beantwoorden aan de sporttakspecifieke instapvoorwaarden – een 
opleidingstraject tot trainer A aanvatten. Met de verworven competenties kunnen de afgestudeerde 
studenten onder meer doorgroeien tot topsporttrainers. Vooral het op bijscholing en innovatie 
gericht,  reflecterend  omgaan met de sportwetenschappelijke vaardigheden is een meerwaarde voor 
Topsport.  
Om voldoende sporttakspecifiek te zijn, is het essentieel dat de “academische”  vormingstrajecten 
tot trainer A in samenspraak met de sportfederaties gebeuren. Dit gebeurt via de VTS-denkcellen en 
dat geldt in het bijzonder voor de stagemodules. De afstemming van deze stagemodules is expliciet 
opgenomen in het takenpakket van de VTS-liaisons van de universiteiten. 
De topsportbegeleiding gebeurt door de topsporttrainer, bijgestaan door specialisten in 
sportwetenschappelijke facetten van de  begeleiding: trainingsfysiologisch, voeding,  
bewegingsanalytisch-biomechanisch, paramedisch, sportpsychologisch, ...  Het vormingsaanbod voor 
die ondersteunende rollen  situeert zich onder meer in de Vlaamse universiteiten in het studiegebied 
lichamelijke opvoeding-bewegingswetenschappen (afstudeerrichting sporttraining en -coaching) en 
in de revalidatiewetenschappen wat betreft paramedische begeleiding. De vormingscoördinator  
Topsport heeft, in samenspraak  met de gangmaker Topsport en wetenschap, ook  aandacht  voor 
deze   ondersteunende rollen. 
 
 
B. PERMANENTE VORMING VAN “IN SERVICE TOPSPORTTRAINERS” 

 
Voor iedere trainer die opgenomen wordt in de topsportwerking van een federatie, dient een 
persoonlijk vormingstraject uitgetekend te worden, waarbij per sporttak en per type topsporttrainer 
een ontwikkelingsprofiel wordt opgesteld. In iedere fase van het vormingstraject wordt aldus de 
focus gelegd op de noodzakelijke competenties. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden 
tussen de detectie en de ontwikkeling  en vervolmaking van (toekomstige) topsporttrainers. In de 
mate van het mogelijke dienen de verschillende topsporttrainers per sporttak gecentraliseerd te 
worden in één trainingsinfrastructuur Topsport, opdat kruisbestuiving mogelijk is. Vanaf 2014 dient 
het persoonlijk vormingstraject van elke topsporttrainer in een focussport (categorie 1) opgenomen 
te worden in het jaarlijks actieplan Topsport van de betrokken topsportfederatie. 
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DETECTIE VAN TOEKOMSTIGE TOPSPORTTRAINERS 
 
De topsportfederatie is te allen tijde verantwoordelijk (“ownership”) voor de detectie en selectie van 
geschikte trainers. De detectie kan verlopen via de inrichting van een jobbeurs (jaarlijkse 
verbindingsdag tussen de studenten en de betrokkenen in de topsportwerking van de federatie), 
door zelf contacten te leggen met de opleidingsverantwoordelijke van de onderwijsinstelling, of door 
een regelmatige screening uit te voeren van de sporttakgebonden clubtrainers. 
 
 
ONTWIKKELING EN VERVOLMAKING VAN TOPSPORTTRAINERS: OPRICHTING VAN EEN POOL VAN ASPIRANT 

TOPTRAINERS. 
 
Trainers die reeds actief zijn als Jeugdtrainer Topsport of lesgever topsportschool (middellange en 
lange termijn), die een volwaardig engagement tonen in de begeleiding van topsporters en waarvan 
de betrokken federatie een afdoende HRM-beleid voert, zullen opgenomen worden in een “Pool van 
Aspirant Toptrainers”. Deze trainers dienen de mogelijkheid te krijgen om zich permanent te vormen 
in hun ontwikkeling  tot toptrainer, op voorwaarde dat zij het nodige engagement tonen door te 
participeren aan reeds bestaande vormingsinitiatieven (VTS-bijscholingen, Vlaams Coachesplatform, 
Dag van de Trainer, …). 
 
Bloso zal jaarlijks een vormingskrediet ter beschikking stellen, dat wordt toegekend naargelang de 
sporttak, het niveau, het loopbaantraject en de betrokkenheid van de trainer. Volgende criteria 
zullen hiervoor in aanmerking worden genomen:  

(1) Sporttak: prioriteit zal gegeven worden aan de focussporten. 
(2) % VTE aanstelling en ervaring als topsporttrainer: voltijdse trainers met grotere anciënniteit 

genieten prioriteit. 
(3) Verantwoordelijkheid en doelgroep van de topsporttrainer: een grotere prioriteit wordt 

toegekend naarmate de trainer een grotere eindverantwoordelijkheid draagt, de 
trainingsgroep waarvoor hij verantwoordelijk is getalenteerd is en het traject van deze 
trainingsgroep een resultaatgebonden finaliteit heeft. 

(4) Loopbaantraject: een grotere prioriteit wordt toegekend naarmate de topsportfederatie voor 
de betrokken topsporttrainer een ambitieus loopbaantraject heeft uitgestippeld. 

 
Uitsluitend geëngageerde topsporttrainers (met een focus op korte of middellange termijn) die een 
uitgesproken ambitie tonen, zullen worden uitgenodigd voor sessies van het Vlaams 
Coachesplatform, dat verder afgestemd zal worden op de noden van topsporttrainers en op het nog 
op te richten Olympisch Coachesplatform (door het BOIC in overleg binnen ABCD uit te werken, met 
mogelijke koppeling aan multidisciplinaire stages BJOT en BOT, meerdaagse master classes, …).  
De Vlaamse universiteiten leveren een belangrijke wetenschappelijke input in de vorming en 
begeleiding van trainers. Door het aanbieden van krachtige leeromgevingen – als een model voor 
“cognitive apprenticeship” – verwerft  de (toekomstige topsport)trainer een ervaringsgerichte kennis 
in omstandigheden die zeer nauw aansluiten met de trainingsbegeleiding op het terrein. Op 
eenzelfde wijze kan het lopen van stage bij een toptrainer een bijzondere meerwaarde opleveren in 
het vormingstraject van een toekomstig toptrainer. 
 
 
C. AANSTELLING VAN EEN VOLTIJDS VORMINGSCOÖRDINATOR TOPSPORT 

 
De sporttakspecifieke VTS-denkcel is verantwoordelijk voor de opleiding en bijscholing van trainers 
tot en met het behalen van het VTS-diploma trainer A. Slechts een marginaal percentage van de ruim 
3.000 gediplomeerde VTS-trainers A is momenteel actief in het topsportbeleid van een federatie. 
Gezien het beperkte aantal topsporttrainers is het weinig zinvol om voor deze doelgroep generieke 
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maatregelen binnen de Vlaamse Trainersschool te nemen. Bovendien overstijgt de finaliteit Topsport 
– in de vorming van trainers van internationaal niveau – het inhoudelijke pakket van de VTS-
cursussen trainer A. Daarom wordt de aanstelling van één sporttakoverschrijdende 
vormingscoördinator Topsport op de afdeling Topsport van Bloso vooropgesteld. Deze persoon zorgt, 
in samenspraak met de topsportfederatie, per topsporttrainer, voor de uitwerking en opvolging van 
een geïndividualiseerd topsportspecifiek vormingstraject van internationaal niveau. 
 
De vormingscoördinator Topsport zal niet de taken van de directeur sportkaderopleiding van een 
sporttak overnemen, maar vormt de link tussen de topsportfederaties en de beleidsinstanties 
(Topsport en Sportkaderopleiding). Hij/zij gaat op zoek naar een optimale afstemming van de 
vormingsnoden van de topsporttrainer (via een intakegesprek in functie van het uitstippelen van een 
vormingstraject, en via een permanente opvolging van de topsporttrainer) op het kennis- en 
vormingsaanbod van de topsportfederatie (via een regelmatige evaluatie van het HRM-beleid). 
 
 

CRITERIA, BEVOEGDHEID EN PROCEDURE VAN TOEKENNING 

 
Een voltijds vormingscoördinator Topsport zal (uiterlijk midden 2013) aangesteld worden binnen de 
afdeling Topsport van Bloso. 
 
De vormingscoördinator Topsport zal enerzijds waken over de afstemming van het initieel 
vormingstraject binnen de Vlaamse Trainersschool en de universiteiten. Prioriteit zal hierbij gegeven 
worden aan focussporten, o.a. via het verder implementeren in de opleidingen Trainer B en Trainer A 
van de resultaten van het competentieonderzoek van de VUB. Dit gebeurt via de betrokken 
denkcellen van de Vlaamse Trainersschool. 
  
De vormingscoördinator Topsport zal anderzijds de permanente vorming van topsporttrainers 
begeleiden. Vanaf 2014 dient het persoonlijk vormingstraject van elke topsporttrainer in een 
focussport (categorie 1) opgenomen te worden in het jaarlijks actieplan Topsport van de betrokken 
topsportfederatie. Dit zal in overleg met de vormingscoördinator Topsport opgesteld worden. Op 
basis van het persoonlijk vormingstraject zal Bloso ad hoc, op advies van de Taskforce Topsport, (1) 
prioritaire toegang verlenen tot de module Jeugdtrainer Topsport, (2) een vormingskrediet ter 
beschikking stellen in het kader van de Pool van Aspirant Toptrainers en (3) gratis toegang verlenen 
tot het Vlaams Coachesplatform en het Olympisch Coachesplatform. 
 
 

WIJZE VAN EVALUEREN 

 
De vormingscoördinator Topsport zal vanaf 2014 tweemaal per jaar verslag uitbrengen aan de 
Taskforce Topsport inzake het initieel vormingstraject (denkcelwerking m.b.t. topsportcomponent in 
de opleidingen Trainer B en Trainer A in de focussporten) en de permanente vorming van 
topsporttrainers in de focussporten (uitvoering vormingstrajecten, werking Pool van Aspirant 
Toptrainers, Vlaams Coachesplatform en Olympisch Coachesplatform). 
De globale werking alsook de werking per sporttak zal waar nodig ad hoc bijgestuurd worden door 
Bloso, na advies van de Taskforce Topsport. 
De vormingscoördinator Topsport zal vanaf 2014 tevens jaarlijks een verslag ter info uitbrengen aan 
de Stuurgroep van de Vlaamse Trainersschool. 
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BUDGET 2013-2016 

 
(1) Voor de aanstelling in niveau A van een voltijds vormingscoördinator Topsport is jaarlijks een 

budget nodig van 80.000 euro (supplementair toe te kennen aan de personeelskredieten 
Bloso). 

(2) Voor de aanstelling van een voltijds directeur sportkaderopleidingen (DSKO) in de 
focussporten dient 70.000 euro per focussport voorzien te worden (kredieten 
sportkaderopleiding). 

(3) Voor de werking van de Pool van Aspirant Toptrainers wordt vanaf 2014 een jaarlijks budget 
geraamd van 15.000 euro (werkingsmiddelen Topsport Bloso), op basis van het toekennen 
van een vormingskrediet van 500 euro x 30 Jeugdtrainers Topsport of lesgevers/trainers aan 
de topsportschool. 

(4) Voor de werking van het Vlaams Coachesplatform en de participatie aan het Olympisch 
Coachesplatform wordt vanaf 2013 een jaarlijks budget geraamd van 10.000 euro. 

 
 
Tabel 5: Begroting van de vorming van topsporttrainers in de periode 2012-2016 
 

Vorming topsporttrainers 2012 2013 2014 2015 2016 

Vormingscoördinator Topsport 
   Bron: Bloso personeelskredieten 
    Begunstigde: Bloso-personeel 

 € 0 € 0 € 0 € 0 

Aanstelling DSKO focussporten 
    Bron: Bloso personeelskredieten 
    Begunstigde: VTS samenwerking 

 € 368.000 € 560.000 € 630.000 € 630.000 

Pool van aspirant toptrainers & VCP 
   Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
    Begunstigde: VTS samenwerking 

€ 10.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 

TOTAAL € 10.000 € 393.000 € 585.000 € 655.000 € 655.000 

 
 

WAT IS NIEUW INZAKE VORMING VAN TOPSPORTTRAINERS? 

 
(1) Inzake alle initiatieven van initiële vorming en navorming van trainers i.f.v. de begeleiding 

van Vlaamse geregistreerde topsporters, dient de hoogste prioriteit uit te gaan naar 
focussporten (categorie 1 van de Vlaamse topsporttakkenlijst 2013-2016); 

(2) De sportkaderopleiding door de Vlaamse Trainersschool dient per sporttak 
geprofessionaliseerd te worden door de aanstelling van een directeur sportkaderopleiding 
(DSKO). In de focussporten dient dit een voltijdse functie te worden, waarbij de aanstelling 
dient te gebeuren vanaf 1/4/2013; 

(3) Vanaf 2014 dient elke topsportfederatie van categorie 1 een persoonlijk vormingstraject voor 
elke topsporttrainer binnen haar topsportwerking op te nemen in haar jaarlijks actieplan 
Topsport; 

(4) Er wordt een Pool van Aspirant Toptrainers opgericht, waarin trainers worden opgenomen 
die reeds actief zijn als Jeugdtrainer Topsport of lesgever/trainer topsportschool, die een 
volwaardig engagement tonen in de begeleiding van topsporters en waarvan de betrokken 
federatie een afdoende HRM-beleid voert. Voor deze trainers wordt een jaarlijks 
vormingskrediet van 500 euro per topsporttrainer ter beschikking gesteld; 

(5) Naast het Vlaams Coachesplatform wordt een Olympisch Coachesplatform opgericht (BOIC in 
samenwerking met ABCD); 

(6) Er wordt vanaf 2013 een voltijds vormingscoördinator Topsport aangesteld binnen de 
afdeling Topsport van Bloso. Deze werkt samen met de topsportfederatie het HRM-beleid 
Topsport uit en zorgt voor de uitwerking en opvolging van de individuele vormingstrajecten 
per topsporttrainer. 
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ACTIEPUNT 2: POOL VAN TOPTRAINERS 
 
 

HISTORIEK EN STAND VAN ZAKEN 

 
Op 3 mei 2005 besliste de Stuurgroep Topsport om de Pool van Toptrainers op te starten. Door Bloso 
werd de budgettaire ruimte voorzien voor een initiële pool van 10 VTE toptrainers en werden criteria 
vastgelegd waaraan de kandidaten dienden te voldoen. De kandidaten werden door de betrokken 
topsportfederatie voorgedragen en bij gunstige beslissing werd de aanwerving of de aanneming door 
de betrokken sportfederatie geheel of gedeeltelijk door Bloso gefinancierd. De toptrainers in deze 
Pool kregen een contract van bepaalde duur (meestal gericht op resultaten op de Olympische 
Spelen), waarbij de tussendoelen en de finaliteit als een resultaatsverbintenis werden opgenomen.  
Eind 2005 werden voor het eerst 3 toptrainers (0,75VTE) in de Pool van Toptrainers opgenomen en 
gefinancierd voor een gezamenlijk bedrag van 43.559 euro (beperkte periode). In 2006 werd de Pool 
van Toptrainers uitgebreid naar 11 toptrainers (8VTE), met een totaalbudget van 628.636 euro. In de 
aanloop naar de Olympische Spelen te Beijing steeg het aantal toptrainers naar dertien (13VTE) in 
2007 (928.880 euro) en zeventien (13VTE) in 2008 (989.902 euro). In de Olympiade Londen steeg het 
aantal toptrainers in de Pool van Toptrainers verder: 17 (15,3 VTE) in 2009 (1.409.991 euro), 18 (13,7 
VTE) in 2010 (1.124.736 euro), 21 (15,1 VTE) in 2011 (1.304.050 euro) en 20 (17,5 VTE) in 2012 
(1.291.884 euro). 
 
Tabel 6: Overzicht van de Pool van Toptrainers in 2012 
 

Sporttak Toptrainers in 2012 
Begeleiding van 
topsporters 

Behaalde resultaat op 
Olympische Spelen 

Atletiek Wim Vandeven 

Tia Hellebaut * 5de plaats 

Eline Berings 20ste plaats 

Sara Aerts DNF 

Hans Van Alphen * 4de plaats 

Atletiek 
Michaël Van Der Plaetsen Thomas Van Der Plaetsen Geen deelname 

Michel Boels Svetlana Bolshakova 21ste plaats 

Gymnastiek 
Yves Kieffer Gaëlle Mys 31ste plaats 

Dirk Van Meldert Jimmy Verbaeys 21ste plaats 

Judo 
Neil Adams Beloftevolle jongeren Geen deelname 

Danny Belmans Dirk Van Tichelt * 7de plaats 

Kajak Carlos Prendes 
Laurens Pannecoucke & 
Olivier Cauwenbergh 

10de plaats K2 1000m 
12de plaats K2 500m 

Paardrijden Philippe Guerdat 
Nationaal jumpingteam 
(Jos Lansink beste individueel) 

13de plaats teamevent 
23ste plaats individueel 

Roeien Veikko Sinisalo Tim Maeyens 12de plaats 

Snowboard Jean-Valère Demard Seppe Smits i.f.v. Sochi 2014 

Tennis Ann Devries Yanina Wickmayer 2de ronde 

Volleybal 
Claudio Gewehr Nationale herenteam Geen deelname 

Dominique Baeyens Nationale herenteam i.f.v. Rio 2016 

Wielrennen Jon Wiggins & Peter Pieters 

Jolien D’Hoore * 5de plaats 

Gijs Van Hoecke 15de plaats 

Ploegenachtervolging 9de plaats 

Zeilen Wil Van Bladel Evi Van Acker * Bronzen medaille 

Zwemmen 

Fedor Hes** 

Estafetteteam 4x100 * 8ste plaats 

Estafetteteam 4x200 12de plaats 

Jasper Aerents 23ste plaats 

Rik Valcke Brian Ryckeman 16de plaats 

Ronald Gaastra Timmers, Buys, Bauwens, … i.f.v. Rio 2016 
 

*    Finaliteit top-8 Olympische Spelen behaald 
**  Werd kort voor de Olympische Spelen te Londen vervangen door Ronald Gaastra 
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POOL VAN TOPTRAINERS IN DE PERIODE 2013-2016 

 

DOELSTELLING EN DOELGROEP 

 
De kwaliteit van de dagelijkse trainingstechnische begeleiding van Vlaamse topsporters is de grootste 
prioriteit in het Vlaams topsportbeleid. Topsporttrainers dienen per sporttak evenwel aangesteld en 
gefinancierd te worden vanuit een holistische benadering. De nood aan topsporttrainers dient per 
sporttak voor de Olympiade 2013-2016 vastgelegd te worden in het vierjaarlijks beleidsplan Topsport 
van de desbetreffende topsportfederatie. Toekenning van financiering door de Vlaamse overheid zal 
gekoppeld worden aan de strategische prioriteiten van het topsportbeleid (“focussporten: 
prestatiesporten en/of sporten met potentieel” en “windows of opportunity”) en de gedetecteerde 
noden per sporttak in functie van slaagkansen, doelgroepen en topsportprogramma’s.  
 
 

WERKING 

 
Voor de Olympiade 2013-2016 zal een omkaderingsnorm (quotum van topsporttrainers per sporttak) 
vastgelegd worden, met een deelquotum per doelgroep/termijn (elitesporters/korte termijn, 
beloftevolle jongeren/middellange termijn en geïdentificeerde topsporttalenten/lange termijn: niet 
steeds strikt te scheiden). Vervolgens dient dit quotum omgezet te worden in een 
subsidiëring/financiering in het kader van de diverse projecten tot het einde van de Olympiade: Pool 
van Toptrainers, Pool van Jeugdtrainers Topsport, Topsportschool, project Be Gold, … 
De Pool van Toptrainers richt zich in hoofdzaak naar elitesporters/korte termijn, met mogelijk een 
bijkomende opdracht t.a.v. beloftevolle jongeren/middellange termijn. 
 
Het contract met een toptrainer dient afgesloten te worden tussen de topsportfederatie en de 
betrokken trainer, na goedkeuring van de kandidatuur in de Taskforce Topsport. Het betreft een 
financiering van bepaalde duur, waarvan de einddatum afgestemd is op de finale doelstelling 
(Olympische/Paralympische Zomer- of Winterspelen) met minimaal een jaarlijkse evaluatie (en 
daaraan gekoppelde mogelijkheid tot verbreking) op basis van de werking en het behalen van de 
tussentijdse doelstellingen. De overeenkomsten kunnen niet eenzijdig door de opdrachtgever (in 
casu topsportfederatie) verbroken worden, zonder voorafgaandelijk overleg met en akkoord van 
Bloso. 
 
 

CRITERIA, BEVOEGDHEID EN PROCEDURE VAN TOEKENNING 

 
Uitsluitend expertise van hoog internationaal niveau (uit binnen- of buitenland) zal gefinancierd 
worden in het kader van de Pool van Toptrainers. De resultaatsverbintenis in de contracten dient te 
beantwoorden aan het behalen van finaleplaatsen of medailles op wereldkampioenschappen en/of 
Europese Kampioenschappen in de Olympische sporttakken/disciplines en medailles in 
Paralympische sporttakken/disciplines, met als finaliteit het behalen van finaleplaatsen (top-8) of 
medailles op de Olympische Zomer- en/of Winterspelen en medailles op de Paralympische Zomer- 
en/of Winterspelen. 
 
De loonkost van 1 VTE toptrainer wordt onderhandeld door de topsportfederatie. De financiering 
wordt ad hoc door de Taskforce Topsport bepaald op basis van competentie, workload, 
beschikbaarheid en takenpakket van de toptrainer en dient geplafonneerd te worden op maximum 
85.000 euro per jaar, inclusief de dagelijkse werkingskosten van de toptrainer (verplaatsings- en 
verblijfskosten binnenland, communicatiekosten, …). Verplaatsings- en verblijfskosten met 
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betrekking tot buitenlandse stages en internationale wedstrijden worden gedekt via de 
topsportsubsidies.  
 
 

WIJZE VAN EVALUEREN 

 
De toekenning van de financiering is van bepaalde duur waarbij concrete resultaatsverbintenissen 
werden vastgelegd. Per toptrainer zal minimaal een jaarlijkse evaluatie gemaakt worden op basis van 
de werking en het behalen van de tussentijdse doelstellingen.  
 
 

BUDGET 2013-2016 

 
De kost op kruissnelheid wordt geraamd op 2.125.000 euro per jaar (25 VTE toptrainers x 85.000 
euro) ten laste van de werkingsmiddelen Topsport van Bloso. 
 
Tabel 7: Begroting van de Pool van Toptrainers in de periode 2012-2016 
 

Pool van Toptrainers 2012 2013 2014 2015 2016 

Pool van Toptrainers 
   Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
   Begunstigde: topsportfederatie 

€ 1.292.000 € 1.870.000 € 2.125.000 € 2.125.000 € 2.125.000 

 
 

WAT IS NIEUW INZAKE DE POOL VAN TOPTRAINERS? 

 
(1) Het financieren van een toptrainer wordt toegekend binnen een omkaderingsnorm per 

sporttak, die afgestemd is op een holistische benadering van het topsportbeleid in de 
desbetreffende sporttak; 

(2) De financiering wordt geplafonneerd tot maximum 85.000 euro per jaar waar dit in het 
Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) nog 90.000 euro per jaar was; 

(3) Het financieren van een toptrainer is de hoogste “financieringstrap” met het oog op 
resultaten op korte termijn (top-8 eerstkomende Olympische Spelen) en een maximale 
slaagkans. 

 
 
 

ACTIEPUNT 3: POOL VAN JEUGDTRAINERS TOPSPORT 
 
 

HISTORIEK EN STAND VAN ZAKEN 

 
In het Topsportactieplan Vlaanderen I (2005-2008) werd de oprichting van een tewerkstellingsproject 
voor Jeugdtrainers Topsport vooropgesteld, gericht op een betere begeleiding van jonge talenten bij 
de aanvang van hun topsportloopbaan, zowel in de clubs, in de basisscholen voor topsportbeloften 
als in de middenschool/topsportschool. Hiertoe zouden in de eerste fase (2005-2008) maximaal 60 
VTE betrekkingen voorzien worden (geco-statuut). Tot eind 2007 werd dit project niet opgestart 
aangezien noch de nodige VTE’s, noch de nodige kredieten hiervoor werden toegekend. 
 
In 2008, op het einde van de Vlaamse legislatuur 2004-2009 en Olympiade 2005-2008, werd een 
eerste aanzet gegeven om dit project alsnog op te starten onder de noemer “Pool van Jeugdtrainers 
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Topsport”. Binnen de Taskforce Topsport werden een reglement en een procedure opgesteld, na 
grondig overleg met de topsportfederaties. In 2008 werden in totaal 22 voltijdse of deeltijdse 
jeugdtrainers (545.000 euro voor 11 VTE) in de Vlaamse topsportfederaties aangesteld, ten laste van 
topsportkredieten van het departement CJSM. 
 
In 2009 werd het project, evenwel zonder de daartoe vereiste kredieten, overgeheveld van het 
departement CJSM naar Bloso. Om dit project verder te zetten, werd in 2009, ten koste van andere 
topsportinitiatieven, 125.000 euro vrijgemaakt binnen de werkingskredieten Topsport van Bloso, 
voor de financiering van maximaal 12 VTE Jeugdtrainers Topsport.  
 
De kwaliteit van de dagdagelijkse trainingstechnische begeleiding van Vlaamse topsporters werd een 
prioritair aandachtspunt binnen het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012). In de loop van de 
Olympiade Londen steeg het aantal topsporttrainers in de Pool van Jeugdtrainers Topsport dan ook 
aanzienlijk: 41 (16,9 VTE) in 2010 (845.362 euro), 48 (23,01 VTE) in 2011 (1.150.472 euro) en 53 
(25,30 VTE) in 2012 (1.264.834 euro). Deze stijging is deels een compensatie voor (1) een parallelle 
afbouw van graden en dus minder lesgevers/trainers in bepaalde topsportscholen en (2) het 
ontwikkelen van een alternatief/beter passend deeltraject naast/buiten de topsportschool (zie 
verder hoofdstuk 3, actiepunt 7). 
 
 

POOL VAN JEUGDTRAINERS TOPSPORT IN DE PERIODE 2013-2016 

 

DOELSTELLING EN DOELGROEP 

 
De kwaliteitsvolle trainingstechnische begeleiding van Vlaamse topsporters blijft ook in het 
Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) de grootste prioriteit in het Vlaams topsportbeleid. 
Topsporttrainers dienen, zoals vermeld in actiepunt 2 “Pool van Toptrainers”, per sporttak 
aangesteld en gefinancierd te worden vanuit een holistische benadering. De nood aan 
topsporttrainers dient per sporttak voor de Olympiade 2013-2016 vastgelegd te worden in het 
vierjaarlijks beleidsplan Topsport van de desbetreffende topsportfederatie. Toekenning van 
financiering door de Vlaamse overheid dient gekoppeld te worden aan de strategische prioriteiten 
van het topsportbeleid (“focussporten: prestatiesporten en/of sporten met potentieel” en “windows 
of opportunity”) en de gedetecteerde noden per sporttak i.f.v. slaagkansen, doelgroepen en 
topsportprogramma’s.  
 
 

WERKING 

 
Voor de Olympiade 2013-2016 zal een quotum van topsporttrainers per sporttak vastgelegd worden, 
met een deelquotum per doelgroep/termijn (elitesporters/korte termijn, beloftevolle 
jongeren/middellange termijn en geïdentificeerde topsporttalenten/lange termijn: niet steeds strikt 
te scheiden). Vervolgens zal dit quotum omgezet worden in een subsidiëring/financiering in het 
kader van de diverse projecten tot het einde van de Olympiade: Pool van Toptrainers, Pool van 
Jeugdtrainers Topsport, Topsportschool, project Be Gold, … 
De Pool van Jeugdtrainers Topsport richt zich naar beloftevolle jongeren/middellange termijn, 
talentdetectie/lange termijn en/of geïdentificeerde topsporttalenten/lange termijn.  
 
Het contract dient afgesloten te worden tussen de topsportfederatie en de toptrainer, na 
goedkeuring van de kandidatuur in de Taskforce Topsport. De loon- en werkingskost wordt geheel of 
gedeeltelijk gefinancierd door Bloso.  
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CRITERIA, BEVOEGDHEID EN PROCEDURE VAN TOEKENNING 

 
De financiering van een Jeugdtrainer Topsport wordt gekoppeld aan volgende criteria:  

(1) Meerwaarde binnen de topsportwerking van de betrokken topsportfederatie; 
(2) Een concreet objectief: er dient aangetoond te worden dat het project waar de Jeugdtrainer 

Topsport wordt ingezet kadert in de finale doelstelling “het behalen van een medaille op een 
EK, een finale op een WK, een top-8 plaats op de Olympische Spelen (zomer of winter) of een 
medaille op de Paralympische Spelen”; 

(3) De Jeugdtrainer Topsport dient uitsluitend of voornamelijk zelf training te geven; 
(4) De taakomschrijving heeft concreet betrekking op: 

a. Het optimaliseren van de processen om de instroom naar de topsportscholen te 
verbeteren. Indien een samenwerking met (een) club(s) wordt opgezet, dient de 
concrete aanpak van samenwerking in het project opgenomen te worden; 

b. Het optimaliseren van de processen van de uitstroom uit de topsportscholen. In dit 
geval dienen er per topsporter of groep topsporters concrete doelstellingen 
opgenomen te worden in het project. Indien een samenwerking met (een) club(s) 
wordt opgezet, dient de concrete aanpak van samenwerking in het project 
opgenomen te worden; 

c. Het optimaliseren van de begeleiding van jongeren binnen de leeftijdscategorie van 
12-21 jaar voor topsportfederaties zonder of naast de topsportschool. In dit geval is 
de financiering complementair aan de subsidiëring van lesgevers/trainers in de 
topsportschool; 

(5) Het curriculum van de kandidaat Jeugdtrainer Topsport dient in verhouding te staan tot het 
gewenste competentieprofiel. Er zijn geen strikte diplomavereisten, maar minstens het 
niveau Trainer A (VTS) is sterk aanbevolen. 

 
De loonkost van 1 VTE jeugdtrainer Topsport wordt onderhandeld door de topsportfederatie. De 
financiering wordt geplafonneerd op maximum 55.000 euro per jaar per VTE, inclusief de dagelijkse 
werkingskosten van de Jeugdtrainer Topsport (verplaatsings- en verblijfskosten binnenland, 
communicatiekosten, …). Verplaatsings- en verblijfskosten met betrekking tot buitenlandse stages en 
internationale wedstrijden worden gedekt via de topsportsubsidies.  
 
 

WIJZE VAN EVALUEREN 

 
De toekenning van de financiering is van bepaalde duur. Per trainer dient jaarlijks een evaluatie 
opgemaakt te worden door de topsportfederatie. Deze evaluatie omvat minimaal een beschrijving 
van het afgewerkte programma, de nominatieve lijst van de jongeren die begeleid werden en de 
progressie die deze jongeren gemaakt hebben. Na beraadslaging door de Taskforce Topsport wordt 
de financiering jaarlijks al dan niet bestendigd en wordt het project desgevallend bijgestuurd. 
Aangezien het een werking betreft met beoogd effect op middellange en lange termijn, is de 
evaluatie van het proces minstens even doorslaggevend als de evaluatie van de input/output-
resultaten (lange termijnprojecten = hoger foutenrisico). 
 
 

BUDGET 2013-2016 

 
De nood aan Jeugdtrainers Topsport wordt geschat op jaarlijks minstens 25 VTE voor de Olympiade 
2013-2016. De financiering dient opgetrokken te worden van 50.000 euro naar 55.000 euro per VTE 
per jaar, aangezien er sinds 2007 geen indexaanpassing noch aanpassing aan de anciënniteit van de 
trainers werd doorgevoerd. Voor de volwaardige uitbouw van de Pool van Jeugdtrainers Topsport is 
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een krediet nodig van 1.375.000 euro (n=25 VTE x 55.000 euro) per jaar. Deze kredieten zijn 
supplementair aan desgevallende verschuivingen van de kredieten voor subsidiëring van de 
Topsportschool naar financiering van de Pool van Jeugdtrainers Topsport. 
 
Tabel 8: Begroting van de Pool van Jeugdtrainers Topsport in de periode 2012-2016 
 

Pool van Jeugdtrainers Topsport 2012 2013 2014 2015 2016 

Pool van Jeugdtrainers Topsport 
   Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
   Begunstigde: topsportfederatie 

€ 1.265.000 € 1.375.000 € 1.375.000 € 1.375.000 € 1.375.000 

 
 

WAT IS NIEUW INZAKE VORMING VAN POOL VAN JEUGDTRAINERS TOPSPORT? 

 
(1) Financiering in het kader van de Pool van Jeugdtrainers Topsport betreft een structurele 

werking met uitkomst op lange termijn. Bijgevolg worden deze kredieten in eerste instantie 
aangewend ten behoeve van de focussporten (categorie 1) en in elk geval beperkt tot 
Olympische disciplines met een dagelijkse structurele topsportwerking (categorieën 1, 2 en 
3); 

(2) Financiering van de Pool van Jeugdtrainers Topsport wordt toegekend binnen de 
omkaderingsnorm 2013-2016 per sporttak. 

 
 
 

ACTIEPUNT 4: STATUUT EN VERLONING TOPSPORTTRAINERS 
 
 

HISTORIEK EN STAND VAN ZAKEN 

 
De Vlaamse Sportfederatie (VSF) heeft in mei 2012 een enquête uitgevoerd bij 28 verschillende 
(top)sportfederaties inzake de workload en verloning van de Vlaamse topsporttrainers. De input van 
138 topsporttrainers (uit 20 federaties) werd verzameld, waarvan 126 volledig ingevulde enquêtes 
konden weerhouden worden voor analyse. 
Uit de verschillende werkrapporten bleek dat de voornaamste problemen inzake workload en 
verloning zich manifesteren bij de voltijds aangestelde lesgevers topsportschool (n=28), meer in het 
bijzonder bij de individueel meetbare sporten (atletiek, triatlon, wielrennen en zwemmen), en in 
mindere mate in de Pool van Jeugdtrainers Topsport (n=11). De resultaten van de trainers, 
opgenomen in de Pool van Toptrainers, werden niet weerhouden in de analyse, aangezien hun 
verloning in verhouding staat tot het palmares en de beoogde doelstellingen/resultaten. 
 
De verdere professionalisering van topsporttrainers in de verschillende sporttakken is één van de 
grootste prioriteiten in het Vlaams topsportbeleid. Naarmate topsportfederaties hun 
topsportwerking verder professioneel uitbouwen, blijkt het statuut en de (subsidiëring/financiering 
van de) verloning van topsporttrainers steeds minder in overeenstemming te zijn met hun expertise, 
hun verantwoordelijkheid, hun takenpakket, het meer dan voltijds engagement dat van hen wordt 
verwacht  en hun markwaarde (voornaamste conclusie uit de bevraging van de (top)sportfederaties). 
Blijkbaar is het zo dat de verschillen inzake trainingsomvang tussen de verschillende sporten zich ook 
vertalen in verschillen in omvang van de opdrachten van de betrokken trainers. 
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STATUUT EN VERLONING VAN DE TOPSPORTTRAINERS IN DE PERIODE 2013-
2016  

 

DOELSTELLING EN DOELGROEP 

 
De nodige initiatieven dienen genomen te worden inzake de workload en verloning van de Vlaamse 
topsporttrainers, teneinde de expertise van deze doelgroep te bewaren en verder uit te bouwen. De 
hoogste prioriteit dient uit te gaan naar de voltijds aangestelde lesgevers topsportschool, meer in het 
bijzonder bij de groep individueel meetbare sporten (atletiek, triatlon, wielrennen en zwemmen), en 
in mindere mate naar de trainers in de Pool van Jeugdtrainers Topsport. 
 
 

WERKING 

 
In tegenstelling tot de toptrainers en de occasionele trainers – die veeleer beschouwd worden als 
passanten in de topsportwerking van een federatie – vormen de lesgevers topsportschool en in 
mindere mate de Jeugdtrainers Topsport de structurele basis van de topsportomkadering van de 
topsporter. De (subsidiëring en/of financiering van de) verloning van deze trainers staat vaak niet in 
verhouding tot de workload en de verantwoordelijkheid en ligt in bepaalde sporttakken onder de 
marktwaarde, waardoor er een wezenlijk gevaar bestaat op verlies van de goede 
trainers/structuurbouwers.  
 
Deze problematiek zal ten gronde aangepakt worden door een combinatie van mogelijke 
beleidsmaatregelen vanaf het schooljaar/seizoen 2013-2014: 

(1) Aanpassen van het quotum lesgevers topsportschool voor de focussporten en/of voor de 
sporttakken waar een ernstige overload van de trainers wordt vastgesteld: door een 
verhoging van het quotum kan de werk(over)last beter gespreid worden over een groter 
aantal (VTE) trainers. 

(2) Aanpassen van de anciënniteitsverloning: bij de instap in de topsportwerking van een 
topsportfederatie kunnen de topsporttrainers ingeschaald worden in een hogere 
anciënniteitschaal (ad hoc toekenning, op basis van eerdere ervaringen, verworven 
competenties en/of diploma’s), waardoor een hogere anciënniteitsverloning kan uitgekeerd 
worden.  

(3) Aanpassen van de verdeelsleutel voor de berekening van de subsidies ten behoeve van 
lesgevers/trainers in de topsportschool, in functie van de effectieve trainingsload 
(afstemmen van de wekelijkse trainingsbelasting op een voltijdse tewerkstelling) voor de 
focussporten en/of voor de sporttakken waar een ernstige overload van de trainers wordt 
vastgesteld. 

 
 

CRITERIA, BEVOEGDHEID EN PROCEDURE VAN TOEKENNING 

 
Bloso (afdeling Topsport) zal voor iedere topsportfederatie vastleggen in welke mate bovenstaande 
beleidsmaatregelen kunnen worden ingevuld vanaf 1/9/2013. De hoogste prioriteit zal worden 
gegeven aan de focussporten en aan de sporttakken waar een ernstige overload van de trainers 
wordt vastgesteld. 
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WIJZE VAN EVALUEREN 

 
De Vlaamse Sportfederatie zal in 2015-2016 opnieuw een bevraging doen bij de 
gesubsidieerde/gefinancierde topsportfederaties inzake de workload en verloning van de Vlaamse 
topsporttrainers. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zullen de bestaande 
beleidsmaatregelen worden geëvalueerd en waar nodig aangepast, na beraadslaging op de Taskforce 
Topsport. 
 
 

BUDGET 2013-2016 

 
(1) De aanpassing van het quotum lesgevers topsportschool voor de focussporten en/of voor de 

sporttakken waar problemen inzake overload van de trainers werden vastgesteld, zal geen 
bijkomende middelen vereisen vanuit de subsidies Topsport voor de participatie in een 
topsportschool; 

(2) Voor de aanpassing van de anciënniteitsverloning wordt vanaf 2013 een bijkomend jaarlijks 
budget geraamd van 37.500 euro (1.250 euro per jaar voor ca. 30 VTE trainers, vanuit de 
subsidies Topsport voor de participatie in een topsportschool); 

 (3) De aanpassing van de verdeelsleutel voor de berekening van de subsidies lesgevers/trainers 
topsportschool in functie van de effectieve trainingsload heeft geen budgettaire 
consequenties. 

 
 

WAT IS NIEUW INZAKE STATUUT EN VERLONING VAN DE TOPSPORTTRAINERS? 

 
(1) Aanpassen van het quotum lesgevers/trainers in de topsportschool voor de focussporten 

en/of voor de sporttakken waar een ernstige overload van de trainers wordt vastgesteld: 
door een verhoging van het quotum kan de werk(over)last beter gespreid worden onder een 
groter aantal (VTE) trainers. 

(2) Aanpassen van de anciënniteitsverloning: bij de instap in de topsportwerking van een 
federatie kunnen de topsporttrainers ingeschaald worden in een hogere anciënniteitschaal 
(ad hoc toekenning, op basis van eerdere ervaringen, verworven competenties en/of 
diploma’s), waardoor een hogere anciënniteitsverloning kan uitgekeerd worden.  

(3) Aanpassen van de verdeelsleutel voor de berekening van de subsidies lesgevers 
topsportschool in functie van de effectieve trainingsload (afstemmen van de wekelijkse 
trainingsbelasting op een voltijdse tewerkstelling) voor de focussporten en/of voor de 
sporttakken waar een ernstige overload van de trainers wordt vastgesteld. 

 
 
 

ACTIEPUNT 5: STATUUT EN VERLONING TOPSPORTMANAGEMENT/KADER 
 
 

HISTORIEK EN STAND VAN ZAKEN 

 
Bloso en de Vlaamse Sportfederatie (VSF) hebben vastgesteld dat er een ongewenst hoog verloop is 
van de coördinatoren Topsport in de Vlaamse topsportfederaties. De arbeidsintensiteit en de 
verantwoordelijkheden, in  verhouding met de (niet-concurrentiële) verloning, overstijgen 
momenteel ruimschoots het vooropgestelde functieprofiel. In vele gevallen beschikt de coördinator 
Topsport (nog) niet over de vereiste competenties (leeftijd, ervaring in management, 
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topsportervaring, …) om voldoende autonoom een performant topsportbeleid binnen de 
topsportfederatie te realiseren.  
 
In het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) werd reeds gestreefd naar een aangepaste 
financiering in functie van de arbeidsintensiteit en verantwoordelijkheden, evenals een structurele 
regeling inzake specifieke werkomstandigheden. De voorwaarden en modaliteiten van deze 
bijkomende financiering werden in de Olympiade 2009-2012 niet uitgewerkt omwille van een gebrek 
aan budgettaire ruimte. 
 
 

STATUUT EN VERLONING VAN HET TOPSPORTMANAGEMENT/KADER IN DE 
PERIODE 2013-2016 

 

DOELSTELLING EN DOELGROEP 

 
De nodige initiatieven dienen genomen te worden inzake het afstemmen van de verloning van het 
topsportmanagement/kader van de topsportfederaties op de workload en de verantwoordelijkheid, 
teneinde de expertise van deze doelgroep te bewaren en verder uit te bouwen. De hoogste prioriteit 
dient uit te gaan naar de verdere professionalisering van de coördinatie/het management van de 
topsportfederaties in de focussporten (categorie 1). 
 
 

WERKING 

 
Teneinde competente coördinatoren met relevante topsportervaring te kunnen aantrekken en/of te 
behouden, wordt een pilootproject “Pool van High Performance Managers” opgestart. Dit 
pilootproject zal gericht zijn op de verdere professionalisering van de coördinatie/het management 
van de topsportfederaties in de focussporten (categorie 1). 
 
Om in aanmerking te komen voor participatie in het pilootproject “Pool van High Performance 
Managers”, dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden (in volgorde van prioriteit): 

(1) De High Performance Manager dient te beantwoorden aan een internationaal profiel van het 
hoogste niveau (bewezen competenties en topsportresultaten), gekoppeld aan een volledig 
engagement; 

(2) Sterke autonomie voor de High Performance Manager in het voeren van een topsportbeleid, 
via een delegatie van bevoegdheden vanuit de Raad van Bestuur van de betrokken 
topsportfederatie; 

(3) Realistische doelstellingen en slaagkansen op korte, middellange en lange termijn inzake 
Olympische medaille-events; 

(4) Een voldoende aantal topsporters en topsporttrainers en een voldoende volume aan 
topsportprogramma’s, die dienen aangestuurd te worden door de High performance 
Manager; 

(5) Aantonen van de kwaliteit van het topsportbeleid van de federatie, op maat van de 
topsporters: aanwezigheid van een gecentraliseerde topsportwerking (één-campus-model), 
sportwetenschappelijke omkadering, noodzakelijke randvoorwaarden (leefomstandigheden 
topsporters), … 

 
Het contract dient afgesloten te worden tussen de topsportfederatie en de High Performance 
Manager, na goedkeuring van de kandidatuur in de Taskforce Topsport. Het betreft een financiering 
van bepaalde duur, waarvan de einddatum afgestemd is op de finale doelstelling (Olympische/ 
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Paralympische Zomer- of Winterspelen) met minimaal een jaarlijkse evaluatie (en daaraan 
gekoppelde mogelijkheid tot verbreking) op basis van de werking en het behalen van de tussentijdse 
doelstellingen. De overeenkomsten kunnen niet eenzijdig door de opdrachtgever (in casu 
topsportfederatie) verbroken worden, zonder voorafgaandelijk overleg met en akkoord van Bloso. 
 

 

CRITERIA, BEVOEGDHEID EN PROCEDURE VAN TOEKENNING 
 

De loonkost van 1 VTE High Performance Manager wordt onderhandeld door de topsportfederatie. 
De financiering wordt door de Taskforce Topsport ad hoc bepaald op basis van competentie, 
workload, beschikbaarheid en takenpakket van de High Performance Manager. Deze financiering 
dient geplafonneerd te worden op maximum 100.000 euro per jaar, inclusief de dagelijkse 
werkingskosten (verplaatsings- en verblijfskosten binnenland, communicatiekosten, …).  
Bij financiering van de aanstelling van een High Performance Manager dient de topsportfederatie 
afstand te doen van de aanstelling/subsidiëring van een coördinator Topsport. 
 
 

WIJZE VAN EVALUEREN 

 
De aanstelling binnen een topsportfederatie van een High Performance Managers zal in de loop van 
het contract geëvalueerd worden op basis van de eerder beschreven voorwaarden (in volgorde van 
prioriteit): 

(1) Aantonen dat voldoende autonomie werd gevrijwaard voor de High Performance Manager in 
het voeren van een topsportbeleid, via een delegatie van bevoegdheden vanuit de Raad van 
Bestuur van de betrokken topsportfederatie; 

(2) Aantonen dat de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn in Olympische 
medaille-events reeds behaald werden of nog haalbaar zijn; 

(3) Aantonen in welke mate en hoe effectief de topsporters, de topsporttrainers en de 
topsportprogramma’s werden aangestuurd door de High Performance Manager; 

(4) Aantonen dat de kwaliteit van het topsportbeleid van de federatie werd afgestemd op maat 
van de topsporters. 

 
 

BUDGET 2013-2016 

 
Voor de aanstelling van een High Performance Manager in de respectieve focussporten is jaarlijks 
een budget nodig van maximaal 100.000 euro per sporttak, vanuit de werkingsmiddelen Topsport 
Bloso. De financiering van een High performance Manager vervangt de subsidiëring van de 
coördinator Topsport voor de betrokken topsportfederatie. De kredieten voor basissubsidies voor 
personeel t.a.v. de topsportfederaties voor de aanstelling van een coördinator Topsport in de 
focussporten dienen overgeheveld (en desgevallend aangevuld) te worden naar de 
werkingsmiddelen Topsport Bloso. 
Uitgaande van de aanstelling van 5 High Performance Managers vanaf 1/7/2013, 6 High Performance 
Managers vanaf 2014, 7 in 2015 en 8 in 2016, wordt de kostprijs geraamd op 250.000 euro in 2013, 
600.000 euro in 2014, 700.000 euro in 2015 en 800.000 euro in 2016, ten laste van de 
werkingsmiddelen Topsport van Bloso. Rekening houdende met de evenredige niet-subsidiëring van 
de coördinatoren Topsport, betekent dit een effectieve meerkost van 120.000 euro in 2013, 270.000 
euro in 2014, 300.000 euro in 2015 en 330.000 euro in 2016. 
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Tabel 9: Begroting van de verloning van het topsportmanagement/kader in de periode 2012-2016 
 

High Performance Manager 2012 2013 2014 2015 2016 

Aanstelling HPM 
    Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
    Begunstigde: topsportfederatie 

 € 250.000 € 600.000 € 700.000 € 800.000 

Recuperatie subsidie CTS 
    Bron: topsportfederatie 
    Begunstigde: Bloso basissubsidie 

 - € 130.000 - € 330.000 - € 400.000 - € 470.000 

Totale meerkost 
    Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
    Begunstigde: topsportfederatie 

 € 120.000 € 270.000 € 300.000 € 330.000 

 
 

WAT IS NIEUW INZAKE STATUUT EN VERLONING TOPSPORTMANAGEMENT/KADER? 

 
(1) Aanstelling/financiering van een High Performance Manager, in functie van de verdere 

professionalisering van de topsportfederaties in de focussporten; 
(2) Aanstelling/financiering van een High Performance Manager verloopt via een aanvraag bij de 

Taskforce Topsport, waarbij voldaan dient te worden aan volgende voorwaarden (in volgorde 
van prioriteit): 

a. De High Performance Manager dient te beantwoorden aan een internationaal profiel 
van het hoogste niveau (bewezen competenties en topsportresultaten), gekoppeld 
aan een volledig engagement; 

b. Sterke autonomie voor de High Performance Manager in het voeren van een 
topsportbeleid, via een delegatie van bevoegdheden vanuit de Raad van Bestuur van 
de betrokken topsportfederatie; 

c. Realistische doelstellingen en slaagkansen op korte, middellange en lange termijn 
inzake Olympische medaille-events; 

d. Een voldoende aantal topsporters en topsporttrainers en een voldoende volume aan 
topsportprogramma’s, die dienen aangestuurd te worden door de High Performance 
Manager; 

e. Aantonen van de kwaliteit van het topsportbeleid van de federatie, op maat van de 
topsporters: aanwezigheid van een gecentraliseerde topsportwerking (één-campus-
model), sportwetenschappelijke omkadering, noodzakelijke randvoorwaarden 
(leefomstandigheden topsporters), … 

 (3) Bij financiering van de aanstelling van een High Performance Manager dient de 
topsportfederatie afstand te doen van de aanstelling/subsidiëring van een coördinator 
Topsport. 
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HOOFDSTUK 3: DE TOPSPORTLOOPBAAN 
 
Het Vlaams topsportbeleid dient een voorwaardenscheppend beleid te blijven en geen 
beloningsbeleid te worden. Alle maatregelen dienen er dus op gericht te zijn om de 
topsportloopbaan mogelijk te maken, niet in functie van persoonlijke (financiële) voordelen voor de 
betrokken topsporter(s). Wat loopbaanmaatregelen betreft betekent dit dat programma’s van 
talentdetectie en talentontwikkeling (o.a. topsportschool) en de topsportgerelateerde onkosten van 
geregistreerde beloftevolle jongeren en elitesporters (jaarlijkse Bloso-lijsten) door de overheid 
gefinancierd kunnen worden, wanneer aan welbepaalde topsportcriteria wordt voldaan. Wanneer 
topsporters omwille van hun topsportprogramma genoodzaakt worden om deeltijds te studeren of 
geen voltijdse of deeltijdse normale job kunnen uitoefenen, is het aangewezen dat de overheid 
bovendien in hun levensonderhoud voorziet, door middel van een deeltijdse of voltijdse 
tewerkstelling, gekoppeld aan strenge topsportcriteria. Topsporters die een professionele (inzake 
loon/statuut) loopbaan kunnen uitbouwen in een beroepssport, komen ook in de Olympiade Rio 
2013-2016 niet in aanmerking voor dergelijke topsportcontracten. 
 
Voorwaardenscheppende maatregelen in het Vlaams topsportbeleid moeten het geheel van de 
topsportloopbaan omsluiten, met inbegrip van de voorbereiding van de na-topsportcarrière. De 
verschillende beleidsinitiatieven dienen daarom op mekaar aan te sluiten, met bijzondere aandacht 
voor scharniermomenten in de normale levensloop (overgang tussen onderwijsniveaus, overgang 
onderwijs – werk, …) en in de topsportloopbaan (van competitiesport naar instap 
topsportprogramma, overgang van geïdentificeerd topsporttalent naar beloftevolle jongere tot 
elitesporter, …). Het bewerkstelligen van een coherente samenhang in toepassing van de 
verschillende beleidsmaatregelen op vlak van de topsportloopbaan in hoofde van de individuele 
topsporter of ploeg, dient een prioritaire zorg van het Vlaams topsportbeleid te blijven. Dit kan 
gerealiseerd worden door het project carrièrebegeleiding, dat sinds 2011 binnen Bloso verankerd 
werd, structureel verder uit te bouwen in samenwerking met partners, zowel binnen de Vlaamse 
overheid als uit de private sector. 
 
Een topsportloopbaan is per definitie van korte duur en overlapt doorgaans met de periode van 
leerplichtonderwijs en hoger onderwijs. Aangezien de professionele na-topsportcarrière bijgevolg 
langdurig is en topsporters op het einde van hun topsportloopbaan zelden financieel onafhankelijk 
zijn, blijft de beste toekomstgarantie en “sociale zekerheid” voor een topsporter het behalen van een 
diploma. Daarom bestaan de belangrijkste loopbaanmaatregelen uit het faciliteren van de 
combinatie topsport – leerplichtonderwijs en het faciliteren/aanmoedigen van de combinatie 
topsport - hoger onderwijs. Voor de niet-studenten bestaan de Bloso-Tewerkstellingscontracten, 
maar dient er tevens gezocht te worden naar overeenkomsten met werkgevers in verband met 
mogelijke beroepsopleidingen en/of deeltijdse tewerkstelling met mogelijkheid tot integratie in het 
bedrijf tijdens en/of na de topsportloopbaan. 
 
In de loopbaan van een topsporter kunnen vijf verschillende fasen onderscheiden worden:  

(1) Talentdetectie en –selectie  (nog niet-geïdentificeerde topsporttalenten); 
(2) Lange termijnwerking   (geïdentificeerde topsporttalenten); 
(3) Middellange termijnwerking  (beloftevolle jongeren), 
(4) Korte termijnwerking   (elitesporters)  
(5) Na-topsportcarrière   (ex-topsporters) 

 
Alle maatregelen in het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) hebben hun weerslag op één 
of meerdere van deze vijf ontwikkelingsfasen. Tabel 10 geeft een overzicht van de topsportprojecten 
die in iedere ontwikkelingsfase van de topsportloopbaan verder zullen uitgebouwd worden. De 
belangrijkste loopbaanmaatregelen in dit hoofdstuk worden in de actiepunten 6 (talentdetectie), 7 
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(begeleiding en omkadering van Vlaamse topsporters doorheen de topsportloopbaan) en 8 
(optimaliseren van de persoonlijke leefsituatie van Vlaamse topsporters) besproken. De Pool van 
Toptrainers (actiepunt 2), Pool van Jeugdtrainers Topsport (actiepunt 3) en de 
sportwetenschappelijke begeleidings- en onderzoeksprojecten (actiepunt 10) worden in afzonderlijke 
actiepunten in hoofdstukken 2 en 3 toegelicht. 
 
Tabel 10: Ontwikkelingsfasen en topsportprojecten in de topsportloopbaan 
 

In de loopbaan van een topsporter worden 
volgende 5 fasen onderscheiden: 

Niet-geïdentific. 
topsporttalent 

Geïdentific. 
topsporttalent 

Beloftevolle 
jongere 

Elitesporter Ex-topsporter 

Talentdetectie 
en –selectie 

Lange termijn 
Middellange 

termijn 
Korte termijn 

Na-topsport 
carrière 

Actiepunt 6: 
Talentdetectie 

Selectie topsportschool, 
Vlaams Sport Kompas 

X     

Actiepunt 7: 
Begeleiding en 
omkadering 
van Vlaamse 
topsporters 
doorheen de 
topsport-
loopbaan 

Project Be Gold X X X   

Topsportschool X X (X) (X)  

Subsidies topsporters 
(excl. topsportschool) 

X X X X  

Pool van Jeugdtrainers 
Topsport (afzonderlijk 
actiepunt 3) 

X X X   

Pool van Toptrainers 
(afzonderlijk actiepunt 2) 

  X X  

Sportwetenschappelijke 
begeleidings- en 
onderzoeksprojecten 
(afzonderlijk actiepunt 10) 

X X X X  

Actiepunt 8: 
het 
optimaliseren 
van de 
persoonlijke 
leefsituatie van 
de Vlaamse 
topsporter 

Bloso-
Topsportstudentenproject 
Hoger Onderwijs 

  X X  

Tewerkstelling Bloso   X X  

Tewerkstelling Dep. CJSM 
(Vlaamse Wielerploegen & 
Atletiek Vlaanderen) 

  X X  

Tewerkstelling Defensie   X X  

Carrièrebegeleiding 
Topsport 

 X X X X 

 
 
 

ACTIEPUNT 6: TALENTDETECTIE 
 
 

HISTORIEK EN STAND VAN ZAKEN 

 
In de periode 2004-2006 (Olympiade Beijing 2008) werd door Bloso een project talentdetectie 
uitgewerkt, in de vorm van een doorlichting en consultatie van de werking ter zake door de Vlaamse 
topsportfederaties. Vermits talentdetectie in een groot aantal topsportfederaties geformaliseerd 
wordt via de instroom in de topsportscholen, werd en wordt door de Selectiecommissie van het 
Topsportconvenant en de topsportfederaties jaar na jaar gesleuteld om de selectiecriteria beter af te 
stemmen op de finaliteit Topsport. 
 
In 2007 werd een grootschalig sporttakoverschrijdend project talentdetectie (“Vlaams Sport 
Kompas”) opgezet door de UGent. Het betreft een wetenschappelijk onderzoeksproject, tot 2012 
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gericht op de oriëntatie van jongeren naar de sporttak of groep van sporttakken waarvoor ze het 
meest aanleg hebben. Dit project werd gefinancierd voor 225.000 euro in 2007, 485.000 euro in 
2008, 245.000 euro in 2009, 245.000 euro in 2010 en 136.500 euro in 2012. Een specifiek 
talentidentificatie project handbal werd in 2007 en 2008 telkens voor 7.500 euro gefinancierd. 
Bovendien werd een aanvullende werkingssubsidie toegekend van 350.000 euro in 2008 voor de 
uitvoering van een “talentsearch – provinciale testdagen”, alsook een subsidie van 100.000 euro in 
2008 voor een “project sporttalent” en een subsidie van 50.000 euro in 2008, 60.000 euro in 2009, 
60.000 euro in 2010, 60.000 euro in 2011 en 60.000 euro in 2012 voor een project “MX opleiding 
talenten” (motorcross). Telkens werden hiertoe de topsportkredieten van het departement CJSM 
aangewend.  
Het Vlaams Sport Kompas werd in het voorjaar 2012 geëvalueerd en geheroriënteerd in functie van 
het aanwenden van de onderzoeksresultaten om de talentdetectie en –ontwikkeling via de 
bestaande kanalen (topsportschool, Pool van Jeugdtrainers Topsport, …) te implementeren en 
kwaliteitsvol uit te bouwen (zie verder). 
 
 

TALENTDETECTIE IN DE PERIODE 2013-2016 

 

DOELSTELLING EN DOELGROEP 

 
Talentdetectie is gericht op het optimaliseren van de instroom in de topsportprogramma’s van de 
Vlaamse topsportfederaties, zowel binnen als buiten de topsportschool. Vermits het een werking 
betreft i.f.v. output op lange termijn (Olympische Spelen van 2020 en 2024), dient structureel 
geïnvesteerd te worden, bij eerste prioriteit in de focussporten (categorie 1 Vlaamse 
topsporttakkenlijst 2013-2016). 
 
 

WERKING 

 
Talentdetectie vereist expertise en een gerichte werking per sporttak inzake (1) de identificatie van 
talent a.d.h.v. talentidentificatie parameters (“welke kenmerken moeten we observeren/meten op 
welke leeftijd/ontwikkelingsfase ?”), (2) de opsporing van talenten in een ruimere groep (“hoe wordt 
het zoeken naar jongeren met de geschikte kenmerken effectief en efficiënt georganiseerd ?”) en (3) 
de selectie van een beperkte groep getalenteerde jongeren voor deelname aan een 
topsportprogramma (“Welke selectiecriteria of normen worden op welke leeftijd/ontwikkelingsfase 
opgelegd ?”).  
 
Naast sporttakoverschrijdende expertise op het vlak van testen en meten, opsporingsmethodes en 
mogelijk gemeenschappelijke talentkenmerken, dient de expertise voornamelijk sporttakspecifiek 
opgebouwd en toegepast te worden. Op het vlak van testen en meten en de opsporingsmethodes, 
kunnen sportfederaties hun expertise uitbouwen op basis van eigen ervaring en de “best practices” 
in andere sporttakken. Op het vlak van talentkenmerken, dient wetenschappelijk gevalideerde kennis 
gekoppeld te worden aan binnen- en buitenlandse expertise van coaches, voornamelijk binnen de 
eigen sporttak/discipline. 
 
In de praktijk blijkt onmiskenbaar dat een valide uitspraak over het talent van een jongere slechts 
mogelijk is na een gerichte sporttakspecifieke observatie van minstens twee jaar. In deze periode 
kunnen verschillende momentopnames (tests, metingen en observaties), alsook een inschatting van 
de reactie op trainingsprikkels (leervaardigheid, trainbaarheid en coachbaarheid) gecombineerd 
worden tot een gefundeerd oordeel. De Vlaamse topsportfederaties hebben nood aan advies en 
begeleiding over de meest effectieve en efficiënte aanpak van deze observatieperiode in hun 
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sporttak. Daarom worden alle bestaande projecten vanaf 2013 aangepast en gericht op het verlenen 
van advies en intensieve begeleiding van de Vlaamse topsportfederaties ter zake.  
 
Reeds n.a.v. de bijsturing van de topsportscholen in de voorbije Olympiade op basis van de nota 
“Evaluatie van de Vlaamse topsportscholen 2010” van de Taskforce Topsport, werd in bepaalde 
sporttakken een graad in de topsportschool afgebouwd en vervangen door een tweejarige observatie 
buiten/voorafgaand aan de topsportschool, gefinancierd via de Pool van Jeugdtrainers Topsport. Zo 
kan een betere instroom in de topsportschool bekomen worden, een kleinere drop-out van “vals 
positieven” en minder negatieve persoonlijke gevolgen voor de betrokken jongeren en hun directe 
omgeving.  
 
 
VLAAMS SPORT KOMPAS II EN SELECTIECRITERIA VLAAMSE TOPSPORTSCHOLEN 

 
Vanaf september 2012, werd een nieuwe fase ingeluid van het talentdetectieproject “Vlaams Sport 
Kompas II”. Op vraag van de topsportfederaties worden voortaan niet alleen evaluatiemomenten 
inzake instroom voorzien, maar ook inzake opvolging. Tevens wordt op vraag van de federaties de 
testbatterij verfijnd en uitgebreid. In een aantal sporttakken wordt de generieke screening verder 
gezet, in andere sporttakken zal de implementatie nieuw zijn. Sommige testbatterijen zijn niet voor 
alle sporttakken even relevant. In dergelijke gevallen worden enkele tests vervangen zodat er meer 
dienstverlenend en sportspecifiek tegemoet gekomen wordt aan de noden en wensen van de 
topsportfederaties.  
 
Het vernieuwde project beantwoordt aan de criteria, die reeds in het Topsportactieplan Vlaanderen 
II (2009-2012) t.a.v. wetenschappelijke onderzoeksprojecten werden vooropgesteld: relevantie, een 
innovatief karakter, een onderzoeksgroep met de nodige ervaring en uitvoerbaarheid/haalbaarheid 
t.a.v. de federaties. Consolidering is voortaan eveneens ingebouwd, vermits dienstverlening een 
prominente plaats krijgt, in tegenstelling tot het Vlaams Sport Kompas I, waar onderzoek centraal 
stond.  
 
Vertaling naar selectiecriteria blijft de hamvraag. De predictie van wedstrijdresultaten is immers het 
ultieme doel. Selectiecriteria kunnen op heden reeds bijgestuurd worden o.b.v. de 
onderzoeksresultaten van het Vlaams Sport Kompas.  
De vernieuwde financiering van het project voor één jaar (tot 31/8/2013) heeft tot doel om de 
gegevens van het Vlaams Sport Kompas verder aan te vullen. Ook zal het project richting dienen te 
geven aan een verdere responsabilisering van de federaties.  
 
Het Vlaams Sport Kompas II loopt op basis van een financieel engagement van drie partijen; de 
Vlaamse overheid (50% = +/- 90.000 euro), de participerende topsportfederaties (25%) en de UGent 
(25%). De Vlaamse overheid draagt de loonkost van een onderzoeker/coördinator, de participerende 
topsportfederaties dragen de werkingskost van de evaluaties en de UGent draagt de kost van een 
onderzoeker en werkingskosten innovatieve opdrachten.  De Vlaamse Gemeenschap en de UGent 
beschikken gezamenlijk  over het eigendomsrecht.  De Vlaamse topsportfederaties zijn mede-
eigenaar van de resultaten van het projectvoorstel  in zoverre deze betrekking hebben op de eigen 
sporttak.   
Op het einde van het eerste jaar (31/8/2013) dienen alle betrokken federaties individueel hun 
uitdrukkelijke goedkeuring te geven, met de daaraan gekoppelde eigen financiering, voor de 
voortzetting van dit project in de desbetreffende sporttak. 
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FACILITEREN VAN “CROSS-OVER” TUSSEN SPORTTAKKEN 

 
Wanneer gedetecteerde talenten na een periode in een topsportprogramma, de ontwikkelingslijn 
niet blijken te kunnen aanhouden, is soms een overstap naar een andere sporttak/discipline aan te 
bevelen (vb. internationale subtop in het zwemmen kan mogelijks uitstekend geschikt zijn voor 
triatlon). In plaats van een (negatieve) drop-out, betekent dit voor de betrokkene een (positieve) 
heroriëntatie. Het betreft - zeker op topniveau - occasionele transfers, die moeilijk systematisch 
kunnen georganiseerd worden tussen een waaier van sporttakken. In de begeleiding van de 
topsportfederaties inzake talentdetectie dienen de mogelijkheden ad hoc onderzocht te worden en, 
daar waar succes mogelijk is, in het belang van de topsporter gestimuleerd te worden.  
 
 

CRITERIA, BEVOEGDHEID EN PROCEDURE VAN TOEKENNING 

 
De selectiecriteria voor het verkrijgen van een topsportstatuut dienen permanent afgestemd te 
worden op de finaliteit “Topsport”. De finaliteit en de selectiecriteria worden sinds het schooljaar 
2010-2011 per graad ondubbelzinnig vastgelegd in een jaarlijks convenant tussen Bloso en de 
betrokken federatie. 
 
Op basis van de goedgekeurde selectiecriteria worden jaarlijks de statuten van leerling/topsporter 
toegekend door de gemengde Selectiecommissie van het Topsportconvenant, op voordracht van de 
topsportfederatie die participeert in een Vlaamse topsportschool.  
 
De Taskforce Topsport kent ad hoc statuten toe aan uitzonderlijk topsportgetalenteerde leerlingen in 
sporttakken zonder topsportschool (bvb. kunstschaatsen en paardrijden).  
 
Leerlingen/topsporters met een topsportstatuut worden bij Bloso geregistreerd als geïdentificeerde 
topsporttalenten en nominatief opgenomen op het addendum bij het jaarlijks topsportconvenant. In 
de loop van de Olympiade 2013-2016 zal Bloso onderzoeken of formele selectiecriteria voor alle 
“geïdentificeerde topsporttalenten” in alle topsporttakken kunnen opgesteld en geïmplementeerd 
worden. (opmerking: in eerste instantie zullen criteria voor geregistreerde elitesporters worden 
opgesteld, in tweede instantie voor geregistreerde beloftevolle jongeren). 
 
 

WIJZE VAN EVALUEREN 

 
Het behalen van de finaliteit per graad dient voortaan als een belangrijke parameter in de evaluatie 
van de werking van de topsportscholen (zie ook actiepunt 7) gehanteerd te worden. Bloso zal vanaf 
het schooljaar 2013-2014 jaarlijks per sporttak statistieken opmaken inzake de instroom, doorstroom 
en uitstroom van de Vlaamse topsportscholen. Wanneer statuten toegekend worden, zal telkens 
aangegeven worden of dit gebeurde op basis van het voldoen aan de selectiecriteria, dan wel op 
basis van een deliberatie door de gemengde selectiecommissie. Gaandeweg zal Bloso eveneens 
statistieken verzamelen en kenbaar maken van de loopbaanfinaliteit (beste sportieve 
prestatie/resultaat) in relatie tot een traject binnen en buiten de topsportschool. Deze statistieken 
zullen jaarlijks besproken worden door de Taskforce Topsport en door de Begeleidingscommissie van 
het Topsportconvenant. 
  
De selectiecriteria inzake de topsportscholen worden in de Olympiade 2013-2016 opnieuw jaarlijks 
formeel vastgelegd in een convenant tussen Bloso en de betrokken topsportfederatie. Dit gebeurt 
uiterlijk 12 maanden voorafgaand aan het schooljaar waarop de selectiecriteria betrekking hebben. 
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De Taskforce Topsport zal de werking van het Vlaams Sport Kompas II jaarlijks evalueren (voor het 
eerst in juni 2013) op basis van volgende parameters: 
(output): 

(1) Implementeren van de resultaten in het talentidentificatieproces, het screeningsinstrument 
en de selectiecriteria, alsook in de ontwikkeling van innovatieve tests of methodes. 

(proces): 
(2) Gestandaardiseerde testafnames door opgeleide testleiders. 
(3) Input en verwerking van de testresultaten (TID-systeem). 
(4) Snelle feedback over testresultaten met wisselwerking tussen trainers en 

sportwetenschappers. 
(5) Benchmarking en rangschikking van de geïdentificeerde sporttalenten. 
(6) Wetenschappelijke analyse en validatie op basis van het oordeel van experts en 

wedstrijdprestaties. 
(7) Ter beschikking stelling van één voltijdse onderzoeker (doctoraatsbursaal UGent) die als 

hoofdopdracht heeft om alle vragen met een innovatief karakter te beantwoorden. 
 
 

BUDGET 2013-2016 

 
Voor het Vlaams Sport Kompas werd in 2013 een budget van 90.000 euro voorzien, toegekend tot 
31/8/2013, ten laste van topsportkredieten van het departement CJSM. Bij gunstige evaluatie in 
2013, dient dit project het voorwerp te worden van een Vlaamse leerstoel Topsport vanaf 1/9/2013, 
waarvoor de kredieten bijgevolg dienen overgeheveld te worden naar Bloso, in het kader van de 
financiering van sportwetenschappelijke onderzoeksprojecten Topsport (zie verder hoofdstuk 5, 
actiepunt 10). 
 
Tabel 11: Begroting van de projecten inzake talentdetectie in de periode 2012-2016 
 

Talentdetectie 2012 2013 2014 2015 2016 

Vlaams Sport Kompas  
    Bron: departement CJSM financiering 
    Begunstigde: UGent & topsportfederatie 

€ 136.500 € 90.000    

 
 

WAT IS NIEUW INZAKE TALENTDETECTIE? 

 
(1) Het Vlaams Sport Kompas wordt in de Olympiade 2013-2016 gefinancierd als een 

onderzoeksproject met een uitgesproken vertaling naar wetenschappelijke dienstverlening. 
Voorheen betrof het in hoofdzaak een wetenschappelijk onderzoeksproject. Het Vlaams 
Sport Kompas werd daarom in het voorjaar 2012 geëvalueerd en geheroriënteerd in functie 
van het aanwenden van de onderzoeksresultaten om de talentdetectie en –ontwikkeling via 
de bestaande kanalen (topsportschool, Pool van Jeugdtrainers Topsport, …) te 
implementeren en kwaliteitsvol uit te bouwen. 

(2) De structurele investering in talentdetectie (o.a. het Vlaams Sport Kompas) gebeurt bij eerste 
prioriteit in de focussporten (categorie 1 Vlaamse topsporttakkenlijst 2013-2016). 

(3) De Vlaamse topsportfederaties worden geresponsabiliseerd inzake talentdetectie. Het 
Vlaams Sport Kompas II loopt op basis van een financieel engagement van drie partijen: de 
Vlaamse overheid (50%), de respectieve topsportfederaties (25%) en de universiteit Gent 
(25%). 

(4) In de loop van de Olympiade 2013-2016 zal Bloso onderzoeken of formele selectiecriteria 
voor alle “geïdentificeerde topsporttalenten” (voorheen enkel voor leerlingen/topsporters) 
in alle topsporttakken kunnen opgesteld en geïmplementeerd worden. 
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(5) Bloso zal vanaf het schooljaar 2013-2014 jaarlijks per sporttak statistieken opmaken inzake 
de instroom, doorstroom en uitstroom van de Vlaamse topsportscholen. Gaandeweg zal 
Bloso eveneens statistieken verzamelen en kenbaar maken van de loopbaanfinaliteit (beste 
sportieve prestatie/resultaat) in relatie tot een traject binnen en buiten de topsportschool. 

 
 
 

ACTIEPUNT 7: BEGELEIDING EN OMKADERING VAN VLAAMSE 
TOPSPORTERS DOORHEEN DE TOPSPORTLOOPBAAN 

 
 

HISTORIEK EN STAND VAN ZAKEN 

 
Via de topsportscholen, opgericht in 1998, konden Vlaamse topsportfederaties voor het eerst 
topsportmiddelen verwerven om structureel aan talentontwikkeling op lange termijn te doen, via 
professionele omkadering door gediplomeerde lesgevers/trainers in een stabiele omgeving. Ad hoc 
omkadering van beloftevolle jongeren en elitesporters werd in deze periode via topsportsubsidies 
ondersteund. Met de start van het project Be Gold in 2004, werden nieuwe topsportmiddelen 
beschikbaar gesteld, waarmee o.a. de omkadering en begeleiding van jonge topsporttalenten kon 
gefinancierd worden. Pas in 2005, toen het Topsportactieplan Vlaanderen I (2005-2008) in werking 
trad, werd een structureel project voor de financiering van toptrainers via de “Pool van Toptrainers” 
opgezet. Op het einde van dezelfde Olympiade werden voor het eerst beperkte middelen vrij 
gemaakt om ook een Pool van Jeugdtrainers Topsport uit te bouwen, eveneens gericht op lange 
termijn begeleiding van jonge topsporttalenten. Pas in 2009 werd de sportwetenschappelijke en 
medisch/paramedische omkadering per sporttak via interdisciplinaire teams structureel uitgebouwd 
en gefinancierd. In elk van deze projecten werden de middelen door Bloso toegekend, zij het inzake 
het project Be Gold via een partnership in de ABCD-commissie. 
Elk van deze projecten en financieringen bracht een significante meerwaarde t.a.v. de professionele 
begeleiding van talenten, beloftevolle jongeren en elitesporters. Tegelijk werden in elk van de 
projecten gaandeweg specifieke criteria en voorwaarden opgelegd voor het toekennen van de 
bijhorende topsportmiddelen. Hoewel Bloso en de Taskforce Topsport van bij aanvang waakten over 
een holistische benadering van het topsportbeleid van elke topsportfederatie, vormde de 
fragmentatie van projecten en middelen, en bijgevolg van doelstellingen en criteria steeds een 
bedreiging. Bij aanvang van de Olympiade 2013-2016 is het noodzakelijk om de diverse projecten, 
doelgroepen, periodes van toekenning en doelstellingen opnieuw ondubbelzinnig binnen één 
beleidsvisie te kaderen. 
 
 

BEGELEIDING EN OMKADERING VAN VLAAMSE TOPSPORTERS DOORHEEN DE 
LOOPBAAN IN DE PERIODE 2013-2016 

 
Bloso en de Taskforce Topsport zullen er op toezien dat de resultaatsdoelstellingen van het Vlaams 
topsportbeleid steeds de finaliteit vormen van elk van de projecten. Dit zal gebeuren via het 
vastleggen van een globale omkaderingsnorm per sporttak en per Olympiade. Hierbinnen zullen de 
doelstellingen op korte termijn uiteraard verschillen tussen jonge talenten, beloftevolle jongeren en 
elitesporters, echter met dezelfde loopbaanfinaliteit. Het toekennen van de middelen gebeurt, 
vermits gekoppeld aan de jaarlijkse begroting inzake Topsport, van jaar tot jaar, evenwel binnen een 
kader dat voor de Olympiade wordt vastgelegd. Elk jaar zal op basis van een tussentijdse evaluatie de 
globale omkaderingsnorm per sporttak bijgestuurd worden, wat vertaald wordt in de toekenning van 
subsidies en werkingsmiddelen in de diverse projecten, die op zich wel blijven bestaan. 
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Begeleiding en omkadering benutten het leeuwenaandeel van de Vlaamse topsportmiddelen. Binnen 
de globale omkaderingsnorm per sporttak, zullen de middelen trapsgewijs worden toegekend 
overheen de diverse projecten. Naargelang de periode tot de finaliteit (loopbaandoelstelling) langer 
is (topsporttalenten), is het investeringsrisico per definitie groter omdat de precisie van de 
voorspelling op lange termijn kleiner is. Naargelang de topsporter korter bij zijn finale doelstelling 
komt, is het investeringsrisico kleiner omdat de precisie van de voorspelling op korte termijn groter is 
(het voorspellen van topsportresultaten is hoe dan ook, zelfs op zeer korte termijn, gebonden aan 
een groot foutenrisico, wat wel eens wordt onderschat bij het “voorspellen van het verleden via 
kennis achteraf”).   
 
Concreet zal de omkadering van jonge talenten voorzien worden via een lagere investering per kop, 
maar met een grotere structurele zekerheid (“lange golf”) op basis van een groter foutenrisico (bvb. 
subsidies topsportschool) en zal de omkadering van elitesporters voorzien worden via een grotere 
investering per kop, met een groter ad hoc gehalte (“korte golf”: voldoen aan strenge criteria) maar 
met een kleiner foutenrisico (bvb. Pool van Toptrainers). 
 
De mogelijkheden tot subsidiëring/financiering van begeleiding en omkadering worden per project 
toegelicht: (1) Be Gold, (2) subsidies Topsport (voor de voorbereiding en deelname aan 
internationale wedstrijden, de structurele topsportwerking, de begeleiding en omkadering van 
geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en jonge topsporttalenten en voor programma’s 
van talentdetectie en talentontwikkeling buiten de topsportschool) en (3) topsportschool. Wat de 
overige projecten betreft wordt verwezen naar de desbetreffende  hoofdstukken en actiepunten: de 
Pool van Jeugdtrainers Topsport (hoofdstuk 2, actiepunt 3), de Pool van Toptrainers (hoofdstuk 2, 
actiepunt 2) en de sportwetenschappelijke en medisch/paramedische omkadering en begeleiding 
(hoofdstuk 5, actiepunt 10). 
 
 

HET PROJECT BE GOLD 

 
Het project Be Gold is van toepassing voor volgende ontwikkelingsfasen: talentdetectie en –selectie, 
lange termijnwerking en middellange termijnwerking (zie hoger tabel 10).  
Een uitgebreide beschrijving van de historiek, criteria, middelen, resultaten en evaluatie van het 
project werd reeds weergegeven in hoofdstuk 1.  
 
Het project loopt krachtens de huidige overeenkomst tot eind 2014. In de loop van 2013 zal duidelijk 
worden of en in welke vorm het project al dan niet bestendigd wordt. De begroting inzake Be Gold 
dient ongewijzigd te blijven op 740.000 euro per jaar. In 2013 en 2014 wordt dit bedrag door Bloso 
ingezet, conform de lopende overeenkomst. Vanaf 2015 zal dit bedrag hoe dan ook aangewend 
worden voor dezelfde doelgroep en finaliteit, al dan niet binnen de context van een hernieuwde 
overeenkomst Be Gold.  
 
Tabel 12: Begroting van de investeringen in het project Be Gold in de periode 2012-2016 
 

Project Be Gold 2012 2013 2014 2015 2016 

Gemeenschappelijk project Be Gold 
     Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
     Begunstigde: topsportfederatie 

€ 740.000 € 740.000 € 740.000 € 740.000 € 740.000 
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SUBSIDIES TOPSPORT 

 
Subsidies Topsport “voor de voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden, de 
structurele topsportwerking, de begeleiding en omkadering van geregistreerde elitesporters, 
beloftevolle jongeren en jonge topsporttalenten en voor programma’s van talentdetectie en 
talentontwikkeling buiten de topsportschool” zijn van toepassing voor volgende ontwikkelingsfase: 
talentdetectie en –selectie, lange termijnwerking, middellange termijnwerking en korte 
termijnwerking. De toekenning van deze subsidies Topsport (Bloso) is gekoppeld aan 
maximumbedragen conform de categorieën van de Vlaamse topsporttakkenlijst 2013-2016 (zie 
hoofdstuk 1). 
 
 

DE TOPSPORTSCHOOL 

 
De werking van de topsportscholen wordt geregeld via een afzonderlijk Topsportconvenant tussen 
de onderwijssector (Vlaams minister van Onderwijs en de drie onderwijskoepels) en de sportsector 
(minister van Sport, BLOSO, BOIC, VSF en BVLO). 
 
Op 1 juni 2010 werd de meest recente versie van het Topsportconvenant ondertekend. In dit 
aangepast convenant werden specifieke programmatienormen opgenomen voor 
structuuronderdelen met in de benaming de component “Topsport”. Voorts werden de specifieke 
omkaderingsnormen aangepast, met name de vaststelling en de aanwending van het pakket uren-
leraar voor de topsportstudierichtingen en de vaststelling van de omkadering voor de 
topsportschoolcoördinator (zie verder).  
 
Basisscholen kunnen een samenwerkingsverband met de betrokken sportfederatie aangaan, zonder 
evenwel het predicaat topsportschool te dragen. Binnen het basisonderwijs kan een 
leerling/topsporter maximaal 6 lestijden per week vrijgesteld worden voor trainingen. Dit blijft echter 
een gunst vanwege de directie. De 10 halve dagen afwezigheid daarentegen zijn inmiddels een recht. 
 
Tijdens het schooljaar 2012-2013 participeren 12 sportfederaties in de middenschool. Gymnastiek en 
tennis worden aangeboden vanaf de basisschool. De subsidiëring van de werking in de middenschool 
van de bestaande topsportschool verloopt van bij aanvang via de verhoogde subsidies Topsport voor 
de topsportscholen. Ook de verhoging van de trainingsarbeid met 12 naschoolse uren per week 
wordt middels deze subsidies bekostigd. De werking van de basisscholen gymnastiek en tennis wordt 
tot op heden grotendeels gefinancierd vanuit het project Be Gold (zie hoger). 
 
De topsportscholen zijn in 2012-2013 hun vijftiende schooljaar ingegaan. Het aantal 
leerlingen/topsporters, ingeschreven in een topsportschool, daalde van 700 in het schooljaar 2008-
2009 naar 660 in het schooljaar 2012-2013 (telling op 26/10/2012) (figuur 1). Van deze 660 
leerlingen/topsporters zijn er nog slechts 464 die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid. 
De Voetbalfederatie Vlaanderen heeft een selectie van 322 leerlingen/topsporters, waarvan vanaf 1 
september 2012 slechts 150 leerlingen/topsporters gesubsidieerd worden (5 x 25 
leerlingen/topsporters in de tweede graad en 25 leerlingen/topsporters in de derde graad), waarmee 
de toegekende subsidie voor het eerst werd afgestemd op de aanbevelingen van het 
evaluatierapport Topsportscholen van de Taskforce Topsport (zie verder). 
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Figuur 1: Aantal gesubsidieerde leerlingen in de topsportschool van 1998 tot 2012 

 
 
De topsportschool is niet a priori voor elke sporttak/discipline het meest aangewezen instrument om 
de talentontwikkeling in deze leeftijdscategorie optimaal in te vullen. Om een topsportschool op te 
starten en/of om verder te blijven investeren in een bestaande topsportschool dient voldaan te 
worden aan 7 criteria (behouden uit Topsportactieplan Vlaanderen II en reeds toegepast bij de 
evaluatie van de topsportscholen in 2010, zie verder). Deze criteria blijven ook in de Olympiade 2013-
2016 onverminderd van toepassing: 
 

(1) Kaderen in een volwaardig topsportloopbaantraject 
De topsportschool moet kaderen in een volledig traject/programma van talentontwikkeling. 
In het traject van detectie van een topsporttalent tot het behalen van internationaal 
topsportsucces, dient de topsportschool een deel van het geheel te vormen. De nadruk moet 
liggen op de doorstroommogelijkheden in verdere samenwerking met de topsportfederatie. 

 
(2) Selectiecriteria gericht op internationaal niveau 

De selectiecriteria voor het verkrijgen van een topsportstatuut dienen permanent afgestemd 
te worden op de finaliteit “Topsport”. De finaliteit en de selectiecriteria dienen per graad 
ondubbelzinnig vastgelegd te worden in een convenant tussen Bloso en de betrokken 
federatie. Het behalen van de finaliteit zal voortaan als een belangrijke parameter in de 
evaluatie van de werking van de topsportscholen gehanteerd te worden. 

 
(3) Omvang van de instroom 

De selectiecriteria dienen voldoende streng gesteld te worden, zodat uitsluitend 
leerlingen/topsporters van voldoende hoog niveau in functie van doorgroeimogelijkheden 
weerhouden worden. In geval van onvoldoende aantal talentvolle jongeren dient de 
betreffende graad/topsportschool stopgezet te worden en dienen individuele maatregelen of 
structurele maatregelen buiten de topsportschool genomen te worden. 

 
(4) De noodzaak van participatie in één of meerdere graden in de topsportschool moet 

aangetoond worden teneinde een optimale talentontwikkeling te bekomen 
In overleg met de betrokken federatie moet nagegaan worden of er evenwaardige of betere 
alternatieven opgestart kunnen worden binnen het gewone leerplichtonderwijs, bijvoorbeeld 
via een uitbreiding van de Pool van Jeugdtrainers Topsport (zie actiepunt 3). Hiervoor dienen 
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desgevallend de nodige middelen voorzien te worden. Topsportfederaties die niet 
participeren in een topsportschool dienen duidelijk weer te geven hoe de talentdetectie en –
ontwikkeling binnen hun sporttak verloopt. Indien nodig dient de topsportfederatie aangezet 
te worden om de nodige initiatieven hieromtrent te ontwikkelen.  

 
(5) Deskundigheid van de sporttechnische en interdisciplinaire omkadering 

De aanwezigheid van deskundige trainers (zowel op sportief als op pedagogisch-didactisch 
vlak) is bijzonder bepalend in het al dan niet doorstromen van leerlingen/topsporters naar de 
top. Vanuit een interdisciplinaire begeleiding kunnen zowel de trainers als de 
leerlingen/topsporters optimaal ondersteund en begeleid worden. De federaties dienen te 
waken over de continuïteit binnen de sporttechnische omkadering. 

 
(6) Koppeling aan een trainingscentrum met geschikte topsportinfrastructuur 

Ten einde de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten is het noodzakelijk dat 
de topsportfederaties (de sportinfrastructuur van) hun topsportschool koppelen aan hun 
trainingscentrum. Dit leidt immers ook tot het rationeel inzetten van trainers en 
(para)medische staf en geeft aanleiding tot een betere en vlottere communicatie en 
begeleiding van de andere topsporters. 
 
 

(7) Totaalconcept: leefsituatie – onderwijs – sport 
Topsportfederaties moeten streven naar het één-campus-model per sporttak, waarbij leven, 
trainen en studeren gecentraliseerd worden in één trainingscentrum voor de betrokken 
sporttak. Vanuit dit totaalconcept wordt de leerling/topsporter reeds vanaf toetreding in de 
topsportschool opgenomen in een topsportcultuur: de leerling/topsporter leeft samen met 
andere beloftevolle jongeren en kan genieten van aangepast onderwijs en deskundige 
trainingsbegeleiding in één trainingscentrum. 
 
 

EVALUATIE VAN DE VLAAMSE TOPSPORTSCHOLEN OP VLAK VAN SPORT (2010) 

 
Op basis van deze 7 criteria werd in 2010 door de Taskforce Topsport een evaluatie gemaakt van de 
Vlaamse topsportscholen op vlak van sport. In het eindrapport werden vier generieke aanbevelingen 
geformuleerd, alsook een aantal specifieke aanbevelingen per sporttak.  
 
GENERIEKE AANBEVELINGEN 

 
(1) Het kaderen van de topsportschool in een volwaardig topsportloopbaantraject 

Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de betrokken topsportfederatie om de 
nodige maatregelen te nemen om de kwaliteit van de instroom (tot de topsportschool) te 
verhogen en de kwalitatieve begeleiding van de uitstroom (na de topsportschool) te 
realiseren. 
Daartoe kunnen, mits akkoord van de betrokken instanties, een aantal beleidsinstrumenten 
worden aangewend: de Pool van Jeugdtrainers Topsport (Bloso/Taskforce Topsport), het 
project Be Gold (ABCD), wetenschappelijke begeleiding (bvb. project Vlaams Sport Kompas), 
subsidies Topsport (Bloso), carrièrebegeleiding (Bloso), de Pool van Toptrainers 
(Bloso/Taskforce Topsport), het Bloso-Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs 
(Bloso/Taskforce Topsport) en de tewerkstellingsprojecten Topsport (Bloso/Atletiek 
Vlaanderen/Vlaamse Wielerploegen).  
Daarnaast dient de mogelijkheid tot samenwerking met privé-initiatieven (onder andere 
clubs = leden van de topsportfederaties) ten volle geëxploreerd te worden, zowel inzake 
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instroom als uitstroom. Projecten in gymnastiek en tennis (instroom i.s.m. clubs via middelen 
Be Gold) en volleybal (uitstroom i.s.m. clubs via topsportsubsidies en middelen Be Gold) 
tonen aan dat een solide en doeltreffende samenwerking op dit vlak realiseerbaar is. 

 
(2) Het afstemmen van de selectiecriteria op internationaal selectieniveau 

De selectiecriteria worden jaarlijks door de Selectiecommissie van het Topsportconvenant 
goedgekeurd. Er kan dus jaarlijks bijgestuurd worden in samenspraak met de betrokken 
topsportfederatie, telkens in functie van de vooropgestelde finaliteit. 
De mate waarin de vooropgestelde tussendoelen en finaliteit bereikt worden, kan als een 
evaluatieparameter voor het succes van de topsportscholen gehanteerd worden. Inzake de 
tussendoelen kan jaarlijks per sportfederatie het aantal/percentage leerling/topsporters 
berekend worden dat het tussendoel bereikt/niet bereikt. Inzake de finaliteit dient de lijst 
met (oud)leerling/topsporters die finales/medailles (of een andere finaliteit) behalen op 
Olympische Spelen, wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen of 
Wereldspelen jaarlijks aangevuld te worden. 
Hierbij dient bewaakt te worden dat de verhouding tussen de werking van de topsportschool 
en de behaalde resultaten correct en met voldoende nuancering  wordt ingeschat. 
Internationale topsportresultaten verhouden zich niet tot aantallen leerling/topsporters 
zoals bvb. het aantal gediplomeerden tot het aantal ingeschreven studenten hoger 
onderwijs. 

 
(3) Het bewaken van de deskundigheid van de omkadering 

De vorming van het trainingstechnisch kader is een gedeelde verantwoordelijkheid van de 
partners in de Vlaamse Trainersschool (Bloso, Sportfederaties en universiteiten/ 
hogescholen). De bestaande opleidingen Trainer B en Trainer A dienden permanent te 
evolueren met de noden van de topsportopleiding. Het Vlaams Coachesplatform 
(Bloso/VTS/BOIC) dient jaarlijks een bijscholingsaanbod op niveau te bieden, dat 
beantwoordt aan de noden van het terrein (zie actiepunt 1 “vorming trainers”).  
Het aantrekken van goed opgeleide lesgevers/trainers is de verantwoordelijkheid van de 
topsportfederaties. Er is een financiële dimensie, waarin zowel de topsportfederaties 
(werkgevers) als de Vlaamse overheid een bijkomende inspanning dienen te leveren. 
Daarnaast dienen de topsportfederaties zelf een aantrekkelijk topsportklimaat te realiseren 
(koppeling aan een trainingscentrum, aanwezigheid van topsporters en toptrainers, kans op 
ontplooiing tot toptrainer, gelegenheid tot bijscholingen, …). 
De sportwetenschappelijke en medische/paramedische (SWMP) omkadering dient verder 
uitgebouwd te worden. Het betreft een gezamenlijke inspanning van de topsportfederaties 
(samenstellen van sterke interdisciplinaire teams) en de Vlaamse overheid (selectief 
toekennen door de Taskforce Topsport van middelen voor SWMP-projecten met gevoelige 
meerwaarde op het terrein). 

 
(4) Het realiseren van een totaalconcept “leefsituatie – onderwijs – sport”  

Naast de hoger aangehaalde maatregelen op vlak van omkadering, dient de sportsector het 
luik sport in te vullen door gepaste trainingsinfrastructuur te realiseren (zie actiepunt 9, 
“trainingsinfrastructuur Topsport”). 
De luiken “leefsituatie” en “onderwijs” betreffen vooral een onderwijsaangelegenheid. In het 
Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) werden de vragen aan de daartoe bevoegde 
partners uit de onderwijssector reeds weergegeven, vanuit de bekommernis dat de 
leerlingen aan een topsportschool hetzelfde kwaliteitsvolle onderricht kunnen krijgen als 
gewone leerlingen, meer in het bijzonder die essentiële competenties en kennisgebieden die 
noodzakelijk zijn om het voortgezet onderwijs met voldoende slaagkansen aan te vatten. 
Het betreft maatregelen met betrekking tot (a) het topsportinternaat, (b) een 
minimumpakket lerarenomkadering en (c) studiebegeleiding en studiefaciliteiten: 
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a. Betreffende het internaat is de realisatie van een topsportvriendelijk klimaat 

essentieel. Prioritaire maatregelen zijn hieromtrent enerzijds aangepaste 
omkaderingsnormen daar leerlingen/topsporters immers een grotere flexibiliteit 
vragen van het opvoedend personeel (bvb.  volledige bezetting op zondagavond, 
verschillende tijdstippen voor maaltijden, …). Concreet wordt één 
opvoeder/begeleider per aangevangen reeks van 15 leerlingen/topsporters gevraagd, 
in plaats van 1 op 21. Anderzijds dient ernaar gestreefd te worden om enkel 
opvoeders aan te stellen die beantwoorden aan een specifiek profiel waarin 
“topsportmindedness” een essentieel element is. 

 
b. Naar analogie met de bovenbouw wordt gevraagd om in de middenscholen een 

gegarandeerd minimumpakket uren lerarenomkadering te voorzien, die niet 
gegenereerd dienen te worden uit het lesurenpakket van de school.  Deze extra 
omkadering zou de middenscholen in staat moeten stellen om, los van het aantal 
ingeschreven leerlingen/topsporters, aparte klassen voor de leerlingen/topsporters 
in te richten en zo in een aangepaste begeleiding te kunnen voorzien.  

 
c. Inzake studiebegeleiding en studiefaciliteiten is de mate van engagement van de 

leerkracht allesbepalend. Daarom diende er een profiel opgesteld te worden, 
aangepast aan de specifieke noden en behoeften van de leerling/topsporter, naar 
analogie van het profiel van “lesgever/trainer topsportschool”, dat op vraag van de 
onderwijssector (Begeleidingscommissie van 28/05/2010) werd opgesteld door de 
VSF en goedgekeurd door alle topsportfederaties. Er werd een intentieverklaring 
opgesteld, waarbij de noden en inspiratie voor het individueel gedeelte van de 
functiebeschrijving voor de leerkracht “Algemene Vakken” in de topsportschool werd 
beschreven. Naast het profiel van leerkracht zijn meer topsportschool- en 
netoverschrijdende initiatieven inzake het ter beschikking stellen van 
geïnformatiseerde studiepakketten en het uitwerken van aangepaste leermethodes 
noodzakelijk. 

 
 

SPORTTAKSPECIFIEKE AANBEVELINGEN EN OPVOLGING 

 
Naast generieke aanbevelingen werden ook specifieke aanbevelingen geformuleerd per sporttak, 
waarop de topsportfederaties meteen dienden in te spelen.  
Een aantal sporttakspecifieke aanbevelingen werd inmiddels omgezet in maatregelen, die vanaf 
2012, maar ook verder in de Olympiade 2013-2016 tot optimalisatie zullen leiden via verschuivingen 
inzake aanbod van sporttakken en graden in de topsportschool, de locatie waarop sporttakken in de 
topsportschool participeren en de uitwerking van opleidingstrajecten via onderwijsflexibiliteit 
naast/buiten de topsportschool. 
In bijlage 4 is een integraal overzicht van de aanbevelingen per sporttak weergeven, alsook de 
opvolging daarvan door de topsportfederatie en het advies dat Bloso hieromtrent formuleerde aan 
minister Muyters. Deze adviezen werden door minister Muyters integraal gevolgd en toegepast 
inzake de toekenning van subsidies en werkingsmiddelen topsport vanaf 2012.  
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AANPASSINGEN VAN HET GLOBAAL TOPSPORTCONVENANT 

 
Eén van de realisaties binnen het Topsportconvenant van 25 juni 2004 was de uitbreiding van de 
bestaande studierichtingen in het ASO en TSO met de richtingen Wiskunde-Topsport (3e graad ASO), 
Moderne Talen-Topsport (3e graad ASO), Handel-Topsport (2e en 3e graad TSO) en de basisoptie 
Topsport (2e leerjaar 1e graad). In 2008 besliste de Vlaams minister van Onderwijs om de 
studierichting Handel-Topsport te laten uitdoven. Deze studierichting werd stopgezet op 1 
september 2009 in het 1e leerjaar van de 2e en 3e graad en op 1 september 2010 in het 2e leerjaar 
van de 2e en 3e graad. In hetzelfde ministerieel besluit werd de opstart mogelijk gemaakt van de 
studierichtingen Topsport - sportinitiatie (2e en 3e graad BSO) en Topsport - sportbegeleider (3e jaar 
3e graad BSO). Op 1 september 2009 werd de studierichting Topsport in het BSO effectief opgestart 
in de topsportscholen van Leuven, Antwerpen en Brugge. 
 
Op 25 april 2007 werd een addendum bij het Topsportconvenant van 25 juni 2004 ondertekend. In 
dit addendum werd de aanstelling van één voltijdse coördinator (vrijgesteld van lesopdracht en 
aangesteld door onderwijs) per topsportschool vastgelegd die de volledige coördinatie (bovenbouw 
en in voorkomend geval middenschool, basisschool en internaat) uitvoert met de participerende 
sportfederaties.   
 
In de aanpassing van het globaal Topsportconvenant van 1 juni 2010 werd een profiel en 
functiebeschrijving voor een topsportschoolcoördinator bijgevoegd. Een essentieel onderdeel van dit 
profiel is de missie en visie van een topsportschoolwerking. Aansluitend werd een profiel en 
functiebeschrijving voor de “leerkracht Algemene Vakken”, de “trainer/lesgever” en de “coördinator 
topsport van een unisportfederatie” uitgeschreven en goedgekeurd door de begeleidingscommissie. 
 
 
AANPASSING VAN DE WERKING VAN DE SELECTIECOMMISSIE VAN HET 
TOPSPORTCONVENANT 

 
Het huishoudelijk reglement van de Selectiecommissie van het Topsportconvenant werd opgemaakt 
in uitvoering van het Topsportconvenant van 1 juni 2010. Hierin werden de taken/bevoegdheden van 
de leden, de procedure en de timing voor het voordragen en toekennen van topsportstatuten en een 
beroepsprocedure omschreven. 
 
 
TOPSPORTSTATUTEN BINNEN EN BUITEN DE TOPSPORTSCHOOL 

 
Het toekennen van een topsportstatuut A, B of Topsportbelofte door de Selectiecommissie van het 
Topsportconvenant heeft consequenties voor de desbetreffende getalenteerde jongeren, de 
topsportfederatie en de topsportschool:  

(1) De getalenteerde jongere kan slechts een topsportstatuut verwerven wanneer hij/zij het 
vooropgestelde instapniveau haalt, zoals bepaald in de selectiecriteria. Het 
instapniveau/selectiecriteria worden per sporttak vastgelegd door de Selectiecommissie van 
het Topsportconvenant en de betrokken sportfederatie en zijn afgestemd op doelstellingen 
van de topsportschool (tussentijdse finaliteiten per graad) en de doelstellingen van het 
Vlaams topsportbeleid (eindfinaliteit). 

(2) Alle topsportstatuten dienen aangevraagd te worden door de betrokken topsportfederatie, 
uitsluitend voor kandidaten die voldoen aan de selectiecriteria en waarvoor de federatie zich 
garant stelt voor de inhoud van het topsportprogramma, de uitvoering ervan en de 
begeleiding, hetzij in de topsportschool waarin ze participeert, hetzij in een andere school. 
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(3) De topsportschool kan enkel leerlingen als leerling/topsporter inschrijven, wanneer deze 
over een topsportstatuut beschikken, uitgereikt door de Selectiecommissie van het 
Topsportconvenant. Wanneer leerlingen met een topsportstatuut zich wensen in te schrijven 
in een andere topsportschool dan deze waarin de betrokken topsportfederatie participeert, 
is een voorafgaandelijk akkoord nodig van alle betrokken partijen: de topsportfederatie die 
het topsportstatuut heeft aangevraagd, de topsportschool (directie en 
topsportschoolcoördinator) waarin de leerling zich wenst in te schrijven en alle 
topsportfederaties die in de betrokken topsportschool participeren. 

 
In de discussie omtrent het toekennen van topsportstatuten binnen en buiten de topsportschool is 
het noodzakelijk dat alle partners in het topsportbeleid een éénduidig standpunt innemen. Er zijn vijf 
mogelijke situaties. De reguliere situatie, waarbij een sportfederatie participeert in een 
topsportschool en topsportstatuten aanvraagt voor leerlingen/topsporters die zich effectief 
inschrijven aan deze topsportschool, staat niet ter discussie. Voor de vier andere mogelijke situaties 
werd volgende eenduidige regeling in het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) voorgesteld 
en naar ieders tevredenheid ook effectief uitgevoerd: 
 

(1) De sportfederatie participeert in een topsportschool en de leerling/topsporter wenst zich niet 
in te schrijven in een topsportschool. 
 

Het betreft vaak kandidaat leerlingen/topsporters waarop de desbetreffende 
topsportfederatie beroep wenst te doen in het kader van de nationale ploeg, maar die om 
allerlei redenen niet wensen in te stappen. Deze statuten worden uitgereikt op voorstel van 
de sportfederatie en worden niet gecontesteerd. Het programma wordt door de 
topsportfederatie bepaald en opgevolgd. 
 

(2) De sportfederatie participeert in een topsportschool en de leerling/topsporter wenst in te 
schrijven in een andere topsportschool dan deze waarin de federatie participeert. 
 

Tot op heden werden dergelijke aanvragen steeds geweigerd. De sportfederaties wensen dit 
niet en zien dit als een bedreiging voor de normale werking van de topsportscholen. Met het 
oog op een efficiënt gebruik van de beschikbare middelen is dergelijke versnippering 
inderdaad niet wenselijk. Bovendien stellen zich vragen naar de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid t.a.v. de betrokken leerlingen/topsporters wanneer de begeleiding tijdens 
de schooluren maar buiten de school niet door de topsportfederatie wordt ingevuld. 
Dergelijke aanvragen kunnen in de toekomst uitsluitend behandeld worden mits akkoord van 
alle betrokken topsportfederaties en de betrokken topsportschool. 
 

(3) De sportfederatie participeert niet in een topsportschool en de leerling/topsporter wenst zich 
in te schrijven in een topsportschool. 
 

Noch onderwijs, noch de sportsector zijn voorstander van het toekennen van 
topsportstatuten in het secundair onderwijs aan kandidaten leerlingen/topsporters van 
sportfederaties die niet kunnen instaan voor de professionele omkadering van hun 
geselecteerde jongeren tijdens en na de schooluren. Deze situatie kan bij hoge uitzondering 
worden toegestaan als de betrokkene topsporter ingeschreven wordt aan een bestaande 
topsportschool, een Olympische discipline beoefent, de betrokken sportfederatie zich 
positief heeft uitgesproken en er een goedgekeurd leerplan is. In de voorbije Olympiade 
genoten vijf jonge talenten (drie kunstschaatsers en twee ruiters) van deze 
uitzonderingsmaatregel. 
 

(4) De sportfederatie participeert niet in een topsportschool en de leerling/topsporter wenst zich 
niet in te schrijven in een topsportschool. 
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De betrokken leerling/topsporter kan op basis van de omzendbrief van onderwijs 
(SO/2005/04 van 12 mei 2006) die betrekking heeft op de afwezigheden in het secundair 
onderwijs, en al dan niet met tussenkomst van carrièrebegeleiding (zie verder, actiepunt 8), 
een regeling treffen met de directie van de school waar hij/zij zich wenst in te schrijven. 

 
 

EVALUATIE VAN DE VLAAMSE TOPSPORTSCHOLEN OP VLAK VAN ONDERWIJS (2011) 

 
In de periode maart-mei 2011 werd een screening door de onderwijsinspectie uitgevoerd naar de 
schoolse vorming in de Vlaamse topsportscholen, met als onderzoeksvraag of de topsportscholen 
erin slagen om de schoolse en sportspecifieke vorming zodanig te combineren dat de 
onderwijsdoelen die de overheid vooropstelt, gerealiseerd worden en de topsportleerlingen kunnen 
doorstromen naar het vervolgonderwijs. 
 

Op basis van de conclusies van bovenstaand rapport formuleerde de onderwijsinspectie volgende 
aanbevelingen voor de betrokken stakeholders. 
 
OVERHEID 
 

(1) De bestaande versnippering in de topsportstudierichtingen ongedaan maken door: 
a. Een minimale schaalgrootte voor het topsportaanbod en de leerlingenaantallen 

voorop te stellen om tot werkbare entiteiten te komen; 
b. De basisoptie Topsport van de eerste graad administratief en feitelijk toe te voegen 

aan een topsportschool; 
c. De onduidelijke situatie uit te klaren waarbij reguliere scholen toch 

topsportstudierichtingen mogen inrichten in het ASO en het TSO. 
(2) De bestaande ASO-studierichtingen Topsport te vervangen door een éénpolige studierichting 

ASO Topsport met een solide basisvorming die een brede opleidingskeuze in het hoger 
onderwijs mogelijk maakt. 

(3) Het Topsportconvenant aan te passen op volgende punten: 
a. De ontwikkeling van aangepaste leermethodes explicieter de verantwoordelijkheid 

maken van de onderwijsverstrekkers omdat scholen en individuele leraren hier op 
eigen kracht niet of zeer moeizaam toe komen (art. 11 §1); 

b. De lesgever van de sportspecifieke trainingsarbeid stemgerechtigd lid te maken van 
de klassenraden (art. 9); 

c. De opzegprocedure aanpassen zodat een bijzondere Topsportconvenant voor 
langere periodes afgesloten kan worden (bvb. vijf jaar) (art. 18 §2). 

 
BLOSO 
 

(1) De sportspecifieke vorming die voor sommige sportdisciplines (onder andere atletiek, 
voetbal, …) verspreid is over verschillende topsportscholen, bundelen op één of een beperkt 
aantal locatie(s). 

 
ONDERWIJSVERSTREKKERS 
 

(1) De topsportscholen ondersteunen door aangepaste leermethodes te ontwikkelen; 
(2) In de leerplannen voor topsportstudierichtingen specifiek pedagogisch-didactische wenken 

en leerinhouden opnemen; 
(3) OVSG: het curriculumaanbod in TSO Topsport afstemmen op de studierichting TSO 

Lichamelijke Opvoeding en Sport om een eventuele overgang te vergemakkelijken voor 
topsportleerlingen die hun topsportstatuut verliezen; 
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(4) VVSKO: de topsportstudierichtingen formeel vermelden als doelgroep in de leerplannen, 
waar dit momenteel niet het geval is. 

 
 
SPORTFEDERATIES 
 

(1) De sportspecifieke vorming die voor sommige sportdisciplines verspreid is over verschillende 
topsportscholen, bundelen op één of een beperkt aantal locatie(s); 

(2) Alle engagementen van het Topsportconvenant in verband met het inrichten van de 
sportspecifieke vorming naleven; 

(3) Gegevens over sportieve competenties invoeren in het leerlingvolgsysteem van de school. 
 
LESGEVERS TOPSPORTSPECIFIEKE VORMING 

 

(1) Meewerken aan het nastreven van de vakoverschrijdende eindtermen; 
(2) De SET Topsport (ondermeer onderzoekscompetentie) realiseren binnen de sportspecifieke 

vorming; 
(3) De kwaliteit van de rapportering aan ouders en leerlingen over de sportspecifieke vorming 

bewaken en/of optimaliseren. 
 
TOPSPORTSCHOLEN 
 

(1) De identiteit van de topsportschool versterken in de benaming en de externe communicatie; 
(2) De profilering en de identiteit versterken door topsportleerlingen samen te brengen op 

afzonderlijke campussen; 
(3) Een visie op topsportonderwijs uitwerken en ze omzetten in operationele doelen; 
(4) Het personeelsbeleid explicieter afstemmen op de topsportspecifieke context door: 

a. te werken met specifieke en geïndividualiseerde functiebeschrijvingen door de 
topsportschoolcoördinator en leraren die in de pool Topsport lesgeven; 

b. te werken met een vast team van leraren met een betekenisvolle opdracht binnen de 
pool Topsport; 

(5) Een operationeel nascholingsplan voor de pool Topsport uitwerken; 
(6) De afspraken en regelgeving in verband met de curriculumtijd naleven (20 lesuren schoolse 

vorming en 12 lesuren sportspecifieke vorming op weekbasis); 
(7) De aanbeveling van het Topsportconvenant naleven om gezamenlijke lessen met niet-

topsportklassen te vermijden; 
(8) Een flexibele en geïndividualiseerde onderwijsaanpak uitwerken op basis van: 

a. Individuele noden van de topsportleerling; 
b. Gereduceerde curriculumtijd van de vakken; 
c. Analyses van de afwezigheden voor de onderscheiden sportdisciplines en 

topsportstatuten; 
(9) Topsportleerlingen doelgerichter voorbereiden op zelfgestuurd leren op basis van de 

vakoverschrijdende eindtermen “leren leren”; 
(10) De studiebegeleiding in de internaten aansturen; 
(11) Ook de gegevens over de sportieve competenties opnemen in het leerlingvolgsysteem; 
(12) Een specifieke evaluatiepraktijk voor topsportleerlingen uitwerken; 
(13) De vakoverschrijdende eindtermen nastreven in samenhang met de sportspecifieke vorming; 
(14) De SET in verband met onderzoekscompetentie realiseren in het TSO en in beide polen van 

het ASO. 
 
INTERNATEN 
  

 De studiebegeleiding afstemmen op de richtlijnen van de topsportschool. 
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NIEUWE BELEIDSINITIATIEVEN VOOR TOPSPORT EN LEERPLICHTONDERWIJS 2013-2016 

 
In het voorjaar van 2012 vond er een intensief overleg plaats tussen het kabinet Sport, Bloso en het 
kabinet Onderwijs, in functie van mogelijke maatregelen voor de topsportscholen op vlak van 
onderwijs en sport. Hiermee werd ingespeeld op de generieke evaluatie door de sportsector (nota 
“Evaluatie van de Vlaamse topsportscholen 2010”) en op de screening van de topsportscholen inzake 
onderwijs  (onderwijsinspectie 2011). Volgende maatregelen werden vooropgesteld : 

(1) een schaalvergroting door het aanbod aan studierichtingen Topsport te beperken via een 
éénpolige studierichting Topsport in het ASO; 

(2) de organisatie van het volledige studiegebied Sport in de topsportscholen i.f.v. een 
transparant aanbod en doorstromingskansen voor leerlingen die hun statuut verliezen (niet 
herselectie); 

(3) het opzetten van een alternatief traject met topsportstatuut naast de topsportschool, via een 
pilootproject van twee schooljaren in maximaal twee sporttakken (vast te leggen na overleg 
met de betrokken kandidaat sporttakken). Het betreft een project waarbij lokaal uitgebreide 
onderwijsflexibiliteit zou verleend worden door de klassenraad op basis van een 
topsportstatuut en een bindend gunstig advies van de topsportfederatie over het 
topsportprogramma en de omkadering. Hiertoe dient het onderwijsdecreet aangepast te 
worden, alsook het Globaal Topsportconvenant. 

(4) Het verbeteren van het topsportvriendelijk klimaat in het topsportinternaat (topsportschool) 
door 1 opvoeder te voorzien per 15 i.p.v. per 21 leerlingen. 

(5) Het voorzien in aangepaste studiebegeleiding en studiefaciliteiten via (1) engagement van de 
leerkrachten schoolse vakken (aangepast profiel) en (2) topsportschool- en 
netoverschrijdende initiatieven inzake het ter beschikking stellen van geïnformatiseerde 
studiepakketten en aangepaste leermethodes (in functie van leren op afstand). 

(6) Het voorzien in een gegarandeerd minimumpakket lerarenomkadering in de middenschool. 
 
Deze maatregelen kunnen voor het eerst in het schooljaar 2013-2014 geïmplementeerd worden. Ze 
worden onderschreven door de minister van Sport, die hierover nog overleg zal plegen met de 
minister van Onderwijs. Het Globaal Topsportconvenant dient door de Begeleidingscommissie 
aangepast te worden in de loop van het voorjaar 2013. Voor de sportsector is deze ingreep 
budgettair neutraal. 
 
 

WAT IS NIEUW INZAKE TOPSPORT EN LEERPLICHTONDERWIJS? 

 
(1) Op basis van de nota “Evaluatie van de Vlaamse topsportscholen 2010” werden een aantal 

sporttakspecifieke aanbevelingen inmiddels in maatregelen omgezet, die vanaf 2012, maar 
ook in de Olympiade 2013-2016 tot optimalisatie zullen leiden via verschuivingen inzake 
aanbod van sporttakken en graden in de topsportschool en de locatie waarop sporttakken in 
de topsportschool participeren. 

  
(2) Op basis van de nota “Evaluatie van de Vlaamse topsportscholen 2010” en de screening van 

de topsportscholen op onderwijsvlak door de onderswijsinspectie in 2011 werden door de 
kabinetten Sport en Onderwijs en Bloso een reeks maatregelen voorbereid, die voor het 
eerst kunnen ingaan in het schooljaar 2013-2014. Hiermee zou, mits hierover in het voorjaar 
2013 een akkoord wordt bereikt en omgezet in een aangepast Globaal Topsportconvant, 
tegemoet gekomen worden aan een aantal herhaalde verzuchtingen van de sportsector t.a.v. 
onderwijs op vlak van lerarenomkadering, internaat en studiebegeleiding/studiefaciliteiten. 
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ACTIEPUNT 8: OPTIMALISEREN VAN DE PERSOONLIJKE LEEFSITUATIE VAN 
VLAAMSE TOPSPORTERS 

 
De maatregelen ten behoeve van de persoonlijke leefsituatie van beloftevolle jongeren en 
elitesporters (vanaf 18 jaar of leeftijd van instap in hoger onderwijs) met deeltijds of voltijds 
topsportengagement (Topsport en hoger onderwijs, tewerkstellingsprojecten Topsport en 
carrièrebegeleiding Topsport) komen tegemoet aan volgende beleidsvisie: 
 
 

UNIFORMITEIT INZAKE INSTAPCRITERIA, STATUTEN EN VERLONING 

 
Om in aanmerking te komen voor loopbaanmaatregelen (deeltijdse of voltijdse tewerkstelling als 
topsporter of een deeltijds contract als topsporter/student) moeten Vlaamse topsporters aan 
strenge instapcriteria voldoen, beantwoordend aan de normen van de internationale Topsport. 
Ongeacht het project of de werkgever, dient uniformiteit nagestreefd te worden op het vlak van 
instapcriteria (sporttakoverschrijdend vastgelegd en waar nodig bijkomend sporttakspecifiek 
ingevuld), statuut en verloning. Binnen de Vlaamse overheid dienen de criteria, statuten en verloning 
in de verschillende projecten gelijkgeschakeld te zijn. Tussen de Vlaamse overheid en Defensie 
(federaal project dat wellicht in 2013 alsnog wordt verder gezet) moet verdere gelijkschakeling van 
de instapcriteria nagestreefd worden.  
 
 

AANMOEDIGEN VAN HET BEHALEN VAN EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS 

 
Topsporters in de leeftijdsperiode hoger onderwijs moeten in de eerste plaats aangemoedigd 
worden om hogere studies aan te vatten en af te werken, in combinatie met een volwaardig 
topsportprogramma. In de meeste gevallen is het noodzakelijk om hiertoe de hogere studies te 
spreiden via een geïndividualiseerd studietraject. Sinds het in werking treden in 2005 van het 
Topsportactieplan Vlaanderen I (2005-2008) heeft het hoger onderwijs in Vlaanderen (in Europese 
context) een gedaanteverandering ondergaan, waardoor de flexibiliteiten die voor alle studenten 
gelden ook een bijzonder gunstig effect hebben voor topsporters/studenten. Ook voor de niet 
studerende topsporters dienen er oplossingen gezocht te worden om hun na-topsportcarrière voor 
te bereiden. 
 
 

APARTE REGELING VOOR DE VLAAMSE WIELERPLOEGEN 

 
De Vlaamse wielerploegen dienen een eigen logica, werking, criteria en verloning te behouden. Het 
betreft immers geen project voor individuele topsporters, maar een echt ploegproject met een eigen 
finaliteit. Weliswaar dient de werking van deze Vlaamse wielerploegen afgestemd te worden op het 
Vlaamse topsportbeleid inzake wielrennen, waarvoor de Wielerbond Vlaanderen verantwoordelijk 
en bevoegd is. 
 
 

COMPLEMENTARITEIT TUSSEN INSTANTIES EN ORGANISATIES INZAKE HET INVULLEN VAN 
TOPSPORTNODEN 

 
Er dient over gewaakt te worden dat de bestaande complementariteit tussen Bloso en het BOIC een 
verlengde krijgt via topsportgerichte initiatieven in hoofde van lokale overheden (bv. stad 
Antwerpen) en privaatpartners/sponsors (bvb. Golazo). Vermits Vlaamse topsporters nog steeds 
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parallel bij deze verschillende partners/instanties aankloppen voor ondersteuning en/of er door 
aangesproken worden, dienen de maatregelen door onderling overleg op mekaar afgestemd te 
worden. Overleg tussen Bloso en het BOIC is structureel voorzien (Stuurgroep en Taskforce Topsport) 
en leidt tot transparante complementaire invulling van de noden inzake Topsport. Complementariteit 
met de andere instanties/organisaties dient in de eerste plaats via de topsportfederaties bewaakt te 
worden. 

 
 

CONTRACTUEEL VASTGELEGDE RETURN VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

 
Vlaamse topsporters met een tewerkstelling als topsporter of een deeltijds contract als 
topsporter/student bij Bloso/departement CJSM, dienen contractueel vastgelegde return t.a.v. de 
Vlaamse overheid te bieden. De return bestaat uit een combinatie van volgende elementen: (1) de 
geleverde prestaties op zich, zoals opgenomen in de resultaatsverbintenis in het contract, (2) een 
beperkt aantal representaties voor de Vlaamse overheid, passend in het programma van trainingen, 
stages en wedstrijden, (3) portretrecht ten behoeve van (niet-commerciële) publicaties en 
campagnes van de Vlaamse overheid en (4) het tonen/dragen van de logo’s van de Vlaamse overheid 
op de eigen website, kledij en materiaal, in zoverre dit reglementair toegelaten is. Afhankelijk van de 
sporttak en de individuele situatie kan de Vlaamse overheid uitzonderingen toestaan en/of een 
individueel aangepaste return opleggen, rekening houdend met de belangen van de individuele 
topsporter. Deze return werd reeds in de Olympiade London (2009-2012) formeel en gedetailleerd 
vastgelegd via (1) het Topsportconvenant dat elke topsportfederatie jaarlijks met Bloso afsluit 
(rechten en plichten m.b.t. de toegekende subsidies Topsport) en (2) via de arbeidscontracten met 
tewerkgestelde topsporters (Bloso en departement CJSM) en topsporters/studenten (Bloso). 

   
 
 

TOPSPORT EN HOGER ONDERWIJS: VAN DEELTIJDSE TEWERKSTELLING NAAR 
ONDERSTEUNING OP MAAT 

 

HISTORIEK EN STAND VAN ZAKEN 

 
Het Bloso-Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs werd opgestart in het schooljaar 2003-2004. 
Tot op heden werden 44 topsporters/studenten opgenomen in dit project, waarbij enerzijds de 
topsporter kon genieten van een deeltijdse verloning volgens barema (0,8VTE voor een elitesporter 
en 0,5VTE voor een beloftevolle jongere), en anderzijds de onderwijsinstelling kon rekenen op een 
financiële tegemoetkoming voor de studiebegeleiding van de topsporter/student (3.000 euro per 
academiejaar).  
 
Topsporters/studenten komen in aanmerking voor opname in het Bloso-Topsportstudentenproject 
Hoger Onderwijs, indien ze: 

(1) voldoen aan de instapcriteria (=criteria voor een tewerkstellingscontract als topsporter bij 
Bloso); 

(2) een Bachelor- en/of Masteropleiding volgen bij een erkende Vlaamse onderwijsinstelling of 
een andere opleiding volgen bij een erkende instantie die vormingen aanbiedt en die 
resulteert in een erkend diploma of attest. 
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TOPSPORT EN HOGER ONDERWIJS IN DE PERIODE 2013-2016 

 
DOELSTELLING EN DOELGROEP 

 
Maatregelen t.b.v. studerende topsporters dienen gericht te worden op beloftevolle jongeren en/of 
elitesporters die op een traject zitten met als finaliteit de resultaatsdoelstellingen van het Vlaams 
topsportbeleid (van top-8 plaats op een EK in een Olympische discipline tot een top-8 plaats op de 
Olympische Spelen), zodat zij (1) hun sportief traject ononderbroken en onverminderd kunnen 
verder zetten en (2) hun academisch traject in een aangepast tempo kunnen verder zetten tot het 
behalen van het beoogde diploma. 
Aangezien het maatregelen betreft met beoogd effect op korte termijn, is dit project gekoppeld aan 
individuele criteria, niet aan sporttakken, behoudens de beperking dat het vanaf 2014 om 
Olympische/Paralympische disciplines dient te gaan.  
 
 
WERKING 

 
De modaliteiten van het Bloso-Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs  kunnen beter afgestemd 
worden op de noden van de individuele topsporters/studenten, waardoor enkele noodzakelijk 
aanpassingen zich opdringen: 
 
 
EEN AANGEPASTE FINANCIERINGSWIJZE VAN DE TOPSPORTERS/STUDENTEN VOLGENS 
LEEFTIJD 

  
TOT 21 JAAR: ONKOSTENVERGOEDING + CARRIÈREBEGELEIDING TOPSPORT 
 

Een arbeidscontract is in de eerste 3 jaren van de hogere studies niet de beste maatregel om in te 
spelen op de noden van de topsporter/student. De toekenning van een onkostenvergoeding (= 
vergoeding van topsportgerelateerde programmakosten, waaronder verblijf- en verplaatsingskosten 
wegens centralisatie studies en Topsport) kan de financiële noden van de topsporter/student 
ondervangen.  
Daar de veranderingen en de nodige aanpassingen zowel op sportief, op sociaal als op studiegebied 
in de eerste jaren na de uitstroom uit het secundair onderwijs groot zijn, is het sterk aangewezen dat 
deze topsporters/studenten hoofdzakelijk in deze periode intensief begeleid en opgevolgd worden 
via Carrièrebegeleiding Topsport (zie verder in dit hoofdstuk). In samenwerking met de 
onderwijsinstelling en de topsportfederatie wordt individueel bepaald in welke mate de 
carrièrebegeleiding verder dient te gebeuren. 
Uiterlijk tegen het begin van het academiejaar 2013-2014 zal onderzocht zijn (1) welke de fiscale 
beperkingen/gevolgen zijn van het toekennen van een onkostenvergoeding (onderzoek door Bloso 
en VSF in overleg met de topsportfederaties en/of een fiscalist) en (2) hoe de onkostenvergoeding 
optimaal kan worden geïmplementeerd: hetzij trapsgewijs (jaarlijks stijgend/dalend), hetzij op basis 
van het studieprogramma.  

 
VANAF 21 JAAR: CARRIÈREBEGELEIDING TOPSPORT + FISCALE BEGELEIDING + DEELTIJDSE 

ARBEIDSOVEREENKOMST (80% VOOR ELITESPORTERS) OF TOEKENNING VAN DE ONKOSTENVERGOEDING  
 

Topsporters/studenten met een geïndividualiseerd/flexibel studietraject (minder dan 60 
studiepunten per academiejaar) kunnen de professionele of academische bacheloropleiding niet 
afwerken in 3 jaar. Naarmate de leeftijd vordert, is er een grotere nood aan financiële autonomie. 
Een deeltijds arbeidscontract geeft de topsporters/ studenten een leefloon en ondervangt in zekere 
mate de hoge kosten van gespreide studies. Een arbeidscontract binnen dit project dient (net als een 
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tewerkstellingscontract) steeds voorwaardenscheppend te zijn en mag geenszins als een beloning 
beschouwd worden. De toekenning van een onkostenvergoeding blijft in deze studiefase een 
mogelijkheid, indien door de topsporter/student afgezien wordt van een deeltijdse 
arbeidsovereenkomst. 
Het is aangewezen dat elke topsporter/student, ouder dan 21 jaar, individueel begeleid wordt (zie 
Carrièrebegeleiding Topsport) in functie van een gerichte opbouw van een topsportcarrière op korte 
en lange termijn. De frequentie en de inhoud van de begeleiding is afhankelijk van de individuele 
situatie van de topsporter. 
Via een jaarlijks adviesgesprek met een fiscaal expert en/of via het invullen van de belastingsaangifte 
zal de topsporter/student een beter begrip krijgen van zijn specifieke financiële/fiscale situatie. 
  
EEN FORFAITAIR WERKINGSKREDIET VOOR DE STUDIEBEGELEIDING TEN GUNSTE VAN DE 

ONDERWIJSINSTELLING. 
 
Met het oog op de ondersteuning van de onderwijsinstelling inzake het leveren van 
studiebegeleiding voor topsporters/studenten dient een jaarlijks overleg met de betrokken (of alle 
geïnteresseerde) onderwijsinstellingen plaats te vinden.  Dit overleg kan een kwaliteitsverhogende 
functie hebben, onder meer bij het afstemmen van de toekenningcriteria van topsportstatuten, bij 
de uitwisseling van “best practices”, … 
Door de toekenning van een werkingskrediet (contract tussen de onderwijsinstelling en Bloso) 
worden de onderwijsinstellingen gestimuleerd in de inrichting van geïndividualiseerde 
studiebegeleiding voor de studenten/topsporters. Het jaarlijks werkingskrediet bestaat per 
weerhouden topsporter/student uit een forfaitair startkrediet van 1.500 euro (vanaf een minimum 
van 20 opgenomen studiepunten per academiejaar), aangevuld met 50 euro per verworven 
studiepunt. 
Het Topsportconvenant Hoger Onderwijs dient aangepast te worden, waarbij de door overleg 
afgesproken modaliteiten, evenals de wederzijdse rechten en plichten van alle ondertekende 
partners in het Topsportconvenant Hoger Onderwijs worden vastgelegd. Volgende verplichtingen 
zullen worden gekoppeld aan de toekenning van het forfaitair werkingskrediet: 

(1) Organisatie van intakegesprekken bij studenten/topsporters; 
(2) Infosessie voor en/of huldiging van topsporters/studenten (en hun ouders)  bij aanvang van 

het academiejaar; 
(3) Consequent verlenen van studieflexibiliteiten en –faciliteiten; 
(4) Uitbreiding van de website/de intranetpagina t.b.v. de topsporters/studenten;  
(5) Aanpassing van één of meerdere opleidingen of opleidingsonderdelen aan topsporters (bvb: 

afstandsonderwijs, lessen op video, cursusteksten, …);   
(6) Verhogen van de expertise en de bereikbaarheid van de contactpersonen voor de 

topsporters en/of de studietrajectbegeleiders; 
(7) … 

 
 

CRITERIA, BEVOEGDHEID EN PROCEDURE VAN TOEKENNING 

 
De persoonlijke ondersteuning van topsporters/studenten gebeurt op individuele basis, op 
voordracht van de topsportfederatie en na gunstig advies van de Taskforce Topsport. Kandidaten 
dienen te voldoen aan de criteria voor een tewerkstellingscontract bij Bloso in de categorieën 
beloftevolle jongere of elitesporter (zie verder). Bij gunstig advies worden de kandidaten individueel 
(met hun coach, ouders, verantwoordelijke van de federatie) op Bloso ontvangen voor een intake-
gesprek. 
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WIJZE VAN EVALUEREN 

 
De persoonlijke ondersteuning van topsporters/studenten wordt telkens gekoppeld aan een 
resultaatsverbintenis onder de vorm van een te behalen prestatie of resultaat op het einde van de 
periode van ondersteuning (doorgaans een academiejaar). Na de doelcompetitie en voor het einde 
van de overeenkomst, wordt de periode geëvalueerd op basis van een dossier dat ingediend wordt 
door de topsportfederatie en een evaluatiegesprek op Bloso. Tussentijds worden desgevallend 
evaluatiegesprekken gehouden op vraag van betrokkene, de topsportfederatie en/of Bloso. Bij 
gunstige evaluatie, eventueel mits eenmalige deliberatie, kan de overeenkomst verlengd worden. 
 
 

BUDGET 2013-2016 

 
Voor de financiering van het Bloso-Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs wordt de jaarlijkse 
kost geraamd op 475.000 euro ten laste van de werkingsmiddelen Topsport van Bloso, op basis van 
25 topsporters/studenten (tot 21 jaar) en 10 topsporters/studenten (boven 21 jaar) per jaar, een 
onkostenvergoeding van 400 euro per maand (tot 21 jaar), een deeltijdse arbeidsovereenkomst met 
een brutokost van 25.000 euro per jaar (boven 21 jaar) en een forfaitair bedrag van 3.000 euro per 
jaar t.a.v. de hogere onderwijsinstelling. 
  
 

Tabel 13: Begroting van Topsport en hoger onderwijs in de periode 2012-2016 
 

Topsport en hoger onderwijs 2012 2013 2014 2015 2016 

Topsport en hoger onderwijs 
     Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
     Begunstigde: topsporter/student 

€ 266.000 € 475.000 € 475.000 € 475.000 € 475.000 

 
 

WAT IS NIEUW INZAKE TOPSPORT EN HOGER ONDERWIJS? 

 
(1) De financieringswijze wordt aangepast tot een onkostenvergoeding voor 

topsporters/studenten tot 21 jaar en een deeltijdse arbeidsovereenkomst vanaf 21 jaar; 
(2) Het werkingskrediet t.a.v. de hogere onderwijsinstelling bestaat uit een forfaitair basisbedrag 

per academiejaar (vanaf een minimum van 20 studiepunten per academiejaar), aangevuld 
met een bedrag per behaald studiepunt. 

 

TEWERKSTELLING TOPSPORTERS 

 

HISTORIEK EN STAND VAN ZAKEN 

 
Topsport is steeds minder combineerbaar met andere deeltijdse of voltijdse engagementen (werken 
of studeren). Het noodzakelijke trainingsvolume en programma van internationale stages en 
wedstrijden om concurrentieel te blijven op topniveau, vereist in de meeste gevallen immers een 
voltijds engagement van de topsporter. 

 
 

BLOSO-TEWERKSTELLINGSPROJECT TOPSPORT 

 
In 1995 werd het Bloso-Tewerkstellingsproject Topsport (Gesco-project met maximum premie) 
goedgekeurd door de ministers van Cultuur (H.Weckx) en Tewerkstelling (L.Peeters). Dit was 
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ongetwijfeld een eerste maar belangrijke stap naar een volwaardig sociaal statuut van de Vlaamse 
topsporter.  
 
In maart 2002 ging minister Renaat Landuyt akkoord om het tewerkstellingsproject van 18 voltijdse 
equivalenten uit te breiden met 15 voltijdse equivalenten (totaal = 33VTE).  In november 2002 ging 
minister Renaat Landuyt akkoord met een nieuwe uitbreiding van het tewerkstellingsproject met 10 
voltijdse equivalenten zodat het totaal contingent op 43 voltijdse equivalenten werd gebracht. 
 
In het Topsportactieplan Vlaanderen I (2005-2008) werd vooropgesteld om het project verder uit te 
breiden met 20 VTE vanaf 2005. Deze uitbreiding werd echter niet gerealiseerd. In de voorbije 
Olympiade werd het contingent van 43 VTE in het Bloso-Tewerkstellingsproject Topsport jaar na jaar 
nagenoeg volledig ingevuld: 41 in 2005, 43 in 2006, 40 in 2007 en 37 in 2008.  
 
Het merendeel van de Vlaamse deelnemers aan de Olympische Spelen in 2008 (Beijing) en 2012 
(Londen) en aan de Olympische Winterspelen in 2006 (Turijn) en 2010 (Vancouver) waren op dat 
moment in het Bloso-Tewerkstellingsproject Topsport (of het Bloso-Topsportstudentenproject Hoger 
Onderwijs) opgenomen. Het betreft o.a. Tia Hellebaut (goud in het hoogspringen in Beijing), alle 
Vlaamse meisjes (Kim Gevaert, Elodie Ouedraogo en Hanna Mariën als effectieve en Frauke Peenen 
als reserve) in de 4x100m ploeg (zilver in Beijing) en Evi Van Acker (brons in Londen). 
 
 
DE VLAAMSE WIELERPLOEGEN 

 
In 1993 werd een eerste initiatief genomen – ondersteund ondermeer door Eddy Merckx – om een 
professionele Vlaamse wielerploeg 2002 bij de heren op te richten. Enkele jaren later in 1995 lag 
dezelfde initiatiefnemer aan de basis van de oprichting van het Vlaanderen-Capri Sonne-T-Interim 
wielerteam bij de dames. In een latere fase werd bijkomend een wielerteam voor jongeren 
opgericht. De renners werden via een Gesco-contract (deeltijds of voltijds) opgenomen in de ploeg. 
 

(1) Het damesteam “Ladies Cycling Team Vlaanderen” is gericht op de opleiding en vorming van 
jonge rensters, met als doelstelling om het Vlaamse dames wielrennen op de weg terug op 
internationaal niveau te brengen. In 2004-2005 bestond de ploeg vooral uit sterke 
buitenlandse rensters, aangevuld met enkele Vlaamse beloften. Inmiddels betreft het vooral 
Vlaamse rensters, aangevuld met enkele ervaren buitenlandse rensters, teneinde te kunnen 
deelnemen aan grote internationale wedstrijden. De omkadering en begeleiding is inmiddels 
ook professioneel ingevuld. 

(2) “Jong Vlaanderen” is een continentale wielerploeg voor beloftevolle wegrenners (heren). 
(3) Het “Topsport Vlaanderen Pro Cycling Team” maakt de brug voor beloftevolle renners naar 

het Pro Tour-circuit. Vlaamse pisterenners met de ambitie om op de Olympische Spelen te 
presteren op de piste, kunnen als beloftevolle jongere opgenomen worden in het Bloso-
Tewerkstellingsproject Topsport en nadien, van zodra zij in aanmerking komen, overstappen 
naar dit team. Dit stelt hen in staat om binnen een volwaardige professioneel geleide ploeg 
toch de nodige prioriteit te kunnen geven aan hun pisteprogramma, naast een volledig 
wegprogramma. 

 
 

ATLETIEK VLAANDEREN 

 
Atletiek Vlaanderen werd eveneens als apart teamproject opgericht, hoewel het om individuele 
atleten uit verschillende disciplines gaat, aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga. Met ingang van 
1/1/2009 werd het project specifiek toegespitst op fond en halve fond. Deze disciplines werden 
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immers niet langer op de topsporttakkenlijst (Olympiade 2009-2012) weerhouden wegens 
ontbrekende internationale resultaten. Atletiek Vlaanderen werd door minister Anciaux op 5/9/2008 
(net als de 3 vzw’s voor de Vlaamse wielerploegen), met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2008 
overgeheveld naar het departement CJSM.  
Atletiek Vlaanderen beschikt over 15 VTE arbeidsplaatsen. 
 
In de Olympiade Londen (2009-2012) werden deze twee specifieke tewerkstellingsprojecten verder 
gezet. Een inhoudelijke afstemming van deze projecten binnen de beleidsvisies van de betrokken 
federaties (Vlaamse atletiekliga en Wielerbond Vlaanderen) werd in de voorbije Olympiade 
grotendeels gerealiseerd. Nadruk bij deze projecten ligt op het creëren van kansen voor beloftevolle 
jongeren om te kunnen doorgroeien tot een professionele sportcarrière.  
 
 
OVERIGE PROJECTEN 

 
Bij aanvang van de Olympiade 2009-2012 (regeerperiode 2009-2014) werden de overige 
versnipperde projecten inzake tewerkstelling van topsporters afgebouwd. Het betreft o.a. het 
“Eventing Team Vlaanderen” rond Karin Donckers, “Jumping Vlaanderen”, “Topsport Vlaanderen 
Beach Volleybal Team”. De situatie waarin atleten, ruiters, basketbalspelers of boksers aan 
verschillende instapcriteria dienden te voldoen naargelang zij zich via hun topsportfederatie 
kandidaat stellen voor een contract bij Bloso of het departement CJSM werd aldus gerationaliseerd. 
Teneinde één Vlaams topsportbeleid te kunnen voeren, blijft het noodzakelijk dat de instapcriteria 
voor tewerkstellingsprojecten over alle individuele sporten heen gelijkgeschakeld worden. De criteria 
van het Bloso-Tewerkstellingsproject Topsport en het Bloso-Topsportstudentenproject Hoger 
Onderwijs gelden hierbij als referentie. 
 
 

TEWERKSTELLING TOPSPORT IN DE PERIODE 2013-2016 

 
DOELSTELLING EN DOELGROEP 

 
Een arbeidsovereenkomst als topsporter dient ingezet te worden voor beloftevolle jongeren en 
elitesporters die op een traject zitten met als finaliteit de resultaatsdoelstellingen van het Vlaams 
topsportbeleid (van top-8 plaats op een EK in een Olympische discipline tot een top-8 plaats op de 
Olympische Spelen), zodat zij hun sportief traject ononderbroken en onverminderd kunnen verder 
zetten zonder de zorg van het voorzien in hun levensonderhoud via een inkomen door werk. 
 
Aangezien het een maatregel betreft met beoogd effect op korte termijn, is ook tewerkstelling 
gekoppeld aan individuele criteria (niet aan sporttakken), behoudens de beperking dat het om 
Olympische/Paralympische disciplines dient te gaan.  
 
 
WERKING, CRITERIA, BEVOEGDHEID EN PROCEDURE VAN TOEKENNING 

 
BLOSO-TEWERKSTELLINGSPROJECT TOPSPORT 
 
De instapcriteria voor opname in het Bloso-Tewerkstellingsproject Topsport werden in juni 2002 
vastgelegd en zijn sindsdien niet gewijzigd. Deze instapcriteria zijn een middel – en geen doel op zich 
– om de topsportfinaliteit waar te maken en liggen o.a. volledig in lijn met de selectiecriteria voor de 
Olympische Spelen en met de resultaatsdoelstellingen van het Vlaams topsportbeleid. Bovendien zijn 
deze criteria volledig ingeburgerd bij de topsportfederaties en de topsporters zelf. Daarom worden 
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deze instapcriteria behouden en als verdere referentie gebruikt voor alle tewerkstellingsprojecten 
ten behoeve van Vlaamse topsporters (door of in overleg met de Vlaamse overheid), zij het dat 
voortaan enkel topsporters in Olympische/Paralympische disciplines in aanmerking komen (deze 
maatregel treedt in werking na de Wereldspelen 2013).  
 
De instapcriteria voor opname van individuele elitesporters in het Bloso-Tewerkstellingsproject 
Topsport zijn  

(1) Olympische sporttakken: 
 12de land op wereldkampioenschappen;  
 8ste land op Europese kampioenschappen;  
 finales op de grootste internationale tornooien (vooraf te bepalen); 
 32ste plaats op wereldranglijst: badminton, tafeltennis, tennis; 

(2) Paralympische sporttakken: 
 medaille op Paralympische Spelen; 
 medaille op wereldkampioenschappen. 

 
Wat betreft de categorie beloftevolle jongeren zijn de instapcriteria afgestemd op het 
prestatieprofiel (resultaten), waarbij zowel piekprestatie, prestatie-evolutie als prestatiedichtheid in 
rekening gebracht worden. Anderzijds wordt rekening gehouden met de intrinsieke kwaliteiten van 
de beloftevolle jongere. De intrinsieke kwaliteiten verwijzen naar het individueel op schema zitten in 
het “topsportloopbaanplan”, afgeleid uit de ontwikkelingslijn per sporttak. 
 
De instapcriteria inzake de prestaties voor beloftevolle jongeren zijn op dit moment als volgt 
vastgelegd: 

 12de land op wereldkampioenschappen “hoogste jeugdcategorie”; 
 8ste land op Europese kampioenschappen “hoogste jeugdcategorie”;  
 finale op EYOF (European Youth Olympic Festival); 
 finales op de grootste internationale tornooien (op voorhand te bepalen binnen de 

Stuurgroep Topsport); 
 12de plaats op de wereldranglijst van de respectievelijke leeftijdscategorie. 

 
Voor de Olympische ploegsporten wordt de tewerkstelling van een individuele topsporter steeds in 
het kader van het ploegproject specifiek ingevuld (zie hoofdstuk 7, actiepunt 12). De betrokken ploeg 
dient gekwalificeerd te zijn voor en bovendien resultaten behaald te hebben op 
wereldkampioenschappen en/of Europese kampioenschappen (jeugd of seniors) en/of reële 
kwalificatiekansen te hebben voor Olympische Spelen en/of wereldkampioenschappen, conform het 
daartoe uitgestippelde traject (verschillend per sporttak). 
 
De arbeidscontracten zorgen voor een financiële zekerheid voor de topsporter, maar creëren 
tezelfdertijd een gevoel van onrust bij de topsporters. Enerzijds bestaat de mogelijkheid dat de 
topsporter in een comfortzone verkeert door de vaste verloning en minder gefocust is op het leveren 
van topsportprestaties. Meermaals is gebleken dat topsporters die het arbeidscontract verliezen 
(door onvoldoende sportieve prestaties), nadien beter presteren. Het afsluiten van langdurige 
contracten (bvb. per Olympiade) is om deze reden niet bevorderlijk. Anderzijds kan een zekere 
prestatiedruk ontstaan door het afsluiten van veelvuldige kortstondige contracten. 
Om bovenstaande redenen zal een uitloopperiode (periode tussen doelcompetitie en einddatum 
contract) worden voorzien in het arbeidscontract, bestaande uit 1 maand per jaar dat de topsporter 
werd tewerkgesteld binnen het tewerkstellingsproject en met een maximum van 6 maanden. 
 
Via een jaarlijks adviesgesprek met een fiscaal expert en/of via het invullen van de belastingsaangifte 
zal de topsporter een beter begrip krijgen van zijn specifieke fiscale situatie. 
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Aan de betrokken topsporters wordt een wedde uitbetaald conform de gangbare Bloso-barema’s, 
gebaseerd op het behaalde diploma. Het diploma is een objectief en stabiel criterium voor het 
bepalen van de loonschaal en geeft in tegenstelling tot verloning op basis van sportief niveau 
(behaalde resultaten) geen aanleiding tot schommelingen, discussies en arbitraire beslissingen, zoals 
in het geval van ontbrekende of tegenvallende prestaties onder invloed van vormpeil of kwetsuren. 
Topsporters worden bovendien bijkomend gestimuleerd om een diploma hoger onderwijs te 
behalen. 
 
Het topsportprogramma van de tewerkgestelde topsporters wordt via de topsportfederatie ingevuld 
ten laste van topsportsubsidies van Bloso.  In de uitzonderlijke gevallen waarin er (nog) geen erkende 
Vlaamse topsportfederatie is (bvb. gewichtheffen, shorttrack, kunstschaatsen), gebeurt de 
financiering ad hoc (“windows of opportunity”) ten laste van de werkingsmiddelen Topsport van 
Bloso. De ondersteuning (desgevallend) door het BOIC wordt in beide situaties complementair aan 
de Bloso-kredieten toegekend. 
 
 
VLAAMSE WIELERPLOEGEN EN ATLETIEK VLAANDEREN (DEPARTEMENT CJSM) 
 

De Vlaamse Wielerploegen en Atletiek Vlaanderen dienen qua doelstellingen volledig geïntegreerd te 
worden in het topsportbeleid van de betrokken topsportfederaties (respectievelijk Wielerbond 
Vlaanderen en Vlaamse Atletiekliga), en dus in lijn gebracht te worden met de 
resultaatsdoelstellingen van het Vlaams topsportbeleid. Inzake de werking dient een 
complementariteit/symbiose met het topsportbeleid van respectievelijk de Vlaamse Atletiekliga en 
Wielerbond Vlaanderen nagestreefd te worden.  
 
 
DEFENSIE 
 

Het concept van het tewerkstellingsproject Defensie kadert in een protocolakkoord tussen Defensie 
en het BOIC en wordt in 2013 wellicht verder gezet. 
Eind 2012 waren 30 Vlaamse en 1 Franstalige topsporter, verdeeld over 12 sporttakken (waarvan 
slechts 1 niet-Olympische sporttak) opgenomen in het tewerkstellingsproject Defensie 
 
 
WIJZE VAN EVALUEREN 

 
Het tewerkstellingscontract als topsporter wordt telkens gekoppeld aan een resultaatsverbintenis 
onder de vorm van een te behalen prestatie of resultaat op het einde van de periode van 
ondersteuning (doorgaans een jaar). Na de doelcompetitie en voor het einde van de overeenkomst, 
wordt de periode geëvalueerd op basis van een dossier dat ingediend wordt door de 
topsportfederatie en een evaluatiegesprek op Bloso (voor Atletiek Vlaanderen en de Vlaamse 
wielerploegen op het departement CJSM). Tussentijds worden desgevallend evaluatiegesprekken 
gehouden op vraag van betrokkene, de topsportfederatie en/of Bloso/departement CJSM. Bij 
gunstige evaluatie, eventueel mits eenmalige deliberatie, kan de overeenkomst verlengd worden. 
 
De contracten bij defensie worden door een jury (waarin Bloso en het BOIC vertegenwoordigd zijn) 
jaarlijks geëvalueerd en al dan niet verlengd. 
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BUDGET 2013-2016 

 
Voor de financiering van het Bloso-Tewerkstellingsproject Topsport wordt de jaarlijkse kost geraamd 
op 1.720.000 euro, op basis van 43 VTE topsporters, ten laste van de personeelskredieten van Bloso 
(via Gesco-premies VDAB). In functie van de noden dient dit contingent in de loop van de Olympiade 
aangepast te worden. 
 
De kostprijs voor de financiering van personeel en werking van Atletiek Vlaanderen en de Vlaamse 
wielerploegen wordt geraamd op respectievelijk 275.000 euro en 1.795.000 euro per jaar, ten laste 
van het departement CJSM. 
 
Tabel 14: Begroting van tewerkstellingsprojecten in de periode 2012-2016 
 

Tewerkstellingsproject Topsport 2012 2013 2014 2015 2016 

Bloso-Tewerkstellingsproject 
     Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
     Begunstigde: topsporter 

€ 1.530.000 € 1.720.000 € 1.720.000 € 1.720.000 € 1.720.000 

Tewerkstellingsproject CJSM 
     Bron: departement CJSM 
     Begunstigde: atleet/wielrenner 

€ 2.070.000 € 2.070.000 € 2.070.000 € 2.070.000 € 2.070.000 

TOTAAL € 3.600.000 € 3.790.000 € 3.790.000 € 3.790.000 € 3.790.000 

 
 

WAT IS NIEUW INZAKE TEWERKSTELLING TOPSPORT? 

 
(1) Het Bloso-Tewerkstellingsproject Topsport blijft behouden, maar wordt vanaf 2014 integraal 

aangewend ten behoeve van topsporters met doelstellingen in Olympische/Paralympische 
disciplines. 

(2) De tewerkstellingsprojecten Atletiek Vlaanderen en de Vlaamse wielerploegen blijven 
behouden, maar worden verder optimaal afgestemd op de integrale topsportwerking van 
respectievelijk de Vlaamse Atletiekliga en de Wielerbond Vlaanderen inzake criteria en 
werking. 

 
 

CARRIÈREBEGELEIDING TOPSPORT 

 

HISTORIEK EN STAND VAN ZAKEN 

 
Sinds 2011 is Carrièrebegeleiding Topsport verankerd binnen Bloso en omvat de werking 3 
kernopdrachten, namelijk (1) de algemene adviesverstrekking m.b.t. de topsportcarrière, (2) de 
individuele carrièrebegeleiding t.b.v. topsporters/studenten, t.b.v. (deeltijds) tewerkgestelde 
topsporters en t.b.v. de ex-topsporters en tenslotte (3) het voorzien van informatie, vorming en 
ontwikkeling van tools inzake carrièrebegeleiding. 
De hoofdopdracht van de carrièrebegeleiders Topsport ligt in de individuele carrièrebegeleiding van 
topsporters. De doelgroep voor deze vorm van begeleiding werd jaarlijks aangepast om in 2012 (5 
jaar na de opstart van Carrièrebegeleiding Topsport in 2007) in lijn te zitten met de criteria van het 
Bloso-Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs en het Bloso-Tewerkstellingsproject Topsport (zie 
hoger) en bijgevolg met de ontwikkelingslijnen Topsport conform de resultaatsdoelstellingen van het 
Vlaams topsportbeleid.  
In de periode 2009-2012 genoten in totaal 132 topsporters individuele carrièrebegeleiding inzake 
Topsport en studie en 26 topsporters kregen individuele begeleiding m.b.t. de combinatie Topsport 
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en werk of in het kader van de (voorbereiding op) de na-topsportcarrière, telkens op aanvraag van de 
coördinatoren Topsport van de topsportfederaties en mits goedkeuring  door de Taskforce Topsport. 
 
 

CARRIÈREBEGELEIDING TOPSPORT IN DE PERIODE 2013-2016 

 
DOELSTELLING EN DOELGROEP 

 
Het doel van carrièrebegleiding is om de topsporters voor te bereiden op en te begeleiden bij 
transities tijdens en bij de afloop van hun topsportcarrière. Carrièrebegeleiding Topsport streeft de 
grootst mogelijke zelfredzaamheid na van de topsporters met het oog op de meest optimale 
persoonlijke ontwikkeling zowel in functie van topsportprestaties als in het belang van het algemeen 
welzijn van de (ex)topsporter.  
De doelgroep voor deze individuele begeleiding is dezelfde als voor het Bloso-Tewerkstellingsproject 
Topsport en het Bloso-Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs. De informatieverstrekking inzake 
carrièrebegeleiding zal gericht zijn tot alle bij Bloso jaarlijks geregistreerde topsporters (addendum 
Topsport bij het Topsportconvenant dat jaarlijks tussen de topsportfederatie en Bloso wordt 
afgesloten i.v.m. de topsportsubsidies) en hun begeleiders.  
 
 
WERKING 

 
De individuele carrièrebegeleiding is zeer tijdsintensief. Bovenop de individuele begeleiding wordt 
een groot aantal initiatieven ontplooid in functie van de ondersteuning van de loopbaan van de (ex-) 
topsporters. Het volledige takenpakket zal door 1,5 VTE (Bloso) worden uitgevoerd. 
Gezien er per topsporter/student, opgenomen in het Bloso-Topsportstudentenproject Hoger 
Onderwijs, een werkingskrediet zal worden toegekend voor de studiebegeleiding, dient het 
begeleidend en het onderwijzend personeel van de hogere onderwijsinstelling meer 
geresponsabiliseerd te worden in de begeleiding van de eigen topsporters/studenten. Daaraan 
gekoppeld is er een coördinerende en coachende rol weggelegd voor de carrièrebegeleiders 
Topsport (Bloso) t.a.v. studietrajectbegeleiders en andere personeelsleden met een begeleidende rol 
t.a.v. de topsporters in de Vlaamse hogere onderwijsinstellingen. Gezien het grote verloop bij de 
studietrajectbegeleiders aan de Vlaamse hogere onderwijsinstellingen zal bovendien werk gemaakt 
worden van een handleiding “Topsport & studie”. 
Daarnaast zal een pilootproject “Lerend netwerk: topsportcarrière +18” opgestart worden in een 
samenwerkingsverband tussen Bloso en VDAB. Het “lerend netwerk” heeft als voornaamste 
doelstelling om de erkende Vlaamse (ex-)topsporters de nodige informatie en begeleiding te 
verschaffen in de ontwikkeling tot personen met de gewenste houding, competenties en netwerk om 
tijdens en ook na de topsportcarrière een succesvolle loopbaan te kunnen opbouwen. Het lerend 
netwerk dient te bestaan uit begeleiders die enerzijds werkzaam zijn in het hoger onderwijs, binnen 
de arbeidsmarkt, in de topsportfederaties en anderzijds experts inzake carrièrebegeleiding. Door de 
realisatie van het project zal er een heterogeen netwerk ontstaan waarbij de kennis veel meer divers 
en uitgebreid zal zijn en de carrièrebegeleiders ook meer input zullen krijgen van de andere 
betrokken partijen in het “lerend netwerk”. 
 
 
CRITERIA, BEVOEGDHEID EN PROCEDURE VAN TOEKENNING 

 
Zowel voor het Bloso-Topsportstudentenproject Hoger onderwijs, het Bloso-Tewerkstellingsproject 
Topsport als voor de individuele carrièrebegeleiding wordt dezelfde doelgroep beoogd. Bijgevolg 
zullen de instapcriteria voor deze projecten dezelfde zijn.  
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Gezien de problematiek van de transitie van junior naar senior, en gezien het feit dat op de leeftijd 
van 18 jaar zeker nog andere aspecten dan sportieve prestaties bepalend zijn voor het al dan niet 
succesvol ontwikkelen van een topsportcarrière, kunnen inzake carrièrebegeleiding uitzonderingen 
worden toegestaan op de vooropgestelde criteria. 
 
 
WIJZE VAN EVALUEREN 

 
Zowel de individuele carrièrebegeleiding als het pilootproject “Lerend netwerk: Topsportcarrière 
+18” zullen geëvalueerd worden aan de hand van een tevredenheidonderzoek respectievelijk vóór 
eind 2015 en vóór eind 2016. Daarnaast zullen ook workshops, vormings- en informatiesessies ad hoc 
geëvalueerd worden bij het einde van elke activiteit. 
 
 

BUDGET 2013-2016 

 
De jaarlijkse werkingskosten inzake carrièrebegeleiding Topsport worden geraamd op 25.000 euro 
(infosessies, meetings “lerend netwerk”, sensibiliseringscampagnes, aangepaste website, 
ontwikkeling brochure en handboek, permanente vorming carrièrebegeleiders, aankoop 
werkinstrumenten, …), ten laste van de werkingsmiddelen Topsport van Bloso. Personeelskosten en 
courante werkingskosten inzake carrièrebegeleiding Topsport zijn reeds ten laste van de 
personeelskredieten van Bloso. 
 
Tabel 15: Begroting van Carrièrebegeleiding Topsport in de periode 2012-2016 
 

Carrièrebegeleiding Topsport 2012 2013 2014 2015 2016 

Carrièrebegeleiding Topsport        

     Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
     Begunstigde: geregistreerde topsporters 

 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 

 
 

WAT IS NIEUW INZAKE CARRIÈREBEGELEIDING TOPSPORT? 

 
(1) Vanaf 2013 zal individuele carrièrebegeleiding evolueren naar een veeleer coördinerende en 

coachende rol t.a.v. de verantwoordelijken in de topsportfederaties, universiteiten, 
hogescholen. 

(2) Door de realisatie van het project “Lerend netwerk: Topsportcarrière +18” in samenwerking 
met VDAB zal er een heterogeen netwerk ontstaan waarbij de kennis veel meer divers en 
uitgebreid zal zijn en waardoor vooral de topsporter een nog meer adequate begeleiding zal 
kunnen genieten. 

(3) Het (her)opstarten van een overlegplatform “Topsport en studie” door Bloso waardoor het 
aanbod en de werking van de onderwijsinstelling binnen deze materie kan verbeterd worden 
en de mogelijks ondersteunende rol van Carrièrebegeleiding Topsport kan geëxpliciteerd 
worden. 

(4) Het aanmaken van een handboek over de combinatie Topsport en studie en de mogelijke 
begeleiding van een topsporter bij deze uitdaging zou er mede voor moeten zorgen dat 
andere begeleiders een aantal taken van de carrièrebegeleider kunnen overnemen of dat ze 
hun huidige begeleiding kunnen optimaliseren. Aan dit handboek zal een website verbonden 
worden waar de eerder beknopte en tijdelijke informatie terug te vinden zal zijn.
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HOOFDSTUK 4: TRAININGSINFRASTRUCTUUR TOPSPORT 
 
 

ACTIEPUNT 9: TRAININGSINFRASTRUCTUUR TOPSPORT 
 
 

HISTORIEK EN STAND VAN ZAKEN 

 
In het Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen II (2009-2012) werd gepleit voor een grondige 
behoeftenbevraging/studie naar trainingsinfrastructuur Topsport, waarin de noden per sporttak 
zouden worden geanalyseerd. Op basis van deze behoeftenbevraging zou vervolgens een 
“Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen” worden opgesteld. 

 
De Taskforce Topsport gaf op 21 februari 2012 de opdracht aan Bloso om de (top)sportfederaties te 
bevragen inzake het huidige en toekomstige gebruik van trainingsinfrastructuur Topsport. De 
coördinatoren Topsport en/of sporttechnische coördinatoren van (top)sportfederaties waarvan de 
topsportwerking in de lopende Olympiade werd gesubsidieerd en/of gefinancierd (n=33), werden via 
een diepgaande enquête bevraagd. Aansluitend op de deadline voor het indienen van de enquête, 
werd een interview voorzien tussen de (top)sportfederatie en Bloso, met als doel om de specifieke 
behoeften en noden voor iedere sportdiscipline verder te bespreken en/of te verduidelijken. 

 
Op 23 mei 2012 finaliseerde Bloso het rapport per sportdiscipline, met een gedetailleerde 
beschrijving van de huidige en gewenste situatie, op basis van de enquête en het aansluitend overleg 
(zie bijlage 5). Het rapport had als doel om een duidelijk beeld te schetsen van de noden ter zake van 
de Vlaamse topsporters, teneinde nadien een Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen op te stellen, 
met focus op de twee volgende Olympiades (2016 en 2020). 

 
 

UITBOUW VAN DE VLAAMSE TRAININGSINFRASTRUCTUUR TOPSPORT IN DE 
PERIODE 2013-2016 

 

DOELSTELLING EN DOELGROEP 

 
De hoofdprioriteit inzake de uitbouw van trainingsinfrastructuur Topsport dient te liggen in het 
verhogen van de kwaliteit en de beschikbaarheid van sporttakspecifieke infrastructuur, en de 
dagelijkse trainingsmogelijkheden voor de Vlaamse topsporters in het bijzonder (flexibele en 
permanente beschikbaarheid en toegankelijkheid). In ondergeschikt belang dient ad hoc bekeken te 
worden in welke mate infrastructuur voor de organisatie van internationale topsportcompetities 
(multidisciplinaire competities, wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen en 
wereldbekerwedstrijden) gecreëerd en/of ter beschikking gesteld kan worden. 
 
De hoogste prioriteit dient uit te gaan naar de uitbouw van trainingsinfrastructuur Topsport t.b.v. 
focussporten, waarin de basisnoden voor talenten en beloftevolle jongeren perfect zijn ingevuld en 
waarin ook tegemoet gekomen wordt aan specifieke en/of hoogtechnologische uitrusting ten 
behoeve van de beste Vlaamse elitesporters. 
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WERKING 

 
ONTWIKKELING EN UITVOERING VAN HET TOPSPORTINFRASTRUCTUURPLAN VLAANDEREN 

 
Op basis van het rapport per sportdiscipline (Bloso, 23 mei 2012) zal in 2013 een 
“Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen” worden opgesteld, dat volledig in lijn ligt met de 
strategische pijlers van het Vlaams topsportbeleid. De hoofdprioriteit inzake de uitbouw van 
trainingsinfrastructuur Topsport dient te liggen in het verhogen van de kwaliteit en de 
beschikbaarheid van sporttakspecifieke infrastructuur, en de dagdagelijkse trainingsmogelijkheden 
voor de Vlaamse topsporters in het bijzonder (flexibele en permanente beschikbaarheid en 
toegankelijkheid).  

 
 

CENTRALISATIE VAN DE VLAAMSE TRAININGSINFRASTRUCTUUR TOPSPORT 

 
Naar analogie met de concurrerende topsportlanden dient de trainingsinfrastructuur Topsport in 
Vlaanderen gecentraliseerd te worden per sporttak, en waar mogelijk sporttakoverschrijdend (bvb. 
CAR in Spanje, AIS in Australië, Papendal in Nederland, Olympics Support Centre in Duitsland, …). 
Door de koppeling van een beperkt aantal topsportcentra aan alle noodzakelijke on-site diensten 
inzake Topsport (sportwetenschappelijke omkadering, leefomstandigheden, …) wordt een 
topsportklimaat gecreëerd, waarin alle (sporttakgebonden) topsporters en hun begeleiders worden 
verenigd en zich in optimale omstandigheden kunnen voorbereiden op het leveren van 
topsportprestaties.  
 
In het rapport per sportdiscipline (Bloso, 23 mei 2012) werd de noodzaak tot centralisatie van de 
trainingsinfrastructuur Topsport duidelijk onderbouwd door alle (top)sportfederaties, met 
uitzondering van de sportdisciplines waarvoor zeer specifieke trainingsomstandigheden gelden (bvb. 
winter- en watersport, bepaalde disciplines gehandicaptensport, …). 
 
Een gemeenschapsoverschrijdend overleg (ABCD+) inzake het wederzijds gebruik en de uitbouw van 
trainingsinfrastructuur Topsport in België kan leiden tot een (nog) efficiënte(re) inzet van de 
beschikbare middelen. 
 
Binnen Vlaanderen wordt geopteerd voor de uitbouw van 3 volwaardige topsporttrainingscentra 
(Oost – Noord – West). 
 
 

CRITERIA, BEVOEGDHEID EN PROCEDURE VAN TOEKENNING 

 
De inrichting van trainingsinfrastructuur Topsport in Vlaanderen zal getoetst worden aan volgende 
objectiveerbare parameters, in volgorde van belang:  

(1) Noodzaak/meerwaarde voor het voeren van een integraal topsportbeleid; 
(2) Trainingsinfrastructuur Topsport staat prioritair ter beschikking van de Vlaamse topsporter. 

De economische rendabiliteit is a priori van ondergeschikt belang aan de trainingsnoden. Er 
dient evenwel op zoek gegaan te worden naar flexibele en compatibele partners (“service 
level agreements” met bvb. sportkaderopleidingen, universiteiten, …);  

(3) Kwaliteit van de trainingsinfrastructuur Topsport is op maat van de Vlaamse topsporter: 
voldoende professioneel ingericht met aanwezigheid van permanente infrastructuur en 
sporttakspecifiek en technologisch materiaal, mogelijkheid tot sportwetenschappelijke 
begeleiding, …; 
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(4) Aanwezigheid van noodzakelijke randvoorwaarden: gepaste leefaccommodatie 
(overnachting- en eetgelegenheid) in het trainingscentrum (centralisatie per sporttak);  

(5) Gecentraliseerde topsportwerking: stimuleren van permanent (dagelijks) contact tussen alle 
betrokkenen in de topsportwerking van een federatie (“environment of excellence”). 
Mogelijke koppeling van het trainingscentrum aan (desgevallend) de topsportschool, aan de 
sportkaderopleiding van trainers, aan de mogelijkheid tot organisatie van stages, aan de 
centralisatie van de sportwetenschappelijke omkadering en expertise voor de Vlaamse 
topsporter, ...; 

(6) Bereikbaarheid/ligging: vlot bereikbaar, centraal gelegen en daarenboven geografisch goed 
gelocaliseerd in functie van de noden van de topsportfederatie, studiemogelijkheden in de 
directe omgeving. 

 
De hoogste prioriteit dient uit te gaan naar de uitbouw van trainingsinfrastructuur Topsport t.b.v. de 
focussporten. 
Gezien de specifieke problematiek inzake behoeftebepaling, planning, bouw, exploitatie en inrichting 
van trainingsinfrastructuur Topsport is het bij de planning, bouw en exploitatie aangewezen om 
beroep te doen op (een) bestaande gespecialiseerde commissie(s). 

 
 

WIJZE VAN EVALUEREN 

 
De focus inzake de realisatie van trainingsinfrastructuur Topsport dient gericht te zijn op zowel korte 
termijn (2014), middellange als lange termijn (2016-2020-…). In 2014 dienen de eerste realisaties 
inzake de uitbouw van de trainingsinfrastructuur Topsport reeds zichtbaar te zijn, volledig in lijn met 
de noden van de Vlaamse topsporters, gedetecteerd via het rapport per sportdiscipline (Bloso, 23 
mei 2012).  

 
 

BUDGET 2013-2016 

 
In de Olympiade 2013-2016 dient bijzondere aandacht gegeven te worden aan de ontwikkeling en 
uitvoering van het Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen en de centralisatie van de Vlaamse 
trainingsinfrastructuur Topsport. Het is gekend dat trainingsinfrastructuur Topsport op zich zelden 
rendabel is. Zo kan eventueel naar oplossingen gezocht worden bij de private sector. Verder overleg, 
een grondige evaluatie van voorafgaande investeringsprojecten en kennis over de beschikbare 
budgettaire ruimte zullen bepalen op welke wijze invulling zal gegeven worden aan de prioritaire 
zorg om de aangepaste trainingsinfrastructuur Topsport te verhogen. 
 
Een concrete begroting kan pas opgesteld worden op basis van het in 2013 uit te werken eerste 
topsportinfrastructuurplan Vlaanderen. 

 
 

WAT IS NIEUW INZAKE TRAININGSINFRASTRUCTUUR TOPSPORT? 

 
(1) Opstellen in 2013 van een eerste Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen met focus op de 

twee volgende Olympiades (2016 en 2020), op basis van het rapport per sportdiscipline 
(Bloso, 23 mei 2012) dat als doel had om een duidelijk beeld te schetsen van de noden ter 
zake van de Vlaamse topsporters; 

(2) Centralisatie van de Vlaamse trainingsinfrastructuur Topsport. 
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HOOFDSTUK 5: TOPSPORT EN WETENSCHAP 
 
 

ACTIEPUNT 10: TOPSPORT EN WETENSCHAP 
 
 

HISTORIEK EN STAND VAN ZAKEN 

 
Tijdens de Olympiade 2009-2012 werd de ondersteuning van sportwetenschappelijke begeleiding en 
onderzoek ten behoeve van de Vlaamse Topsport verder uitgebouwd en steeg het daartoe bestemde 
budget. Vanuit de topsportsubsidies en de werkingsmiddelen Topsport van Bloso werd geïnvesteerd 
in de begeleiding en ondersteuning van de topsportfederaties, waarbij de focus lag op het 
optimaliseren van de prestaties van erkende elitesporters, beloftevolle jongeren en teams, op de 
talentontwikkeling van geïdentificeerde topsporttalenten en op het optimaliseren van de 
talentdetectie (binnen bepaalde projecten) binnen de topsportfederaties. Hiertoe werden door Bloso 
aannemingscontracten verlengd en afgesloten met zelfstandige experts in sportwetenschappelijke en 
medisch-paramedische begeleiding op het vlak van krachttraining, houdingstraining, 
bewegingsanalyse, biomechanica, talentdetectie, plannen en periodiseren, testen en meten, 
sportpsychologie, letselpreventie en sportverzorging. Daarnaast werden ten behoeve van de 
topsportwerking van de sportfederaties sporttakoverschrijdende wetenschappelijke en medisch-
paramedische projecten gefinancierd op het vlak van inspanningsfysiologie (klimaatkamer, hypoxie), 
biomechanica (materiaalontwikkeling en technologie in functie van het optimaliseren van 
traptechniek en fietspositie), voedingsbegeleiding en supplementatie. 
Sinds 2009 werd de bijkomende financiering vanuit de werkingsmiddelen Topsport van Bloso 
toegekend na advies van de Taskforce Topsport en Wetenschap, samengesteld uit de Taskforce 
Topsport en een vertegenwoordiger uit de KU Leuven, UGent en VUB. 
 
Wat Bloso betreft (topsportsubsidies en werkingsmiddelen Topsport), werd 881.274 euro besteed in 
2009, 1.652.152 euro in 2010 en 1.586.088 euro in 2011 met betrekking tot sportwetenschappelijk 
onderzoek en begeleiding. Voor 2012 werd 1.548.915 euro op de begroting voorzien. 
In de Olympiade 2009-2012 werden ook werkingsmiddelen voor de uitvoering van het 
Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) toegewezen aan het departement CJSM. Deze 
topsportkredieten werden ondermeer aangewend voor de financiering van wetenschappelijke 
projecten. Het betreft zowel onderzoeksprojecten in verband met het voeren van een effectief en 
efficiënt topsportbeleid, als sporttakspecifieke en sporttakoverschrijdende onderzoeksprojecten op 
lange termijn, als interdisciplinaire projecten binnen een aantal topsportfederaties ter ondersteuning 
van de sportwetenschappelijke begeleiding. Tijdens de Olympiade 2009-2012 bedroeg de 
ondersteuning door het departement CJSM 1.380.852 euro in 2009, 795.092 euro in 2010, 361.483 
euro in 2011 en werd voor 2012 237.603 euro op de begroting van het departement CJSM voorzien. 
 
Tabel 16: ondersteuning sportwetenschappelijke begeleiding en onderzoek via subsidies Topsport Bloso en financiering Topsport Bloso en  
financiering Topsport  departement CJSM in de periode 2009-2012 

 

 2009 2010 2011 2012 Eindtotaal 

Bloso € 881.274 € 1.652.152 € 1.586.088 € 1.548.915 € 5.668.429 

    Subsidie € 342.675 € 413.200 € 331.500 € 259.500 € 1.346.875 

    Financiering € 538.599 € 1.238.952 € 1.254.588 € 1.289.415 € 4.321.554 

departement CJSM € 1.380.852 € 795.092 € 361.483 € 237.603 € 2.775.030 

    Financiering € 1.380.852 € 795.092 € 361.483 € 237.603 € 2.775.030 

TOTAAL € 2.262.127 € 2.447.244 € 1.947.571 € 1.786.518 € 8.443.460 
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In het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) was voor sportwetenschappelijke begeleiding 
een geleidelijke stijging tot een maximum van ±12,5% van het topsportbudget of 2.810.000 euro 
tegen 2012 vooropgesteld. In 2012 werd  een budget van 1.786.518 euro voorzien, hetgeen 
overeenkomt met ±8,3 % van het totale topsportbudget. In de volledige Olympiade 2009-2012 was 
dit gemiddeld 10%. 
 
Bovendien werd in 2007 een Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor Cultuur, Jeugd en Sport 
opgericht. De budgettaire last hiervoor werd gedragen door het budget voor onderzoek en innovatie 
van de Vlaamse Gemeenschap. De opvolging gebeurde door een Stuurgroep van het 
Wetenschappelijk Steunpunt en een Substuurgroep Sport, waarin het kabinet Sport, de 
departementen CJSM en Economie, Wetenschap en Innovatie, Bloso en de Studiedienst van de 
Vlaamse Gemeenschap zetelden, samen met de promotoren uit de universiteiten van de 
verschillende onderzoekslijnen. In het meerjarenplan stond een aparte onderzoekslijn Topsport 
beschreven waarin projecten liepen met betrekking tot talentdetectie, talentontwikkeling en 
trainingsperiodisering, psychologische begeleiding, letselpreventie en de evaluatie van het Vlaams 
topsportbeleid. De budgetten waren respectievelijk 177.664 euro in 2009, 179.456 euro in 2010 en 
60.375 euro in 2011.  
 
Begin 2012 werd een nieuw Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek inzake Sport in het leven 
geroepen. Overleg met het beleid op Vlaams niveau gebeurt enerzijds via een Stuurgroep, 
samengesteld door de Vlaamse Regering met een evenredige vertegenwoordiging vanuit alle 
betrokken instellingen en het Vlaams beleid, anderzijds via regelmatig overleg met het kabinet Sport 
en het departement CJSM. De werkgroep “top- en elitesport” stuurt enkele topsportgeoriënteerde 
onderzoeksprojecten aan met betrekking tot de ontwikkeling van getalenteerde jongeren tot 
volwassen elitesporters en talentidentificatie, en waakt over de return naar het werkveld. Zowel in 
de werkgroep als in de projectspecifieke klankbordgroepen zetelen stakeholders uit het werkveld, 
waaronder de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en Bloso. De budgetten voor beide onderzoeksprojecten 
samen zijn 48.556 euro in 2012, 97.728 euro in 2013, 98.594 euro in 2014 en 97.190 euro in 2015. 
Daarnaast beschikt het Steunpunt Sport over vrije onderzoeksmiddelen die jaarlijks kunnen 
uitgetrokken worden voor ad hoc projecten. 

 
 

TOPSPORT EN WETENSCHAP IN DE PERIODE 2013-2016 

 

DOELSTELLING EN DOELGROEP 

 
De sportwetenschappelijke begeleidings- en onderzoeksprojecten inzake topsportdoelen enerzijds 
op het bijstaan van de topsporttrainer op basis van reeds bestaande knowhow en anderzijds op het 
vergroten van nieuwe topsportgerelateerde expertise, steeds in functie van het leveren van 
topsportprestaties. De sportwetenschappelijke begeleidingsprojecten dienen in eerste instantie 
gericht te zijn op de optimale omkadering van topsporters uit de focussporten. Hierbij dient een 
onderscheid gemaakt te worden tussen korte termijn (ten behoeve van elitesporters), middellange 
termijn (ten behoeve van beloftevolle jongeren) en lange termijnwerking (ten behoeve van 
geïdentificeerde topsporttalenten) (zie ook bijlage 3).  
 
Bij de toekenning van Vlaamse topsportkredieten voor de ondersteuning van sportwetenschappelijke 
begeleiding dient prioriteit gegeven te worden aan de optimale invulling van de noden van de 
elitesporters uit de focussporten. Daarnaast dienen ook de noden van topsporters ondersteund 
binnen de “windows of opportunity” en dienen de basisnoden van de beloftevolle jongeren en 
talenten uit de focussporten zo volledig mogelijk ingevuld te worden. Voor deze groepen dient 
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binnen de werkingsmiddelen Topsport prioritaire ruimte voorzien te worden en binnen de 
begeleidingsprojecten prioritaire toegang en aandacht te worden gegarandeerd. 
Daarnaast dient een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen te gebeuren ten behoefte van de 
overige topsporters, waarbij de noden van de elitesporters prioriteit krijgen boven deze van de 
beloftevolle jongeren en de geïdentificeerde topsporttalenten. 
 
 

WERKING 

 
Er dient vooreerst een onderscheid gemaakt te worden tussen sportwetenschappelijke begeleiding 
en sportwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van Topsport. De sportwetenschappelijke 
begeleiding verwijst naar het ontsluiten, communiceren en gebruiken van bestaande kennis teneinde 
de begeleiding en de omkadering van topsporters en/of teams te optimaliseren door het inzetten 
van experts en bestaande knowhow. Het sportwetenschappelijk onderzoek verwijst naar het 
genereren van nieuwe kennis en expertise door middel van onderzoeksprojecten. 

 
 

DE ONDERSTEUNING, OPVOLGING EN BIJSTURING VAN SPORTWETENSCHAPPELIJKE 
BEGELEIDING 

 
Ten behoeve van de topsportfederaties wordt de werking van locale experts (aangesteld door de 
topsportfederaties) ondersteund, worden door Bloso zelfstandige experts ingezet en worden 
sportoverschrijdende begeleidingsprojecten ondersteund.  
 
Hierbij dient de samenwerking tussen verschillende actoren op het terrein te worden gestimuleerd, 
de expertise van de betrokken experts te worden geoptimaliseerd en de transfer van 
wetenschappelijke kennis naar de werking in het veld te worden verbeterd.  
 
Binnen de sportwetenschappelijke begeleiding is er een groeiend aanbod, maar tegelijk een 
toenemende versnippering. Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, dient de totaliteit van de 
sportwetenschappelijke begeleiding binnen de topsportwerking beter te worden aangestuurd en 
opgevolgd. 
 
 
GANGMAKER TOPSPORT EN WETENSCHAP  
 
De ondersteuning van de wetenschappelijke begeleiding inzake Topsport dient integraal 
gecoördineerd te worden door één voltijds expert, verankerd binnen Bloso, als gangmaker tussen 
sportwetenschappen en Topsport, naar het voorbeeld van NOC*NSF. De gangmaker zorgt voor een 
betere afstemming van de topsportprogramma’s en de wetenschappelijke omkadering, onder 
andere via regelmatige contacten met experts van de verschillende kennisdomeinen, de 
universiteiten, de bedrijfswereld, “embedded scientists” van de federaties en de 
beleidsverantwoordelijken. Daarnaast beoogt de gangmaker ook de optimale disseminatie van de 
wetenschappelijke kennis. De gangmaker rapporteert periodiek aan de Taskforce Topsport en 
Wetenschap.  
 
 
COÖRDINERENDE EXPERT PER KENNISDOMEIN  
 
Voor ieder kennisdomein (paramedische begeleiding, voedingsbegeleiding, psychologische 
begeleiding, fysiologische begeleiding, biomechanische begeleiding, fysieke begeleiding en 



 

 Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) 

Hoofdstuk 5: Topsport en wetenschap 

3 december 2012 77 

bewegingsanalyse, …) dient een coördinerende expert aangesteld te worden, via een 
aannemingsovereenkomst met Bloso. De coördinerende expert per kennisdomein superviseert de 
domeinspecifieke werking in de topsportfederaties, verenigt de vakexperts in een overlegplatform en 
geeft de kennis door aan de “embedded scientists” en de “in service topsporttrainers” (o.a. via 
bijscholingen). Wat betreft de paramedische, psychologische en fysieke begeleiding werden in de 
afgelopen Olympiade reeds coördinerende experts door Bloso aangesteld. Er dient nagegaan te 
worden of een “Pool van sportwetenschappelijke experts” kan opgericht worden (cfr. Pool van 
Toptrainers en Pool van Jeugdtrainers Topsport), die alle (via een kwalificatiesysteem erkende) 
domeinspecifieke experts verenigt en kennisuitwisseling en samenwerking stimuleert. 
 
 
EMBEDDED SCIENTISTS IN DE TOPSPORTFEDERATIES  
 
De toepassing van wetenschappelijke kennis in topsportprogramma’s kan gebeuren door de inzet 
van wetenschappelijk opgeleide experts in het veld, de zogenaamde “embedded scientists”. Deze 
voeren het voorbereidend werk uit op het terrein, contacteren en engageren domeinexperts, zijn 
verantwoordelijk voor interdisciplinair overleg en staan de trainers bij in het toepassen van de 
wetenschappelijke begeleiding in de praktijk. Idealiter wordt deze wetenschapper op termijn net zo 
vanzelfsprekend een onderdeel van de omkadering van de Topsport als een sportkinesitherapeut, 
sportarts of sportdiëtist, gezien deze personen slechts goed kunnen functioneren indien ze volledig 
ingebed zijn in de omkadering van topsporters. Deze zeer specifieke en effectieve vorm van 
overdracht en toepassing van kennis is alleen voor topsportprogramma’s waarvan de structurele 
basiswerking afdoende werd uitgebouwd en waarin de topsporttrainer daadwerkelijk openstaat voor 
en voorbereid is op de wetenschappelijke inbreng. De “embedded scientist” is met andere woorden 
de drijvende kracht in het interdisciplinair team per sporttak en dient aangesteld te worden door de 
topsportfederatie, zonder bijkomende financiering door de Vlaamse overheid. Ook bij de “embedded 
scientists” dient er gestreefd te worden naar het optimaliseren van de onderlinge uitwisseling van 
expertise en de samenwerking met de domeinexperts.  
 
 
SPORTTAKOVERSCHRIJDENDE FACTSHEETS 
 
Factsheets zijn documenten waarin concrete en relevante wetenschappelijke kennis compact en 
toegankelijk is samengevat. Via factsheets kan aan de topsporttrainer inzicht in de beschikbare 
informatie inzake sportwetenschappelijke begeleiding en onderzoek worden aangereikt, die 
toepasbaar is in zijn/haar sportdiscipline. Trainers staan doorgaans open voor 
sportwetenschappelijke vernieuwingen, maar kunnen hierin beter bijgestaan worden door hen te 
wijzen op de relevantie en het nut van bepaalde onderzoeken of begeleiding. Door het opstellen van 
factsheets binnen de ondersteunde wetenschappelijke onderzoeks- en begeleidingsprojecten, wordt 
de trainer permanent ingelicht met relevante up-to-date kennis. In eerste instantie dienen factsheets 
sporttakoverschrijdend opgesteld en verzameld te worden, ten behoeve van de focussporten. Er 
dient nagegaan te worden in welke mate er internationale samenwerking tot stand kan gebracht 
worden en factsheets beschikbaar gesteld kunnen worden vanuit andere landen, vermits de 
relevante wetenschappelijke kennis universeel is. De gangmaker tussen sportwetenschappen en 
Topsport zal hiertoe het initiatief nemen, een format aanbieden en de werkzaamheden coördineren. 
 
 
LOCATIE VAN SPORTWETENSCHAPPELIJKE BEGELEIDING 
 
De dagelijkse integrale sportwetenschappelijke begeleiding van topsporters rendeert optimaal indien 
ze kan plaatsvinden in de onmiddellijke nabijheid van de trainingslocatie. Hierbij wordt een grote 
nood vastgesteld aan centralisatie van de trainingsinfrastructuur Topsport, zowel sporttakspecifiek 
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(één-campus-model) als sporttakoverschrijdend (3 volwaardige topsporttrainingscentra in 
Vlaanderen). De financiële middelen zijn ontoereikend om voor iedere sporttak/trainingscentrum op 
verschillende plaatsen een dagelijkse, kwaliteitsvolle wetenschappelijke begeleiding te voorzien. 
 
Daarnaast kan gespecialiseerde begeleiding met een lagere frequentie (bijvoorbeeld enkele malen 
per jaar) plaatsvinden in diverse expertisecentra in en buiten Vlaanderen (waarvan de 
bereikbaarheid en ligging minder cruciaal is), om op die manier parameters die op het veld 
onvoldoende accuraat op te meten zijn, binnen een gestandaardiseerde testprocedure in bestaande 
sportlabo’s te meten en op te volgen. 
 
 
SAMENWERKINGSMODEL INZAKE SPORTWETENSCHAPPELIJKE BEGELEIDING  
 
Sportwetenschappelijke begeleiding van medisch/paramedische aard dient gericht te zijn op 
enerzijds sportmedische keuringen en gezondheidsrisico’s bij de topsporter (rol MVS), en anderzijds 
op de sportwetenschappelijke begeleiding en omkadering van de topsporter of het team in functie 
van het leveren van topprestaties en de optimale ontwikkeling van talenten tot topsporters (rol 
(para)medisch team binnen het interdisciplinair team in de topsportfederatie). Er dient gestreefd te 
worden naar een samenwerkingsmodel tussen de verschillende betrokken instanties met betrekking 
tot Medisch Verantwoord Sporten (MVS), domeinspecifieke sportwetenschappelijke projecten of 
begeleiders en sporttakspecifieke sportwetenschappelijke medisch-paramedische projecten (SWMP-
projecten). Deze samenwerking dient te leiden tot een meer complementaire werking in de 
begeleiding van topsporters (mits behoud van de affiniteit), tot een maximale transparantie van de 
verzamelde data en tot een actueel en permanent houden van de testprotocols en inzichten van de 
medische risico’s. 
 
 
SPORTWETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSPROJECTEN 

 
Naast het optimaal begeleiden van de topsporttrainers en de topsporters, dient ook geïnvesteerd te 
worden in het genereren van nieuwe kennis en expertise door middel van sportwetenschappelijke 
onderzoeksprojecten. Het voeren van relevant wetenschappelijk onderzoek naar 
topsportgerelateerde onderwerpen zal gestuurd worden via het mechanisme van Vlaamse 
leerstoelen Topsport aan de Vlaamse universiteiten. Hierdoor krijgen deze instellingen meer 
middelen en verantwoordelijkheden. De Vlaamse leerstoel Topsport dient een aantrekkings- en 
groeipool te zijn voor een vernieuwende topsportrelevante onderzoekslijn, die kan uitmonden in het 
vergroten en bestendigen van relevante topsportwetenschappelijke kennis ten behoeve van de 
Vlaamse topsporters. Voor iedere Vlaamse leerstoel Topsport (maximaal 7 in de Olympiade Rio 2016) 
wordt een jaarlijks maximumbedrag van 100.000 euro voorzien over een periode van 4 jaar 
(toekenning per Olympiade met een resultaatsverbintenis). 
 
De inhoud van de Vlaamse leerstoelen Topsport inzake maximaal 7 onderzoekspijlers dient in het 
voorjaar 2013 te worden bepaald door de Taskforce Topsport en Wetenschap, via een consultatie 
van alle belanghebbenden inzake Topsport: gangmaker tussen sportwetenschappen en Topsport, 
topsporttrainers, beleidsverantwoordelijken van de federaties, universiteiten en researchcentra en 
coördinerende sportwetenschappelijke domeinexperts. Een deel van de procedure kan mogelijk 
uitbesteed worden aan een onafhankelijk gespecialiseerde overheid, bv. voor de screening van de 
ingediende voorstellen en voor het vastleggen van een shortlist met geschikte 
onderzoeksonderwerpen. Eenmaal de behoeften inzake sportwetenschappelijk onderzoek kenbaar 
worden gemaakt, dient een lastenboek te worden opgesteld en bezorgd aan de Taskforce Topsport 
en Wetenschap, met inbegrip van de onderzoeks- en (innoverende) ontwikkelingsmogelijkheden. De 
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uiteindelijke toekenning van een Vlaamse leerstoel Topsport gebeurt door de minister van Sport, op 
advies van de Taskforce Topsport en Wetenschap (vanaf najaar 2013). 
Jaarlijks dient een colloquium Topsport georganiseerd te worden door Bloso, waarbij alle 
belanghebbenden inzake Topsport en wetenschap verenigd worden en op die manier relevante 
bevindingen inzake sportwetenschappelijke begeleiding en onderzoek kunnen uitgewisseld worden. 
Hierbij wordt telkens een stand van zaken gegeven van de uitvoering van de Vlaamse leerstoelen 
Topsport. 
 
 

CRITERIA, BEVOEGDHEID EN PROCEDURE VAN TOEKENNING 

 
De noden van een federatie inzake sportwetenschappelijke begeleiding dienen gekaderd te worden 
in de begeleidingsvisie van een topsportfederatie, die kenbaar wordt gemaakt via haar vierjaarlijks 
Beleidsplan Topsport en het jaarlijks Actieplan Topsport. Voor de focussporten worden deze noden 
en de uitvoering ervan jaarlijks besproken met de gangmaker Topsport en wetenschap binnen Bloso 
als onderdeel van het decretaal vastgelegde bilaterale gesprek Topsport.  
 
Er dient gestreefd te worden naar objectiveerbare criteria voor de beoordeling, toekenning en 
financiering van sportwetenschappelijke begeleiding inzake Topsport. Volgende criteria komen in 
aanmerking:  

(1) Relevantie inzake Topsport:  de beoogde doelgroep (niveau, omvang, sporttak of groep van 
sporten), de praktische toepassingen op het veld en het te verwachten effect op de 
prestaties; 

(2) Innoverend karakter: het creëren van nieuwe toepassingen met bestaande expertise of naar 
de integratie in een (bestaande) interdisciplinaire werking;  

(3) Niveau van het project en de uitvoerders: de inzet van up-to-date experts met voldoende 
kennis van de doelgroep/sporttak;  

(4) Haalbaarheid inzake timing en budget:  timing (duur en moment waarop de aanpak zal 
renderen) en betaalbaarheid (in vergelijking met andere prioriteiten);  

(5) Consolidering van de verworven kennis/expertise voor de Vlaamse topsporters op 
middellange en lange termijn: het voorzien van maatregelen, noodzakelijk om experts op 
middellange en lange termijn te kunnen behouden ten behoeve van de Vlaamse 
topsportwerking (bv. via het afsluiten van overeenkomsten per Olympiade in plaats van per 
jaar).  

 
De Taskforce Topsport en Wetenschap geeft advies inzake de toekenning van ondersteuning 
(subsidies en bijkomende financiering vanuit de werkingsmiddelen Topsport) van 
sportwetenschappelijke begeleiding. Deze wordt voor de duur van de Olympiade samengesteld door 
de minister van Sport en dient te bestaan uit de leden van de Taskforce Topsport en de gangmaker 
tussen Topsport en Wetenschap, ad hoc uitgebreid met domeinexperts. De gangmaker tussen 
sportwetenschappen en Topsport is een raadgevend lid van de Taskforce Topsport en Wetenschap 
en bereidt inhoudelijk de dossiers voor, waarbij indien nodig voor bijkomend advies op zoek gegaan 
kan worden naar onafhankelijke experts, die geen eigenbelangen verdedigen of verbonden zijn aan 
de betrokken dienst/labo van een Vlaamse universiteit. 
 
Inzake het toekennen van Vlaamse leerstoelen Topsport, dienen de onderzoeksprojecten inhoudelijk 
minstens aan volgende criteria te beantwoorden: 

(1) Relevantie: de beoogde doelgroep (niveau, omvang, sporttak of groep van sporten), de 
praktische toepassingen op het veld en het te verwachten effect op de prestaties; 

(2) Innoverend karakter verwijst naar het genereren van nieuwe kennis en de te verwachten 
meerwaarde ten opzichte van bestaande kennis/expertise; 
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(3) Niveau van het project en de uitvoerders: het bewezen wetenschappelijk niveau van de 
onderzoekers en het wetenschappelijk niveau van het ingediende project; 

(4) Haalbaarheid: timing (duur van het project) en betaalbaarheid (in vergelijking met andere 
prioriteiten). Een eigen inbreng (materieel, personeel of financieel) van de 
onderzoeksinstelling in het project is vereist; 

(5) Consolidering: het beschikbaar houden van de opgebouwde (en gefinancierde) expertise en 
kennis via maatregelen inzake eigendomrecht en/of gebruiksrecht ten behoeve van de 
Vlaamse topsporters op middellange en lange termijn. 

 
De Taskforce Topsport en Wetenschap dient haar rol als “Denktank Topsport en Wetenschap” te 
vervullen, waarvoor de gangmaker tussen sportwetenschappen en Topsport een trekkersrol vervult. 
Voorts dient de Taskforce Topsport en Wetenschap te waken over eigendomsbepalingen inzake 
publicatie, toepassing, patentering en commercialisering van de door de Vlaamse overheid 
gefinancierde sportwetenschappelijke projecten. 
 
 

WIJZE VAN EVALUEREN 

 
Evaluatie van de projecten met betrekking tot Topsport en wetenschap zal gebeuren aan de hand 
van enerzijds kwantitatieve elementen (aantal  ondersteunde topsporters, beloftevolle jongeren, 
geïdentificeerde topsporttalenten binnen verschillende projecten, output van onderzoeksprojecten 
aan de hand van aantal bijscholingen en factsheets, …) en anderzijds op basis van kwalitatieve 
elementen (bevraging van de High Performance Managers, toptrainers, coördinatoren Topsport en 
sporttechnische coördinatoren van de federaties). 
 
De gangmaker Topsport en Wetenschap evalueert de sportwetenschappelijke begeleiding ten 
behoeve van de topsportfederaties zowel op permanente basis als jaarlijks, prioritair deze binnen de 
focussporten. Een jaarlijks evaluatierapport met aanbevelingen voor de optimalisering van de 
werking wordt hierbij opgemaakt en besproken binnen de Taskforce Topsport en Wetenschap.  
 
In het kader van deze evaluatie worden de periodieke verslagen van de sportwetenschappelijke 
begeleidingsteams van de topsportfederaties en de door Bloso opgevraagde informatie door de High 
Performance Managers, coördinatoren Topsport of sporttechnisch coördinatoren aan Bloso bezorgd.  
Daarnaast dient er een regelmatige evaluatie te gebeuren van de sportwetenschappelijke 
onderzoeksprojecten (Vlaamse leerstoelen Topsport) met de Taskforce Topsport en de gangmaker 
Topsport en wetenschap, teneinde de nodige garanties te krijgen dat de Vlaamse leerstoel Topsport 
efficiënt wordt ingevuld door de betrokken universiteit en de resultaatsverbintenis van die leerstoel 
wordt behaald.  
 
 

BUDGET 2013-2016 

 
(1) Voor de financiering van de gangmaker Topsport en wetenschap (1 VTE vanaf 1/4/2013) is 

een budget nodig van 60.000 euro in 2013 en 80.000 euro vanaf 2014, supplementair toe te 
kennen aan de personeelskredieten Bloso; 

(2) Voor de financiering van een expert per kennisdomein, wordt de jaarlijkse kostprijs geraamd 
op 650.000 euro vanaf 2013, ten laste van werkingsmiddelen Topsport van Bloso; 

(3) Het inzetten van “embedded scientists” in/door de topsportfederaties wordt niet bijkomend 
gefinancierd door de Vlaamse overheid; 
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(4) Voor de financiering van maximaal 7 Vlaamse leerstoelen Topsport (wetenschappelijke 
onderzoeksprojecten per Olympiade toegekend), wordt de kostprijs geraamd op 233.333 
euro in 2013 (vanaf 1/4/2013) en 700.000 euro vanaf 2014 ten laste van werkingsmiddelen 
Topsport van Bloso; 

(5) Voor de financiering van wetenschappelijke en medisch/paramedische begeleidingsprojecten 
t.a.v. de Vlaamse topsportfederaties (interdisciplinaire teams) wordt de jaarlijkse kostprijs 
geraamd op 880.000 euro vanaf 2013, op basis van 70.000 euro per jaar per focussport 
(categorie 1) en 45.000 euro per jaar per sporttak in categorie 2, ten laste van 
werkingsmiddelen Topsport van Bloso. 

 
Tabel 17: Begroting van de sportwetenschappelijke begeleidings- en onderzoeksprojecten in de periode 2012-2016 
 

Topsport en wetenschap 2012 2013 2014 2015 2016 

Gangmaker Topsport & wetenschap 
     Bron: Bloso personeelskredieten 
     Begunstigde: Bloso-personeel 

 € 0 € 0 € 0 € 0 

Expert per kennisdomein 
    Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
     Begunstigde: zelfstandige experts 

€ 650.000 € 650.000 € 650.000 € 650.000 € 650.000 

Embedded scientist topsportfederatie 
    Bron: topsportfederatie 
     Begunstigde: personeel topsportfederatie 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Sportwetenschappelijk onderzoek 
    Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
     Begunstigde: universiteiten (leerstoel) 

 € 233.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 

Sportwetenschappelijke begeleiding 
    Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
     Begunstigde: topsportfederaties 

€ 640.000 € 880.000 € 880.000 € 880.000 € 880.000 

TOTAAL € 1.290.000 € 1.763.000 € 2.230.000 € 2.230.000 € 2.230.000 

 
 

WAT IS NIEUW INZAKE TOPSPORT EN WETENSCHAP? 

 
(1) Het verhogen van de inzet ten aanzien van een beperkt aantal focussporten; 
(2) De aanstelling van een voltijdse gangmaker tussen wetenschap en Topsport (Bloso); 
(3) Het financieren van coördinerende sportwetenschappelijke expert per kennisdomein;  
(4) De centralisatie van de courante topsportbegeleiding, gekoppeld aan gecentraliseerde 

trainingsinfrastructuur Topsport, zowel sporttakspecifiek (één-campus-model) als 
sporttakoverschrijdend (drie volwaardige topsportcentra in Vlaanderen); 

(5) Een “embedded scientist” per sporttak voor de toepassing van sportwetenschappelijke 
kennis in het veld (ten laste van de topsportfederatie); 

(6) Het opstellen van “factsheets” ten behoeve van topsportbegeleiders; 
(7) Het oprichten van Vlaamse leerstoelen Topsport, waarbinnen alle sportwetenschappelijke 

onderzoeksprojecten dienen gekaderd te worden; 
(8) Het inrichten van een jaarlijks colloquium Topsport en Wetenschap; 
(9) De vernieuwde samenstelling van de Taskforce Topsport en Wetenschap. 
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HOOFDSTUK 6: TOPSPORTEVENEMENTEN 
 
 

ACTIEPUNT 11: TOPSPORTEVENEMENTEN 
 
 

HISTORIEK EN STAND VAN ZAKEN 

 
Het decreet van 13/7/2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse 
sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding 
voorziet een minimaal bedrag van 24.800 euro, 12.400 euro en 6.200 euro voor de organisatie van 
respectievelijk een wereldkampioenschap, een Europees kampioenschap en een 
wereldbekerwedstrijd in het Nederlands taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.  
 
Het Uitvoeringsbesluit Topsport van 19/12/2008 voorziet voor de financiering van de organisatie van 
deze wedstrijden een tegemoetkoming in de door de sportfederatie gedragen kosten voor een 
bedrag van (per evenement) maximaal 30.000 euro voor wereldkampioenschappen, 15.000 euro 
voor Europese kampioenschappen en 7.500 euro voor wereldbekerwedstrijden.  
 
In de Olympiade 2009-2012 subsidieerde Bloso een totaalbedrag van 735.000 euro over de volledige 
Olympiade voor de organisatie van wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen en 
wereldbekerwedstrijden. In 2013 werd 225.000 euro begroot voor de subsidiëring van deze 
organisaties. 
 
De ondersteuning door het departement CJSM van de evenementen “Topsport Vlaanderen” is 
destijds (1995) gestart als “communicatiekanaal” voor de promotie van Vlaanderen en de Vlaamse 
regio. Tegelijk hield dit beleid ook in dat in Vlaanderen kansen kreeg om belangrijke internationale 
sportmanifestaties te organiseren. Hierdoor kunnen de Vlaamse topsporters internationale 
ervaringen opdoen om hun prestatieniveau te verhogen. Tegelijkertijd kan het Vlaamse publiek van 
(top)sport op internationaal niveau genieten en gelden de prestaties van de topsporters als 
voorbeeldfunctie. Zo subsidieert het departement CJSM jaarlijks allerlei initiatieven in verband met 
Topsport. Het betreft voornamelijk een tegemoetkoming in de organisatiekosten van internationale 
wedstrijden, Europese clubcampagnes, projectsubsidies, topsportteams en talentenopleidingen. In 
de Olympiade 2009-2012 werd 4.980.250 euro besteed aan de  ondersteuning van dergelijke 
initiatieven. 
 
Tabel 18: Overzicht van de subsidies voor de organisatie van WK, EK en WB in de periode 2009-2012 
 

Subsidies Organisatie WK, 
EK en WB 2009-2012 

2009 2010 2011 2012 Eindtotaal 

Bloso € 210.000 € 127.500 € 217.500 € 180.000 € 735.000 

departement CJSM € 1.333.000 € 1.190.100 € 1.394.000 € 1.200.000 € 5.117.100 

TOTAAL € 1.543.000 € 1.317.600 € 1.611.500 € 1.380.000 € 5.852.100 
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ORGANISATIE VAN TOPSPORTEVENEMENTEN IN DE PERIODE 2013-2016 

 

DOELSTELLING EN DOELGROEP 

 
De subsidiëring van topsportevenementen dient enerzijds gericht te zijn op het verhogen van de 
kansen op resultaten en de ontwikkeling van de Vlaamse topsporters, en anderzijds op het verhogen 
van de uitstraling van Vlaanderen.  
De toekenning van financiële middelen voor de organisatie van topsportevenementen verloopt 
voornamelijk via Bloso en het departement CJSM. Daarnaast voorziet de Vlaamse Overheid eveneens 
financiële ondersteuning vanuit andere diensten en budgetten (waaronder “1700”, toerisme, …). 
 
 

WERKING 

 
SUBSIDIES VIA BLOSO 

 
Om voor aanvullende subsidies Topsport via Bloso in aanmerking te komen, dienen de 
unisportfederaties de volgende subsidievoorwaarden te vervullen (Uitvoeringsbesluit Topsport van 
19/12/2008): 

(1) de unisportfederatie zelf treedt op als organisator; 
(2) de wedstrijden vinden plaats in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied 

Brussel - Hoofdstad; 
(3) alleen de organisatie van deze wedstrijden voor juniores en seniores komt in aanmerking; 
(4) de betrokken discipline(s) moeten voorkomen op de topsporttakkenlijst; 
(5) de organisatie is gericht op de deelname van Vlaamse elitesporters of beloftevolle jongeren, 

binnen het kader van hun topsportprogramma. 
 
 
SUBSIDIES VIA HET DEPARTEMENT CJSM: 

 
Om voor aanvullende subsidies Topsport via het departement CJSM in aanmerking te komen, dient 
het aanvraagdossier van de unisportfederatie in eerste instantie te voldoen aan volgende 
subsidievoorwaarden: 

(1) Het topsportevenement wordt georganiseerd in het Nederlandstalig gebied of in het 
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad; 

(2) De informatie voor de verschillende betrokken partijen (roadbook, programma, …) is 
beschikbaar in de Nederlandse taal; 

(3) De organisator betrekt de respectievelijke sportfederatie bij het evenement; 
(4) De topsportevenementen moeten passen binnen het topsportbeleid van de 

(top)sportfederaties. Vlaamse elitesporters moeten zich op eigen bodem kunnen meten op 
het allerhoogste niveau; 

(5) De betrokken sport van het evenement moet minimum op de Vlaamse sporttakkenlijst staan; 
(6) Het topsportevenement moet minimum van een internationaal niveau zijn en erkend zijn als 

“Topcompetitie” (ten minste gelijkgesteld met Europees niveau) door de internationale 
sportfederatie van de betrokken sport; 

(7) Het deelnemersveld van het topsportevenement moet bestaan uit: 
a. Erkende Vlaamse topsporters die door de federatie werden weerhouden als 

elitesporter of beloftevolle jongere; 
b. Erkende buitenlandse atleten uit minimum 4 landen met uitzondering van interlands 

of officieel erkende tornooien van ploegsporten. 
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(8) Het topsportevenement moet een ruime media-aandacht hebben, concreet via 
televisieaandacht met het logo “Topsport Vlaanderen” binnen televisiebereik (in beeld). 
Afhankelijk van het niveau “media-aandacht” wordt de ondersteuning voorzien 

(9) Alle topsportevenementen die financieel ondersteund worden door de Vlaamse overheid 
moeten een maximale visibiliteit voor Vlaanderen garanderen. Dit dient te gebeuren door 
een opname van het logo “Topsport Vlaanderen” in de verschillende communicatie en 
promotie initiatieven van het evenement. 

 
 

CRITERIA, BEVOEGDHEID EN PROCEDURE VAN TOEKENNING 

 
SUBSIDIES VIA BLOSO 

 
Een subsidiëringaanvraag Topsport voor de organisatie van Europese kampioenschappen, 
wereldkampioenschappen en wereldbekerwedstrijden dient uiterlijk op 1 september, voorafgaand 
aan het jaar waarvoor subsidies worden gevraagd, te worden ingediend bij Bloso via het 
jaaractieplan Topsport. De minister van Sport wordt jaarlijks geadviseerd inzake de subsidiëring van 
EK’s, WK’s en WB’s, op basis van bovenstaande subsidievoorwaarden. 
 
 
SUBSIDIES VIA HET DEPARTEMENT CJSM: 

 
Indien voldaan wordt aan de algemene voorwaarden tot ondersteuning van het topsportevenement, 
dient het subsidiebedrag bepaald te worden op basis van drie criteria: (1) internationaal 
competitieniveau en prioriteitsniveau van de sporttak, (2) uitstralingsniveau voor Vlaanderen via de 
media en (3) uitstralingsniveau via visibiliteit logo Topsport Vlaanderen.  
 
 
INTERNATIONAAL COMPETITIENIVEAU EN PRIORITEITSNIVEAU VAN DE SPORTTAK 
 
Het subsidiebedrag wordt enerzijds toegekend op basis van het prioriteitsniveau van de competitie 
(wereldkampioenschap, Europees kampioenschap, wereldbekerwedstrijd of internationale 
wedstrijd), en anderzijds op basis van het prioriteitsniveau van de (top)sportfederatie volgens de 
Vlaamse topsporttakkenlijst (categorieën 1-2-3-4, G-topsport en sportdisciplines op de Vlaamse 
sporttakkenlijst).  
 
Voor ieder prioriteitsniveau gelden maximumbedragen, die volledig of gedeeltelijk worden 
toegekend op basis van een analyse van het budget, de kwaliteit van het aanvraagdossier, de 
kwaliteit van de organisatie en de sportieve kwaliteit van het topsportevenement. 
 
Topsportevenementen met een uitzonderlijk hoge kostprijs en/of bijzondere uitstraling dienen ad 
hoc besproken en goedgekeurd te worden door de Vlaamse minister van Sport en/of de Vlaamse 
Regering. 
 
 
UITSTRALINGSNIVEAU VOOR VLAANDEREN VIA DE MEDIA 
 
Gesubsidieerde topsportevenementen dienen bij te dragen tot de promotie van het Vlaams 
topsportbeleid en Vlaanderen als sterke regio, en het vergroten van de uitstraling van de sporttak in 
het binnen- en buitenland. In functie van de uitstraling van de sporttak wordt een supplementair 
subsidiebedrag toegekend, dat een percentage is van het toegekende subsidiebedrag volgens het 
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internationaal competitieniveau en het prioriteitsniveau van de sporttak. Het percentage wordt 
bepaald op basis van de uitstraling via de media, met name door de aard van de televisie-uitzending 
en het (inter)nationale bereik. 
 
 
UITSTRALINGSNIVEAU VIA VISIBILITEIT LOGO TOPSPORT VLAANDEREN 
 
Een bijkomend supplement (percentage van het toegekende subsidiebedrag volgens het 
internationaal competitieniveau en het prioriteitsniveau van de sporttak) wordt toegekend voor de 
visibiliteit ten aanzien van de Vlaamse overheid via het uitdragen van het logo Topsport Vlaanderen, 
dat duidelijk zichtbaar is voor de aanwezige toeschouwers op het desbetreffende evenement. 
 
 
COMPLEMENTARITEIT TUSSEN BLOSO EN HET DEPARTEMENT CJSM: 

 
De Taskforce Topsport behandelt trimestrieel de aanvraagdossiers voor de ondersteuning van 
topsportevenementen, en zorgt ervoor dat de toekenning van de subsidies door de verschillende 
bevoegde instanties complementair zijn. Topsportevenementen met een uitzonderlijk hoge kostprijs 
en/of bijzondere uitstraling dienen ad hoc besproken en goedgekeurd te worden door de Vlaamse 
minister van Sport en/of de Vlaamse Regering.  
 
 

WIJZE VAN EVALUEREN 

 
Op basis van een benchmarking in de periode 2009-2012 werd vastgesteld dat 66,5% van de 
beschikbare kredieten voor ondersteuning van topsportevenementen gaat naar de 
topsportcompetities die bijdragen tot het realiseren van de outputdoelstellingen (resultaten) van het 
Vlaamse topsportbeleid (Vlaamse topsportindex).  
In de Olympiade 2013-2016 dient minstens 75% van de beschikbare kredieten voor ondersteuning 
van topsportevenementen voorbehouden te worden voor ondersteuning van de hierboven 
beschreven topsportcompetities. 
 
 

BUDGET 2013-2016 

 
Uitgaande van een constant aandeel wordt vooropgesteld om maximaal 7,5% van het Vlaamse 
topsportbudget te bestemmen voor de ondersteuning van de topsportevenementen in Vlaanderen: 

(1) De begroting voor topsportsubsidies die Bloso toekent voor de organisatie van Europese 
kampioenschappen, wereldkampioenschappen en wereldbekerwedstrijden is opgenomen 
onder topsportsubsidies (hoofdstuk 1). 

(2) Voor de subsidie van topsportevenementen door het departement CJSM wordt de kostprijs 
geraamd op 1.000.000 euro per jaar vanaf 2013. 

 
Tabel 19: Overzicht van de subsidies voor de organisatie van WK, EK en WB in de periode 2012-2016 
 

Topsportevenementen 2012 2013 2014 2015 2016 

Topsportevenementen CJSM 
     Bron: departement CJSM financiering 
     Begunstigde: organisatoren 

€ 1.200.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 
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WAT IS NIEUW INZAKE DE ORGANISATIE VAN TOPSPORTEVENEMENTEN? 

 
(1) De subsidieberekening voor de ondersteuning van  topsportevenementen door het 

departement CJSM gebeurt op basis van drie criteria: (1) internationaal competitieniveau en 
prioriteitsniveau van de sporttak, (2) uitstralingsniveau voor Vlaanderen via de media en (3) 
uitstralingsniveau via visibiliteit logo Topsport Vlaanderen; 

(2) De complementariteit tussen Bloso en het departement CJSM wordt bewaakt via de 
trimestriële behandeling van de aanvraagdossiers door de Taskforce Topsport; 

(3) Minstens 75% van de beschikbare kredieten voor ondersteuning van topsportevenementen 
dient voorbehouden te worden voor ondersteuning van topsportcompetities die bijdragen 
tot het realiseren van de outputdoelstellingen (sportieve prestaties en resultaten) in de 
Olympiade 2013-2016; 

(4) Maximaal 7,5% van het Vlaamse topsportbudget wordt bestemd voor de ondersteuning van 
topsportevenementen in Vlaanderen. 
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HOOFDSTUK 7: SPECIFIEKE DOELGROEPEN 
 
 

ACTIEPUNT 12: OLYMPISCHE PLOEGSPORTEN 
 
 

HISTORIEK EN STAND VAN ZAKEN 

 
De ploegsporten hebben een eigen problematiek, ondermeer inzake financiële noden (het betreft 
steeds een grote groep van topsporters), de moeilijke rekrutering van de eigen topsporters van 
internationaal niveau (veelal in buitenlandse profploegen actief) voor de nationale ploegen, de 
gespannen verhouding tussen de federatie (nationale ploegen) en de professionele clubs 
(werkgevers), de (bi)communautaire samenstelling van de nationale ploegen in het spanningsveld 
tussen Vlaamse, Franstalige en nationale sportbonden en het beperkt aantal plaatsen (slechts 12 
landen) op de Olympische Spelen.  
 
Gezien deze eigen problematiek kwamen de ploegsporten reeds als een specifieke doelgroep in het 
Topsportactieplan Vlaanderen I (2005-2008) en het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) aan 
bod. Volgende ploegsporten werden in de Vlaamse topsporttakkenlijst 2009-2012 opgenomen: 
basketbal, volleybal en voetbal in categorie 1 en handbal in categorie 3. Van hockey was er nog geen 
sprake op de Vlaamse topsporttakkenlijst 2009-2012, aangezien de Koninklijke Belgische Hockeybond 
in deze periode nog niet gesplitst was.   
 
Afgemeten aan de prestaties van de Belgische ploegen seniors en jeugd tijdens de afgelopen 
Olympiade, zijn de Olympische ploegsporten op een structureel hoger niveau terechtgekomen. Het is 
duidelijk dat het Vlaams topsportbeleid hiertoe wezenlijk heeft bijgedragen. Net als in de Olympiade 
Beijing (2005-2008: voetbal heren en hockey heren) kwalificeerden twee teams zich voor de 
Olympische Spelen 2012 in Londen: hockey vrouwen en hockey heren. De hockeyploegen behaalden 
bovendien knappe prestaties op de verschillende Europese kampioenschappen en de herenploeg 
kwalificeerde zich zelfs voor de Champions Trophy (jaarlijks tornooi voor de sterkste hockeylanden) 
in Australië (december 2012).  
 
Ook de andere Olympische ploegsporten kenden een positieve evolutie: de nationale 
volleybalploegen heren en dames konden zich eenmaal kwalificeren voor deelname aan het 
Europees kampioenschap (11de plaats volleybal dames in 2009 en 13de plaats volleybal heren in 
2011) en de nationale basketbalploeg heren kon zich voor het eerst sinds 1993 bij de beste 16 landen 
kwalificeren voor het EK 2011 (dat uiteindelijk met 24 landen werd betwist). De nationale 
volleybalploeg dames en de nationale basketbalploeg heren hebben zich in 2012 gekwalificeerd voor 
het EK 2013. De nationale hockeyploeg mannen en vrouwen nemen in 2013 deel aan het EK.  
 
De toekomst oogt positief, want de nationale jeugdploegen – meer in het bijzonder hockey, 
basketbal en volleybal – scoren zeer goed op internationale jeugdkampioenschappen. Alleen al in 
2012 werd bij de hoogste jeugdcategorie (senior -1) goud behaald met de nationale hockeyploeg 
heren op het EK en brons met de nationale volleyploeg heren op het EK. 
 
In tabel 20 is een overzicht weergegeven van de financiering door de Vlaamse overheid in 
Olympische ploegsporten in de Olympiade 2009-2012. 
 
 
 
 
 



 

 Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) 

Hoofdstuk 7: Specifieke doelgroepen 

3 december 2012 88 

Tabel 20: Investeringen Topsport in de ploegsporten in de periode 2009-2012 
 

Sporttak 2009 2010 2011 2012 Eindtotaal 

Volleybal € 1.102.070 € 1.119.369 € 1.152.423 € 1.402.493 € 4.776.355 

Basketbal € 571.498 € 645.129 € 712.770 € 648.636 € 2.578.032 

Voetbal € 316.829 € 734.071 € 681.804 € 766.151 € 2.498.855 

Hockey (Be Gold) € 643.000 € 320.000 € 300.000 € 495.000 € 1.758.000 

Handbal € 267.101 € 289.159 € 259.693 € 295.260 € 1.111.214 

TOTAAL € 2.900.498 € 3.107.728 € 3.106.690 € 3.607.540 € 12.722.456 

 
 

OLYMPISCHE PLOEGSPORTEN IN DE PERIODE 2013-2016 

 

DOELSTELLING EN DOELGROEP 

 
Naar analogie met de individuele sporttakken zal er ook in de ploegsporten een duidelijke focus 
gelegd worden, met de nadruk op slaagkansen op korte, middellange en lange termijn: 
 
 
FOCUS OP OLYMPISCHE PLOEGSPORTEN 

 
De focus in het Vlaams topsportbeleid inzake ploegsporten dient gelegd te worden binnen de 
ploegsporten van het Olympisch programma. Het betreft een keuze die dient gemaakt te worden uit 
14 events in 7 sporttakken op het programma van de Olympische Zomerspelen en 2 events in 1 
sporttak op het programma van de Olympische Winterspelen: basketbal (dames en heren), handbal 
(dames en heren), hockey (dames en heren), rugby sevens (dames en heren), voetbal (dames en 
heren), volleybal (dames en heren), waterpolo (dames en heren) en ijshockey (dames en heren).  
 

Opmerking:  de niet-Olympische ploegsport korfbal blijf nominatief op de topsporttakkenlijst 2013-2016, 
omwille van de uitstekende werking en prestaties tijdens de voorbije Olympiades op 
wereldspelen, wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen. 

 
De verdere uitwerking van actiepunt 12 geldt evenwel enkel voor de Olympische ploegsporten. 
 
 
RESULTAATSDOELSTELLINGEN 

 
Voor iedere Olympische ploegsport in het Vlaams topsportbeleid dient het behalen van een top-8 
plaats op Europese kampioenschappen als minimale resultaatsdoelstelling vooropgesteld te worden. 
Steeds dient sporttakspecifiek bekeken te worden welk het realistische ontwikkelingstraject is in de 
opbouw naar deelnames aan Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en 
Olympische Spelen. De finaliteit van de Olympische ploegsporten dient te liggen op het behalen van 
een top-8 plaats op de Olympische Spelen. 
 
 
KORTE TERMIJN VERSUS LANGE TERMIJN 

 
Tot de focussporten kunnen zowel ploegsporten met resultaten (topprestaties tijdens de afgelopen 
jaren en resultaatsdoelstellingen op korte termijn) als ploegsporten met potentieel (gestructureerd 
topsportbeleid, met vooruitzichten op topprestaties op middellange en lange termijn) behoren. 
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WERKING 

 
Volgende Olympische ploegsporten worden in de Vlaamse topsporttakkenlijst 2013-2016 
opgenomen: hockey en volleybal in categorie 1, basketbal en voetbal in categorie 2. Korfbal 
(Wereldspelen) blijft behouden in categorie 4. De toegekende middelen zullen per sporttak 
gekoppeld worden aan het invullen van de hieronder opgesomde basisvoorwaarden.   
 
 

CRITERIA, BEVOEGDHEID EN PROCEDURE VAN TOEKENNING 

 
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning op korte, middellange en/of lange termijn, dient de 
topsportfederatie te voldoen aan een aantal basisvoorwaarden (in volgorde van prioriteit): 
 

(1) De nationale seniorploegen dienen centraal te staan in het topsportbeleid van de federatie. 
Dit dient zich ook te vertalen in het prioritair aanwenden van eigen middelen van de 
federatie ten behoeve van de topsportwerking in functie van de nationale ploegen. Nationale 
jeugdploegen, clubwerking en/of omkadering van individuele (elite) ploegsporters dienen 
een ondersteunende rol te vervullen ten opzichte van de werking van de nationale 
seniorploegen. Dit impliceert een éénduidige visie op korte, middellange en lange 
termijnwerking in het topsportbeleid van de federatie: aanwezigheid van een integrale 
topsportpiramide (talentdetectie, topsportschool of een evenwaardig alternatief, project +18 
en seniorploegen) met een duidelijke structuur in de nationale ploegen (senioren, senioren -
1, senioren -2, “high potentials”, …); 

(2) Het stellen van doelstellingen op korte (OS 2016), middellange (OS 2020) en lange termijn 
(OS 2024) voor Olympische Spelen en tussenliggende EK’s en WK’s; 

(3) Zich bewust zijn van (en handelen naar) het gemeenschapsoverschrijdend karakter van de 
ploegsporten. Het BOIC dient een trekkersrol te vervullen vanaf het internationaal 
programma in het gemeenschapsoverschrijdend overleg en de coördinatie tussen de 
technische directies. De technische directies dienen verregaande autonomie te verkrijgen 
(ten aanzien van hun Raad van Bestuur) inzake de uitvoering van het topsportbeleid in de 
Vlaamse en Franstalige federaties; 

(4) De nationale competitiekalender dient afgestemd te worden op de voorbereidings- en 
wedstrijdperiode van de nationale ploeg en op de internationale competitiekalender. Er 
dient een duidelijk afgelijnd sportief programma van de nationale ploeg voorgelegd te 
worden, waarbij in optimale omstandigheden (degelijke trainingsinfrastructuur topsport, in 
lijn met de accommodaties van de clubs) en in nauw overleg met de clubs kan getraind 
worden. Dit kan gefaciliteerd worden door o.a.: 

a. Het geheel of gedeeltelijk compenseren van de loonlast van de spelers tijdens 
trainingen en stages van de nationale ploeg (bv. 8+4 maanden model, 9+3 maanden 
model, …);  

b. Het afsluiten van een verzekering door de federatie voor individuele clubspelers, die 
geselecteerd worden voor de nationale ploeg, teneinde financiële zekerheid te 
kunnen bieden in geval van blessures. Een dergelijke verzekering garandeert een 
sterke continuïteit en is een goede basis voor verdere samenwerking met de clubs; 

(5) De uitbouw van een professioneel operationeel kader rond de nationale seniorploeg(en), 
met autonomie inzake management in functie van het voeren van een performant 
topsportbeleid (via afspraken met de Vlaamse en Franstalige federaties, profliga’s en 
koepelfederaties en een periodieke rapportering aan de Raden van Bestuur); 

(6) De uitbouw van een trainingstechnisch kader rond de nationale seniorploeg(en), met 
autonome bevoegdheden (ten aanzien van de Raad van Bestuur) inzake de samenstelling en 
uitvoering van het sportief programma van de nationale senior- en jeugdploegen; 
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(7) De individuele ploegsporters (zowel jeugd als seniors) dienen te allen tijde een engagement 
en beschikbaarheid te tonen voor de nationale ploeg(en); 

(8) Het vrijwaren van voldoende draagvlak bij de stakeholders (binnen- en buitenlandse clubs en 
liga’s, …) bij het centraal stellen van de nationale seniorploegen. 

 
In de ploegsporten is het gemeenschapsoverschrijdend overleg (basisvoorwaarde 3) zondermeer 
noodzakelijk, vermits de nationale ploegen op iedere leeftijd samengesteld worden uit Vlaamse en 
Franstalige spelers en omkadering. Het overleg en de samenwerking tussen de Vlaamse 
gemeenschap, de Franstalige gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap en het BOIC werd 
bekrachtigd via een samenwerkingsakkoord (8 november 2011) tussen de gemeenschappen en het 
BOIC. De samenwerking wordt hierin geconcretiseerd via een “Olympisch platform”: 
 

 “De ministers bevoegd voor sport en de voorzitter van het BOIC zullen, onder voorzitterschap van één 
van de ministers, minstens eenmaal per kalenderjaar bijeenkomen om hun respectieve beleid toe te 
lichten en de gezamenlijke doelstellingen en strategieën te bepalen.  Volgende thema’s dienen aan bod 
te komen: 

i. Informatie-uitwisseling in verband met sportbeleid: beleidsnota’s en beleidsbrieven ministers 
van Sport, regelgeving met betrekking tot sportbeleid, …; 

ii. Overeenstemming bereiken tussen de partners inzake het management, de financiering en de 
trainingstechnische aansturing van projecten inzake ploegsporten en samengestelde teams, 
inzake het gebruik van topsportinfrastructuur, inzake het uitvoeren van gemeenschappelijke 
topsportprogramma’s (stages, trainingen), inzake permanente vorming van topsportcoaches, 
… 

De vertaling van deze samenwerking dient te worden voorbereid door de ABCD-commissie, aangevuld 
met een door elke minister aan te duiden vertegenwoordiger, dewelke concrete voorstellen via 
addenda aan deze overeenkomst kan uitwerken. De implementatie op het terrein dient te gebeuren 
door de ABCD-commissie, waarvan de werking dient geïntensifieerd te worden.” 

 
 

WIJZE VAN EVALUEREN 

 
Naast de pure cijfermatige evaluatie, met name het al dan niet behalen van de (tussen)doelen, dient 
elk jaar nagegaan te worden in welke mate de betrokken ploegsportfederatie de hierboven 
beschreven basisvoorwaarden effectief ingevuld heeft.   
 
 

BUDGET 2013-2016 

 
Zoals hoger vermeld zijn de financiële noden in de ploegsporten bijzonder hoog. Voor iedere 
ploegsport dient bepaald te worden welke de kritische factoren zijn in de optimalisatie van het 
internationaal programma van de nationale ploeg, teneinde de kwalificatiekansen voor deelname 
aan Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en Olympische Spelen te verhogen. 
Hiervoor dient per sporttak een benchmark (vergelijking met concurrerende landen) gemaakt te 
worden van de noden en middelen van een internationaal programma, die opgenomen wordt in het 
vierjaarlijks Beleidsplan Topsport van de federatie. De sporttakspecifieke benchmark zal leiden tot 
een optimale invulling van de noden en behoeften van de nationale ploegen per federatie. De 
Vlaamse topsportkredieten dienen vervolgens selectief ingezet te worden voor deze projecten met 
betrekking tot nationale ploegen met een realistisch traject naar selectie voor de Olympische Spelen. 
De middelen voor de subsidiëring en/of financiering van dit sportief programma en sporttechnisch 
kader dienen voorzien te worden binnen de respectieve actiepunten van het Topsportactieplan 
Vlaanderen III (2013-2016). 
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Verder dienen tijdens de Olympiade 2013-2016 initiatieven ondernomen worden om maximaal 
gebruik te kunnen maken van het gunstige belastingregime inzake bedrijfsvoorheffing door de clubs 
en de federaties, zoals beschreven in de circulaire (nr. Ci.RH.241/603.774)  van 2 juli 2010.  Voorts 
dient op een interministerieel overleg (met FOD  Financiën) nagegaan  te worden in welke mate er 
maatregelen kunnen genomen worden ter bevordering van de sector, meer in het bijzonder de 
trainers in de ploegsporten.  
 
 

WAT IS NIEUW INZAKE OLYMPISCHE PLOEGSPORTEN? 

 
(1) Het behalen van een top-8 plaats op Europese kampioenschappen wordt als minimale 

resultaatsdoelstelling vooropgesteld. De finaliteit van de Olympische ploegsporten ligt op het 
behalen van een top-8 plaats op de Olympische Spelen; 

(2) Tot de focussporten kunnen zowel Olympische ploegsporten met resultaten (topprestaties 
tijdens de afgelopen jaren en resultaatsdoelstellingen op korte termijn, vb. hockey) als 
Olympische ploegsporten met potentieel (gestructureerd topsportbeleid, met vooruitzichten 
op topprestaties op middellange en lange termijn, vb. volleybal) behoren; 

(3) Om in aanmerking te komen voor ondersteuning op korte, middellange en/of lange termijn, 
dient een ploegsportfederatie acht basisvoorwaarden in te vullen: 

1. Nationale seniorenploeg staat centraal; 
2. Stellen van doelstellingen op korte (OS 2016), middellange (OS 2020) en lange 

termijn (OS 2024) en tussenliggende EK’s en WK’s; 
3. Trekkersrol BOIC, technisch directeur krijgt autonomie t.o.v. Raad van Bestuur; 
4. De nationale competitiekalender wordt afgestemd op de voorbereidings- en 

wedstrijdperiode van de nationale ploeg en op de internationale competitiekalender; 
5. Professioneel operationeel kader nationale ploeg; 
6. Professioneel trainingstechnisch kader nationale ploeg; 
7. Beschikbaarheid en engagement individuele ploegsporters; 
8. Draagvlak bij stakeholders; 

(4) Het overleg en de samenwerking tussen de Vlaamse gemeenschap, de Franstalige 
gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap en het BOIC, zoals bekrachtigd via een 
samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschappen en het BOIC (8 november 2011), wordt 
geconcretiseerd via een “Olympisch platform”; 

(5) Per ploegsport wordt een benchmark opgemaakt inzake de topsportbegroting; 
(6) Het gunstige belastingregime inzake bedrijfsvoorheffing door de clubs en de federaties wordt 

maximaal benut i.f.v. de nationale ploegen. 
 
 
 

ACTIEPUNT 13: G-TOPSPORT 
 
 

HISTORIEK EN STAND VAN ZAKEN 

 
De Vlaamse Liga Gehandicaptensport, opgericht in 1977, werd op 23 maart 2012 omgedoopt tot 
Parantee, met als baseline “Passie voor G-sport”. G-sport staat voor gehandicaptensport, elke sport 
die wordt uitgeoefend door personen met een handicap. Personen met een handicap zijn personen 
met langdurige fysieke, psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in 
wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van 
gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving en meer bepaald wat de sport betreft.  
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In de G-sport is de classificatie een aanvullend middel om G-sporters, naargelang hun functionele 
mogelijkheden, binnen een bepaalde sporttak in klassen in te delen. Deze specifieke indelingen 
worden bepaald door de internationale sportfederaties maar worden overgenomen door de 
nationale en landelijke sportbonden. Voor de sportbeoefenaars met een fysieke handicap verschillen 
de klassen zelfs van sporttak tot sporttak. 
 
Parantee blijft de enige erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie bevoegd voor de 
coördinatie van een integraal topsportbeleid voor G-topsporters. De federatie werkt, naast de 
basisopdrachten, intensief aan de organisatorische integratie van de G-sport binnen het reguliere 
circuit en sluit daartoe samenwerkingsverbanden met de reguliere sportfederaties af. Dankzij 16 
convenanten is het G-sportaanbod aanzienlijk verruimd, waardoor de  populatie van potentiële G-
topsporters aanzienlijk groter wordt.  De organisatorische integratie omvat elke vorm van 
breedtesportbeoefening op het continuüm tussen exclusieve sportbeoefening (louter tussen G-
sporters) en inclusieve sportbeoefening (vereniging van G-sporters en reguliere sporters).  
 
Ook voor de G-topsporters kan het wenselijk zijn om, waar aangewezen en haalbaar, te streven naar 
een samenwerking met de reguliere sporten. De integratie kan in bepaalde sporttakken een middel 
zijn om tot betere prestaties te komen.  
 
Tabel 21 geeft de verschillende vormen weer inzake de huidige samenwerking tussen Parantee en de 
reguliere topsportfederaties. 
 
Tabel 21: overzicht van samenwerkingsverbanden met andere federaties 
  

BREEDTESPORT TOPSPORT 

Samenwerking met reguliere sportfederaties resulteert 
in clubs met duurzame G-werking 

Samenwerking met reguliere sportfederaties resulteert in 
betere begeleiding van de G-topsporter(s) 

 
 

 
 

 
 Aantal clubs: 2008 2012 Huidige samenwerking 

1 ARC - Handboogliga vzw 1 1 Integratie van de competitie in HBL 

2 ATL - Vlaamse Atletiekliga vzw 8 11 Gebruikmaken van dezelfde stagefaciliteiten in 
het  buitenland 

G-topsporters kunnen aan bepaalde VAL competities 
deelnemen 

Integratie van de competitie in de VAL 

3 BAB - Vlaamse Basketballiga vzw 5 13  - 

4 BAD – Badminton Vlaanderen vzw 0 9 Integratie van de competitie in Badminton Vlaanderen 

5 BOC – Petanque Federatie 
Vlaanderen vzw 

0 1  - 

6 CYC - Wielerbond Vlaanderen vzw 3 0 Begeleiding door meccano bij buitenlandse zendingen 

Gebruik van de  personenbus, pistefietsen en ander 
fietsmateriaal 

Trainingsadvies  

G-topsporters kunnen aan bepaalde WBV competities 
deelnemen 

7 EQU - Vlaamse Liga Paardensport 
vzw 

22 17 Begeleiding is 90% geïntegreerd in VLP en KBRSF 

8 EQU – Landelijke Rijvereniging vzw Budget vanuit Parantee volgens uniforme criteria 

    Integratie van de competitie in de VLP en KBRSF 

9 GYM - Gymnastiek Federatie 
Vlaanderen vzw 

7 36  - 

10 HOC – Koninklijke Belgische 
Hockeybond vzw 

0 1  - 

11 JUD - Vlaamse Judofederatie vzw 9 14  - 

13 KAR - Vlaamse Karatefederatie vzw 0 1  - 
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- SHO - Vlaamse 
Schutterskonfederatie vzw 

6 0  - 

12 SKI - Vlaamse Ski- en 
Snowboardfederatie vzw 

3 3  - 

14 SWI - Vlaamse Zwemfederatie vzw 7 14 Gebruik maken van dezelfde stagefaciliteiten  

G-topsporters kunnen  (zeer beperkt) aan 
Zwemfedcompetities deelnemen  

 - 

15 TAT - Vlaamse Tafeltennisliga vzw 0 3  - 

16 TEN - Vlaamse Tennisvereniging 
vzw 

12 12 Financiële ondersteuning voor deelname aan de World Team 
Cup (voor G-sporters zonder topsportstatuut)  

Integratie van de competitie in VTV is gestart 

17 TRI – Vlaamse Triatlon- en 
Duatlonliga vzw 

0 1 Integratie van de competitie in VTDL 

 Totaal aantal clubs: 82 147 
  

 

G-SPORT IN DE PERIODE 2013-2016 

 

DOELSTELLING EN DOELGROEP 

 
Parantee telt ongeveer 2.800 leden waarvan 55% een fysieke, 33 % een verstandelijke, 11% een 
visuele en 1% een auditieve handicap heeft.  In 2012 werden 51 G-topsporters (36 elitesporters, 4 
beloftevolle jongeren en 11 geïdentificeerde topsporttalenten in 10 verschillende sporttakken) 
erkend en ondersteund in functie van het leveren van topsportprestaties in Paralympische disciplines 
op Paralympische Spelen, wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen. In de 
Paralympiade 2013-2016 zullen G-sporters die ondersteuning van Parantee wensen te genieten, 
dienen te voldoen aan strenge prestatiecriteria en aan een positieve trajectevaluatie.  
 
De prestatiedoelstelling van Parantee voor de Paralympiade 2013-2016 is het behalen van 6 
medailles op de Paralympische Spelen in Rio 2016.  
 
 

WERKING 

 
STRATEGISCHE KEUZES VOOR ONDERSTEUNING 

 
STRATEGISCHE KEUZES IN DE ONDERSTEUNING VAN G-TOPSPORTTAKKEN 
 
Parantee zal jaarlijks één of meerdere van volgende prioriteiten voorop stellen inzake het maken van 
strategische keuzes in de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen voor de Paralympiade 2013-
2016: 

 Er worden a priori geen Paralympische sporttakken uitgesloten; 
 Focus op medaillekandidaten; 
 Focus op handicapspecifieke sporttakken: boccia, goalbal, rolstoelrugby; 
 Focus op sporttakken met een groot aantal medaille-events op de Paralympische Spelen:  

atletiek, tafeltennis,  wielrennen, zwemmen; 
 Focus op sporttakken waar de samenwerking  met de reguliere sportfederatie toeneemt of 

gemaximaliseerd is:  paardrijden, wielrennen; 
 Focus op nieuwe sporttakken: kano, triatlon; 
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 Focus op kansen: sporten met reeksen voor vrouwen of voor G-topsporters met zwaardere 
handicap (rolstoelsporters, sporters met hersenverlamming (CP), blinde topsporters, …). 

 
 
STRATEGISCHE KEUZES IN DE ONDERSTEUNING VAN G-TOPSPORTERS 
 
De toekenning van financiële ondersteuning aan G-topsporters en G-teams gebeurt op basis van het 
voldoen aan (1) prestatiecriteria en (2) een positieve trajectevaluatie.  
   

i. Prestatiecriteria 
Als prestatiecriteria worden de gangbare doelgroepen (elitesporter, beloftevolle jongere en 
geïdentificeerd topsporttalent)  voor de Paralympiade 2013-2016 opgedeeld in 6 
verschillende niveaus (van A tot F). De prioriteit van toekenning ligt bij niveau A, vervolgens 
niveau B, C, enz. In geval van 2 topsporters in eenzelfde niveau wordt het budget prioritair 
toegekend aan de topsporter met de meeste medaillekansen en in functie van de 
strategische keuzes. 

 
In tabel 22 zijn alle sporttakken van de Paralympische Spelen weerhouden. De 
prestatiecriteria werden uitsluitend uitgewerkt voor de sporttakken waarvoor er op korte 
termijn (2013) topsportprestaties kunnen behaald worden. De tabel wordt jaarlijks 
herbekeken, en de lijst kan bijgevolg in de loop van de Paralympiade 2013-2016 wijzigen. 

 
 
Tabel 22: De prestatiecriteria voor de toekenning van het budget per G-topsportstatuut 
 

G-TOPSPORTTAK 
INDIVIDUEEL 

Elitesporter  Beloftevolle jongere  Geïdentificeerd 
topsporttalent (GTT) (ES) (BJ) 

A B C D E F 

ZO
M

ER
SP

EL
EN

 

Atletiek 
WK/PS 

medaille  

WK/PS top 6 WK/PS top 8 WK/PS top 8 
Alg. + spec. 

Talenten 
criteria 

Alg. talenten 
criteria 

EK top 4 EK top 5 EK top 6 

WRL top 6 Prestatie ES+2% Belofteprestatie 

Paardrijden 
(dressuur) 

WK/PS 
medaille 

 - -   - 
Alg. + spec. 

Talenten 
criteria 

Alg. talenten 
criteria 

Tafeltennis 
PS medaille 

2 x 3
de

 plts op 
IW 

WRL top 12 

1 x 3
de

 plts op 
IW 

Alg. + spec. 
Talenten 
criteria 

Alg. talenten 
criteria 

WK medaille WRL top 6 WRL top 20 

Tennis 
(rolstoel) 

PS medaille WRL top 24 (H) WRL 36 (H) WRL 48 (H) 

Alg. + spec. 
Talenten 
criteria 

Alg. talenten 
criteria 

Masters 
medaille 

WRL top 12 (D) WRL 18 (D) WRL 24 (D) 

WRL top 8 
(H) 

 - -   - 

WRL Top 4 
(D) 

 -  -  - 

Wielrennen  

WK/PS 
medaille 

WC/WK/PS top 
6 

WC/WK/PS top 
8 

WC/WK/PS top 
10 

Alg. + spec. 
Talenten 
criteria 

Alg. talenten 
criteria 

(weg- en 
tijdrit) 

WRL top 6 WRL top 8 WRL top 10 

Zwemmen  
2 x 3de plts P1-

wedstrijd 
  

1 x 3de plts P1-
wedstrijd 
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ZO
M

ER
 

Zwemmen 

WK/PS 
medaille 

WK/PS top 6 WK/PS top 8 WK/PS top 10 Alg. + spec. 
Talenten 
criteria 

Alg. 
talenten 
criteria 

WRL top 3 EK top 4 EK top 5 EK top 6 
 - WRL top 6 Elitetijd + 2% Beloftetijd 

                

W
IN

TE
R

 

Alpijns 
skiën 

WK/PS 
medaille  

WK/PS top 6 WK/PS top 8 WK/PS top 10 

Alg. + spec. 
Talenten 
criteria 

Alg. 
talenten 
criteria 

WRL 5 (D&H 
VI) 

WRL 7 (D&H 
VI) 

WRL 10 (D&H 
VI) 

WRL 8 (heren 
zittend+staand) 

WRL 14 (heren 
zittend+staand) 

WRL 20 (heren 
zittend+staand) 

 
 

G-SPORTTAK TEAM 
Eliteteam Talentteam 

A B C D E F 

ZO
M

ER
SP

EL
EN

 

Atletiek 
WK/PS 

medaille 

WK/PS top 8 
EK Top 8 EK Top 10 

Alg. + spec. 
talentencriteria 

Alg. 
talentencriteria EK Top 4 

Goalbal 
WK/PS 

medaille 

WK/PS top 8 EK Top 8 (A-
divisie) 

EK Top 2(B-
divisie) 

Alg. + spec. 
talentencriteria 

Alg. 
talentencriteria EK Top 4 

Rugby (rolstoel) 
WK/PS 

medaille 

WK/PS top 8 
EK Top 8 EK Top 10 

Alg. + spec. 
talentencriteria 

Alg. 
talentencriteria EK Top 4 

Basketbal 
(rolstoel) 

- - - - - - 

Voetbal 5-a-
side 

- - - - - - 

Voetbal 7-a-
side 

- - - - - - 

Volleybal (zit) - - - - - - 

W
N

TE
R

 

IJshockey 
(slede) 

- - - - - - 

 
 

Vanaf het moment dat potentiële topsporters zich aandienen in individuele G-
topsporttakken, zal Parantee criteria opstellen. Het betreft volgende sporttakken: 

 Zomerspelen: boogschieten, gewichtheffen, judo, kano, roeien, schermen, schieten, 
triatlon, zeilen; 

 Winterspelen: biatlon, langlaufen, snowboard, curling. 
 
Ook voor de volgende G-teamtopsporttakken zullen criteria worden opgesteld wanneer een 
potentieel topsportteam zich aandient: 

 Zomerspelen: basketbal (rolstoel), voetbal 5-a-side, voetbal 7-a-side, volleybal (zit); 
 Winterspelen: ijshockey (slede). 

 

ii. Trajectevaluatie 

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning dient de G-topsporter, naast het 
behalen van een topsportprestatie/statuut, positief beoordeeld te worden op volgende 
noodzakelijke aspecten van het topsporttraject: 
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(1) Tonen van engagement in Topsport (minimaal tot en met de Paralympische Spelen 
2016); 

(2) Tonen van een positieve curve in de prestatielijn; 
(3) Omkadering door competente trainers en experts die ervaring hebben in 

topsportmaterie; 
(4) Voorleggen van een meerjarenplanning; 
(5) Voorleggen van een weekprogramma volgens de noden van Topsport, hetzij in een 

club hetzij op individuele basis; 
(6) Positieve score behalen op de fysieke screeningtests; 
(7) Beschikken over een weerbaar mentaal persoonlijkheidsprofiel en een goede 

topsportattitude; 
(8) Stellen van prioriteiten inzake het melden en laten verzorgen van blessures; 
(9) Toepassen van de adviezen van de leden van de commissie Topsport van Parantee; 
(10) Voor de teamsporten:  

a. Aanwezigheid van hoog spelniveau en intrinsiek talent van de huidige 
spelers; 

b. Instroom van nieuwe getalenteerde spelers;  
c. Aanwezigheid van voldoende prestatiebevorderende taakgerichte cohesie. 

 
 
LOOPBAAN VAN EEN G-TOPSPORTER  

 
Aangezien de handicap vaak niet vanaf de geboorte verworven is kunnen G-topsporters moeilijker 
ingedeeld worden in leeftijdscategorieën. Wel kunnen er in het loopbaantraject van een G-
topsporter vier verschillende fasen onderscheiden worden: 

(1) Talentdetectie -en selectie (nog niet-geïdentificeerde topsporttalenten); 
(2) Lange termijnwerking (geïdentificeerde topsporttalenten); 
(3) Middellange en korte termijnwerking (beloftevolle jongeren en elitesporters); 
(4) Na-topsportcarrière (ex-topsporters). 

 
 
TALENTDETECTIE -EN SELECTIE 
 
Een basispijler is het tijdig opsporen en begeleiden van jonge getalenteerde sporters, een systeem 
dat tot op heden onbestaande is in de Topsport voor personen met een handicap. Sportprestaties in 
de G-sport worden gedetermineerd door enerzijds een combinatie van fysieke, technische, tactische 
en psychologische factoren, en anderzijds de impact van de handicap. De geladenheid van elke factor 
is afhankelijk van de specifieke sportdiscipline.  
 
Het International Paralympic Committee kondigde een vernieuwd classificatiesysteem aan, waarin 
uitsluitend de invloed van de handicap op het resultaat in de competitie in rekening wordt gebracht. 
Dit systeem zal wellicht in de komende Paralympiade 2013-2016 ingevoerd worden. 
 
 
LANGE TERMIJNWERKING  
 
Gelinkt aan de onderzoeksgroep van de KU Leuven, dat internationaal één van de stuwende krachten 
is achter de vernieuwing van het classificatiesysteem, is Parantee in augustus 2011 gestart met het 
project “Talentontwikkeling binnen Paralympische sporttakken”. Het project loopt in principe tot 
minimaal einde 2016, waarbij een sportwetenschappelijk medewerker van de KU Leuven voltijds 
tewerkgesteld wordt via een evenredige financiering door Bloso en Parantee.  
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Het talentontwikkelingsproject heeft als voornaamste doelstelling om toekomstige medaillewinnaars 
op WK’s en Paralympische Spelen op te sporen en optimaal te begeleiden. Een gedetecteerde 
talentvolle G-sporter presteert op nationaal niveau (behorend tot de top-3 van België) én heeft de 
intrinsieke kwaliteiten om door te groeien naar het statuut van elitesporter. Daarnaast is het 
geïdentificeerd G-topsporttalent een -23 jarige of een relatief jonge neofiet. Het zijn de liga’s die het 
instapniveau voor het talentenstatuut zullen bepalen. 
 
De focusgroepen binnen het project “Talentontwikkeling binnen Paralympische sporttakken” zijn (1) 
rolstoelgebruikers en (2) personen met hersenverlamming of CP (cerebral palsy). Deze groepen van 
G-sporters zijn gekozen omwille van het hoge aantal medaille-events waarheen geïdentificeerde 
topsporttalenten kunnen worden georiënteerd. Dit project kan ook in aanmerking komen voor een 
Vlaamse leerstoel Topsport (zie hoofdstuk 5, actiepunt 10). 
 
De talentontwikkeling zal verlopen via de volgende fasen: 

(1) Behoud van het talentenstatuut (E of F) doorheen de verschillende leeftijdscategorieën; 
(2) Deelname aan een internationale wedstrijd, met bijhorend het behalen van een 

internationale classificatie (een voorwaarde voor het behalen van een beloftenstatuut); 
(3) Behalen van een beloftelimiet (C of D); 
(4) Doorgroei naar een elitestatuut (A of B). 

 
De talentvolle jongeren worden gegroepeerd in de gezamenlijke gewesttrainingen, onder leiding van 
de gewesttrainer. Deze trainingen werden reeds opgestart in 2010, verkleinen de kloof tussen 
clubtraining en toptraining, en scherpen de ambitie en het engagement aan om door te groeien naar 
een G-topsporter. De gewesttrainingen bestaan uit een mix van talentvolle G-topsporters (met 
talentenstatuut E of F) en gedetecteerde jongeren die toewerken naar het topsportstatuut.  
 
Parantee doet voor de gewesttrainingen zwemmen, rolstoeltennis, goalbal (enkel 2010) en 
tafeltennis (sinds 2012) beroep op trainers via de Pool van Jeugdtrainers Topsport van Bloso. Naast 
het verzorgen van de trainingen is scouting en het actief betrekken en opleiden van de clubtrainers 
het belangrijkste aspect van hun takenpakket. Voor de volgende Paralympiade dienen op basis van 
de gestelde focus gewesttrainingen uitgebouwd of opgestart worden, zodat talentvolle jongeren en 
G-topsporters onmiddellijk optimaal kunnen begeleid worden. 
 
 

MIDDELLANGE EN KORTE TERMIJNWERKING  
 
G-topsporters die pieken naar topsportprestaties in de Paralympiade 2013-2016 zullen opgedeeld 
worden in elitesporters (top-6 wereldniveau) en beloften (top-6 Europees niveau). De G-topsporter 
met een beloftestatuut is bij voorkeur jong, dat wil zeggen een -30 jarige of een relatief jonge neofiet 
(bvb. door een verworven handicap op latere leeftijd). Elke G-topsporter of elk G-topsportteam dat 
de prestatiecriteria behaalt en een positieve trajectevaluatie bezit, zal beroep kunnen doen op een 
voorbereidings- en deelnamebudget, afgestemd op zijn/haar programma. 
 
De meeste G-topsporters genieten van een alternatief inkomen (uitkering), waardoor de behoefte (in 
vergelijking met de valide topsporters) veel kleiner is om te genieten van een Bloso-
tewerkstellingsstatuut Topsport. In de afgelopen Paralympiade werden toch 3 G-topsporters voltijds 
opgenomen in het Bloso-Tewerkstellingsproject Topsport. Op de Paralympische Spelen 2012 in 
Londen kon echter geen enkele van deze bij Bloso tewerkgestelde G-topsporter aan zijn 
resultaatsdoelstelling voldoen en werden de beste resultaten gehaald door G-topsporters zonder een 
Bloso-Tewerkstellingscontract.  
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In de komende Paralympiade 2013-2016 zullen de middelen flexibel dienen te worden aangewend, in 
functie van de noden van G-topsporters in voorbereiding op kampioenschappen. Dit zal steeds in 
overleg met Parantee gebeuren.  
 
Voor de G-teamsporten (boccia, goalbal, rugby) zullen wekelijks of tweewekelijks trainingen worden 
georganiseerd voor het nationale team. De trainingsfrequentie dient behouden te blijven en waar 
mogelijk uitgebreid te worden met bijkomende stages. De trainingen zullen worden geleid door een 
toptrainer, indien nodig bijgestaan door een assistent-trainer. Deze zullen deeltijds tewerkgesteld 
worden door Parantee.  
 
 

NA-TOPSPORTCARRIÈRE 
 
G-topsporters worden gestimuleerd om actief te blijven binnen de Paralympische beweging via 
participatie in meerdere projecten en/of commissies van Parantee: 

(1) Begeleiden van jonge Paralympische (top)sporters, zowel recreatief (clubs) als competitief 
(Topsport); 

(2) Volgen van trainersopleidingen om kennis te koppelen aan hun ervaring en deze over te 
brengen aan toekomstige topsporters; 

(3) Zetelen binnen een sportcommissie, die zich engageert voor breedtesport; 
(4) Engageren in allerlei werkgroepen, bvb. planningsteam beleid; 
(5) Organisatie van internationale tornooien. 

 
G-topsporters kunnen eveneens een beroep doen op carrièrebegeleiding aangeboden door Bloso. 
 
 
OMKADERING 

 
MANAGEMENT  
 

Sinds oktober 2005 heeft Parantee een coördinator Topsport in dienst. Voor de volledige 
ondersteuning van alle elitesporters en beloftes in tien verschillende Paralympische sporttakken, 
heeft Parantee de prioriteit gelegd in de aanstelling van twee voltijdse topsportcoördinatoren (één 
voor de individuele sporttakken en één voor de teamsporten). Het is aangewezen om deze 
personeelsleden te vergoeden buiten de decretale subsidies Topsport, teneinde budgettaire ruimte 
te creëren voor de voorbereiding en deelname van G-topsporters op internationale wedstrijden. 
 

i. Commissie Topsport Parantee 
De commissie Topsport van Parantee bestaat uit de coördinator Topsport, de 
teamsportcoördinator, de federatiearts, de federatiepsycholoog, de sportwetenschappelijk 
medewerker van het project “Talentontwikkeling binnen Paralympische sporttakken” en 
twee sportwetenschappers. De Topsportcommissie is verantwoordelijk voor: 

(1) De trajectevaluatie van de G-topsporters, die minimaal tweemaandelijks wordt 
besproken. De leden van de Topsportcommissie adviseren de G-topsporter inzake 
een meer optimale begeleiding (zowel op sportief als op sportwetenschappelijk, 
sportpsychologisch en sportmedisch vlak) en een topsportcarrière zonder doping. 

(2) Het opmaken, voorstellen en verdedigen van het vierjaarlijks “Beleidsplan” en het 
jaarlijks “Jaaractieplan Topsport” ten aanzien van de Raad van Bestuur van 
Parantee en Bloso. De leden staan in voor het uitvoeren, opvolgen en bijsturen van 
het Jaaractieplan Topsport. De bestuurder, deskundige Topsport, is voorzitter van 
de commissie Topsport. 
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ii. Bureau Topsport BPC 
Het bureau Topsport is een tweewekelijkse werkvergadering van Parantee met het Belgian 
Paralympic Committee en de Ligue Handisport Francophone om de organisatie van de 
deelname aan internationale wedstrijden en de Paralympische Spelen te bespreken. 

 
 
TRAININGSTECHNISCHE OMKADERING 
 
De noden en behoeften inzake de trainingstechnische omkadering van G-topsporters werden in 2012 
opgelijst, in functie van de aanstelling van deeltijdse toptrainers voor sporttakken met minstens één 
medaillekandidaat op de Paralympische Spelen. Bloso zal in de Paralympiade 2013-2016, binnen de 
totale financiering aan Parantee, bijdragen aan de door de sector omschreven noden.  
 
De sector heeft daarnaast de nood aan een permanente specifieke begeleiding door een fysieke 
trainer omschreven. Deze functie zou sporttakoverschrijdend kunnen ingevuld worden, hetzij 
sporttakspecifiek door meerdere deeltijdse begeleiders, afhankelijk van de noodzaak. De fysieke 
trainer heeft als belangrijke onderliggende taak de sportspecifieke trainers op te leiden in kader van 
de fysieke begeleiding van topsporters. 
Parantee wenst bij prioriteit trainers vanuit reguliere sporten (bvb. trainers met een VTS-diploma 
trainer A) te rekruteren, aangezien de investeringen in de opleiding van Parantee-trainers 
tijdsintensief en kostelijk is. Ook hier kan de vormingscoördinator Topsport een grote meerwaarde 
bieden door de gekwalificeerde coach uit een reguliere sport te ondersteunen in zijn/haar G-
topsportproject. 
 
Tabel 23 en 24 geven een overzicht van de node inzake trainingstechnische omkadering van 
elitesporters, beloftevolle G-topsporters en talentvolle G-topsporters. 
 
Tabel 23: De trainingstechnische omkadering bij Parantee voor elite- en beloftevolle G-topsporters 
 

Sporttak 
Ondersteuning in 2012 Jaarlijkse noden 2013-2016 

#VTE budget omschrijving # VTE budget 

Alpijns skiën  - -  -  -  -  

Atletiek  - € 3.300€ 
Vergoeding privétrainers  - € 10.000 

Toptrainer 0,5 € 35.000 

Boccia 
0,2 

€ 8.800 Toptrainer 0,5 € 35.000 
(9 mnd) 

Goalbal 
 - € 3.400 Toptrainer 0,5 € 35.000 

 - € 3.400 Assistent toptrainer 0,5 € 35.000 

Paardrijden  -  - - -  -  

Rolstoelbasketbal  -  -  Toptrainer 0,5 € 35.000 

Rolstoelrugby 
 - € 2.000 Toptrainer 0,5 € 35.000 

 - € 2.000 Assistent toptrainer 0,5 € 35.000 

Rolstoeltennis  -  - Toptrainer 0.50 € 35.000 

Tafeltennis  -  - Toptrainer 0.50 € 35.000 

Wielrennen  - € 5.000 Toptrainer 0,5 € 35.000 

Zwemmen  - € 17.000 
Vergoeding privétrainers  - € 10.000 

Toptrainer 0,5 € 35.000 

Fysieke trainer - 
overkoepelend 

 - € 13.000 
Overkoepelende fysieke 

trainer 
1 € 70.000 

Totaal 0,2 € 57.900   6,5 € 475.000 
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Tabel 24: De trainingstechnische omkadering bij Parantee voor talentvolle G-topsporters 
 

Sporttak 
Ondersteuning in 2012 Jaarlijkse noden 2013-2016 

#VTE budget Omschrijving # VTE budget 

Alpijns skiën -   - -   - -  

Atletiek  -  - Jeugdtrainer Topsport 0,4 € 24.000 

Boccia  -  - 
Jeugdtrainer Topsport 0,5 € 30.000 

Sporthelpers 
topsportinstituut 

0,5 € 25.000 

Goalbal  -  - Jeugdtrainer Topsport 0,4 € 24.000 

Paardrijden  - -   - - -  

Rolstoelbasketbal     Jeugdtrainer Topsport 0,4 € 24.000 

Rolstoelrugby  -  - -   - -  

Rolstoeltennis 0,25 € 12.500 Jeugdtrainer Topsport 0,4 € 24.000 

Tafeltennis 0,2 € 8.000 Jeugdtrainer Topsport 0,4 € 24.000 

Wielrennen  - -  Jeugdtrainer Topsport 0,4 € 24.000 

Zwemmen 
0,25 € 12.500 Jeugdtrainer Topsport FY 0,4 € 24.000 

0,1 € 3.100 Jeugdtrainer Topsport VE 0,4 € 24.000 

Fysiek trainer – 
overkoepelend 

 -  - 
Overkoepelende fysieke 

trainer 
0.5 € 30.000 

Totaal 0,8 € 36.100   4,7 € 277.000 

 
 
SPORTWETENSCHAPPELIJKE OMKADERING  
 
In de Paralympiade 2009-2012 werd de sportwetenschappelijke begeleiding van G-topsporters 
systematisch uitgebouwd: 

(1) Verplichte jaarlijkse fysieke screening van de G-sporters in het sportmedisch 
keuringscentrum Topsport ABC te Leuven, i.f.v. de trajectevaluatie en het opstellen van 
aangepaste programma’s;  

(2) Verplicht opstellen van een mentaal profiel door de federatiepsycholoog; 
(3) Verplichte (para)medisch opvolging via een Be-Top boekje; 
(4) Aanstelling van een kinesitherapeut (uit een Pool van kiné’s) voor de begeleiding van de 

elitesporters en beloftevolle topsporters tijdens internationale wedstrijden; 
(5) Afnemen van sportspecifieke screenings i.f.v. het verzamelen van referentiemateriaal. 

 
De wetenschappelijke expertise dient in de Paralympiade 2013-2016 verder uitgebouwd te worden. 
Dit kan deels in goed overleg en samenwerking met de reguliere (top)sportfederaties gerealiseerd 
worden. Tabel 25 geeft een overzicht weer van noden inzake sportwetenschappelijke omkadering 
voor de volgende Paralympiade 2013-2016. 
 
 
Tabel 25: De gewenste sportwetenschappelijke omkadering bij Parantee 
 

Ondersteuning in 2012 Noden in 2013- 2016 
Samenwerking reguliere 

federatie 
Budget (jaarlijks) 

Fysieke screenings 
(inspanningstesten, 

lichaamssamenstelling): 
labotesten + veldtesten 

Fysieke screenings 
(inspanningstesten, 

lichaamssamenstelling); 
uitbreiding labotesten + 

veldtesten 

Via samenwerking 
topsportlabo 

€ 10.000 Veldtesten via 
samenwerking reguliere 

federaties 

Voedingsbegeleiding Voedingsbegeleiding - 
Via apart Bloso-

project 

Mentale begeleiding Mentale begeleiding - € 10.000 
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Ondersteuning in 2012 Noden in 2013- 2016 
Samenwerking reguliere 

federatie 
Budget (jaarlijks) 

Medische begeleiding Medische begeleiding - € 2.500 

Paramedische begeleiding aan 
dagvergoeding van € 75 voor 
de begeleiding op stages en 
internationale wedstrijden 

Paramedische begeleiding aan 
dagvergoeding van minimaal € 

100 voor de begeleiding op 
stages en internationale 

wedstrijden 

- € 30.000 

- 

(Deeltijdse) kine voor de 
opvolging van de topsporters en 

een gedeelte van de 
internationale wedstrijden 

Via samenwerking 
(deeltijdse) kine reguliere 

federatie(s) 
€ 70.000 

Expertise bewegingsplatform 
bij 1 topsporter 

Expertise bewegingsplatform bij 
meerdere topsporters 

- 
Via apart Bloso-

project 

Gebruik Dartfish via  
3 dongles 

Gebruik Dartfish via 3 dongles + 
medewerker in dienst die de 

analyses uitvoert tijdens 
trainingssessies en internationale 

wedstrijden 

Via experts van de 
reguliere federaties 

Via apart Bloso-
project 

 
 
G-TRAININGSINFRASTRUCTUUR TOPSPORT 

 
Zoals beschreven in de het rapport “Trainingsinfrastructuur Topsport” (bijlage 5), dient er prioriteit 
gegeven te worden aan de realisatie van volgende noden en behoeften inzake het huidige en 
toekomstige gebruik van trainingsinfrastructuur Topsport: 

(1) Wat betreft trainingsinfrastructuur volgt Parantee het standpunt en de keuzes van/voor de 
reguliere sporttakken. Binnen deze standpunten en keuzes streeft Parantee ernaar dat de 
infrastructuur integraal toegankelijk is of wordt gemaakt. 

(2) Parantee streeft er naar om maximaal samen te werken met de valide topsportfederaties van 
individuele G-sporttakken tijdens trainingen en stages, zowel wat betreft 
trainingsinfrastructuur als waar mogelijk ook met de trainingstechnische omkadering. 

(3) Parantee streeft ook voor de teamsporten waar mogelijk naar het gebruik van één 
topsportlocatie voor de nationale teams met hierbij specifiek aandacht voor: 

a. De toegankelijkheid en bereikbaarheid van de sporthal; 
b. Een harde sportvloer voor de rolstoelgebruikers; 
c. Een vaste belijning voor de handicapspecifieke sporten zoals boccia, goalbal en 

rolstoelrugby.  
(4) Wat betreft de verblijfsaccommodatie voor het inlassen van stages is Parantee voorstander 

van het integraal toegankelijk en bereikbaar maken van bestaande accommodaties. Bij 
renovatieprojecten of uitbreidingsprojecten van topsportcentra zou ook rekening moeten 
gehouden worden met de toegankelijkheid van de accommodatie. 

 
 
G-SPORTSPECIFIEK MATERIAAL 

   
Het belang van modern aangepast sportspecifiek materiaal is bijzonder groot. Om bij de wereldtop te 
behoren, moet een G-topsporter over de meest innovatieve sportmaterialen beschikken die optimaal 
zijn aangepast op de individuele noden (sportrolstoel, prothese, fietsen, enz.).  
 
Het sportmateriaal dat aangekocht wordt door Parantee blijft eigendom van de federatie en wordt 
teruggevorderd bij het beëindigen van de topsportloopbaan en/of het verlies van het 
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topsportstatuut. Voor het gebruik van klein sportmateriaal (trainingsmateriaal, lactaatmeters, 
videocamera’s, sportrolstoelen, …) kunnen de G-sporters steeds terecht bij de uitleendienst van 
Parantee. Daarnaast valt de G-topsporter terug op eigen middelen of middelen aangereikt door 
lokale initiatieven en/of privésponsors.  
 
Het sportmateriaal dient daarnaast twee à vierjaarlijks vervangen te worden, afhankelijk van de 
slijtage en/of de groei van de jonge beloftevolle G-topsporters. De jaarlijkse kost voor de aankoop en 
vervanging van sportmateriaal wordt geraamd op 100.000 euro en dient gedeeltelijk gefinancierd te 
worden door de Vlaamse overheid, al dan niet via Vlaamse topsportkredieten. 
 
 
G-TOPSPORT EN WETENSCHAP 

 
INNOVATIE 
 
De ontwikkeling van innovatief sporttakspecifiek materiaal, gefinancierd door de Vlaamse overheid 
kan ook gekoppeld worden aan een Vlaamse leerstoel Topsport. Voorts kan de samenwerking met 
gespecialiseerde firma’s een win/win-situatie opleveren. Door de toenemende impact van 
sportmateriaal op de sportprestatie is het aangewezen steeds op de hoogte te zijn van de trends en 
de genomen initiatieven inzake de ontwikkeling van sportspecifiek materiaal. 
 
 
INTERNATIONALE BENCHMARK 
 
Onderzoeken zoals internationale benchmarks binnen de Paralympische sport kunnen eveneens in 
aanmerking komen voor een Vlaamse leerstoel Topsport. Mogelijke benchmarks hierin kunnen zijn: 
een vergelijking van de internationale talentprogramma’s, kritieke succesfactoren binnen de 
Paralympische sport, vergelijkende infrastructuur studie, vergelijking samenwerkingsverbanden 
reguliere sportfederaties, enz. 
 
 
LANGE TERMIJNWERKING INZAKE TALENTDETECTIE 
 
Zie hoger 
 
 
G-TOPSPORT EN EVENEMENTEN 

 
De volgende internationale evenementen worden georganiseerd in samenwerking met Parantee. Het 
betreft een voorlopige kalender: 

(1) Boccia: jaarlijks International Flanders Boccia Tournament; 
(2) Goalbal: jaarlijks International Flanders Goalball Tournament; 
(3) Rolstoelrugby: Europees kampioenschap in 2013; 
(4) Rolstoeltennis: Masters in 2013; 
(5) Wielrennen: intentie tot World Cup in 2013. 
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WIJZE VAN EVALUEREN 

 
Parantee zal, conform de evaluatie van de overige topsportfederaties, tweemaal per jaar op een 
bilateraal en een tussentijds bilateraal gesprek topsport geëvalueerd worden.  
 
 

BUDGET 2013-2016 

 
In de voorbije Paralympiade 2009-2012 werd gemiddeld 2,6% van de investeringen van de Vlaamse 
overheid geïnvesteerd in Paralympische disciplines. Elk jaar kende Parantee een stijging in het door 
de Vlaamse overheid geïnvesteerde budget.  
 
Tabel 26 geeft een overzicht van de jaarlijkse noden van de Vlaamse G-topsporters in Paralympische 
disciplines voor de Paralympiade 2013-2016. 
 
 
Tabel 26: Overzicht van de jaarlijkse noden en behoeften van de Vlaamse G-topsporters in Paralympische disciplines voor de Paralympiade 
2013-2016 
 

Omschrijving Budget 

Management: coördinator Topsport, teamsportcoördinator, werkingskosten € 130.000 

Sporttechnische omkadering: fysieke trainer, sporttakspecifieke trainers, werkingskosten, … € 752.000 

Sportwetenschappelijke omkadering: loon- en werkingskost medewerker talentdetectie & 
voltijdse kinesist, medisch-paramedische omkadering tijdens wedstrijden, … 

€ 170.000 

Voorbereiding op internationale wedstrijden € 350.000 

Deelname aan internationale wedstrijden € 250.000 

Bloso-Tewerkstellingscontracten Topsport (3 VTE) € 150.000 

Aankoop sportmateriaal € 100.000 

Totaal € 1.902.000 

 
Zoals voor elke topsportfederatie zal Bloso voor Parantee onderzoeken in welke mate de hierboven 
besproken noden en opportuniteiten ingevuld kunnen worden in de komende Paralympiade 2013-
2016. Parantee zal gesubsidieerd/gefinancierd worden in verhouding tot een sporttak opgenomen in 
categorie 1 (focussporten). Daartoe zal Parantee jaarlijks 350.000 euro ontvangen aan 
topsportsubsidies, aangevuld met werkingsmiddelen Topsport van Bloso, tot een totaalbedrag van 
+/- 4% van het globale Vlaamse topsportbudget (+/- 800.000 euro in 2013, inclusief alle subsidies 
Topsport, werkingsmiddelen Topsport, topsportpersoneel en topsporters onder contract). 
 
 

WAT IS NIEUW INZAKE G-TOPSPORT? 

 
(1) In de Paralympiade 2009-2012 werden 16 convenanten met reguliere topsportfederaties 

afgesloten in het kader van de optimalisatie van de begeleiding van G-sporters. Tijdens de 
Paralympiade 2013-2016 zullen deze samenwerkingsverbanden uitgebreid worden, zodat 
een begeleiding op maat van de vraag van de G-sporters enerzijds en van het aanbod van de 
federatie anderzijds opgemaakt kan worden. Ook inzake de uitbouw van de 
sportwetenschappelijke en trainingstechnische omkadering van G-sporters zal er 
diepgaander samengewerkt worden met de reguliere topsportfederaties. Daarnaast zullen 
ook de trainings- en verblijfsinfrastructuren voor valide topsportbeoefening toegankelijk 
gemaakt worden voor gehandicapte topsporters;  
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(2) De indeling in categorieën (elitesporter, beloftevolle jongere, geïdentificeerd topsporttalent) 
van en toekenning van middelen aan de individuele G-sporter zal gebeuren op basis van (1) 
het voldoen aan prestatiecriteria en (2) een trajectevaluatie. De G-sporters zullen ingedeeld 
worden in 6 niveau’s (A-F). Alle Paralympische sporttakken komen in aanmerking. Elke G-
sporter die voldoet aan de prestatiecriteria en een positieve trajectevaluatie, zal beroep 
kunnen doen op een voorbereidings- en deelnamebudget, afgestemd op zijn/haar 
programma; 

(3) De introductie van een nieuw classificatiesysteem, opgesteld en geïmplementeerd door het 
International Paralympic Committee;  

(4) Realisatie en uitbouw van een detectiesysteem voor het opsporen en begeleiden van jonge 
getalenteerde G-sporters;  

(5) Het opstarten van gewesttrainingen voor elke Paralympische focussport; 
(6) Rekrutering van trainers uit reguliere sporttakken gezien de tijds- en kostenintensiviteit van 

het opleiden van Parantee-trainers;  
(7) Het nastreven van één topsportlocatie voor G-teamsporten;  
(8) Beroep doen op de Vlaamse leerstoel Topsport voor talentdetectie, materiaalinnovatie en de 

mogelijke opstart van internationale benchmarks; 
(9) G-topsport zal jaarlijks +/- 4% van de Vlaamse topsportmiddelen ontvangen (inclusief alle 

subsidies Topsport, werkingsmiddelen Topsport, topsportpersoneel en topsporters onder 
contract). 
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HOOFDSTUK 8: BEGROTING TOPSPORTACTIEPLAN VLAANDEREN III 
(2013, 2014, 2015 EN 2016) 
 
 

Het budget voor de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) is per jaar en 
per actiepunt weergeven in tabel 27. Ter informatie zijn (waar van toepassing) ook de toegekende 
kredieten 2012 nogmaals weergegeven. Per (deel)actiepunt wordt de kredietverstrekker (bron) en de 
ontvanger (begunstigde) eveneens vermeld. Voor een globale overzicht per actiepunt met de aard 
van het project, de doelstellingen, doelgroep, wijze van evalueren en de financieringskenmerken, 
wordt nogmaals verwezen naar bijlage 3 (uitvouwbare A3). Hier wordt ook het bestendigde krediet 
per kredietverstrekker/dotatie weergegeven 
 
Naargelang de beschikbare kredieten zal het al dan niet uitvoeren van de actiepunten evenals de 
timing van opstart en de mate van uitvoering jaarlijks worden vastgelegd op advies van de Taskforce 
Topsport, op basis van de jaarlijkse begroting. De prioriteit zal vastgelegd worden aan de hand van de 
strategische keuzes van het Vlaams topsportbeleid (zie inleiding: strategische pijlers). 
 
In 2013 (opstartjaar met vaak een partiële budgettering) betekent dit t.o.v. 2012: 

 Inzake decretale subsidies Topsport (Bloso) een vermindering van 406.000 euro; 
 Inzake werkingsmiddelen Topsport (Bloso) een verhoging van 1.577.000 euro; 
 Inzake topsportkredieten departement CJSM vermindering van 255.000 euro; 
 Inzake personeelskredieten Bloso een verhoging van 558.000 euro; 
 Inzake basissubsidies Bloso voor personeel een vermindering van 130.000 euro. 
Globaal wordt een verhoging van 1.344.000 euro geraamd t.o.v. 2012. 

 
In 2016 (Olympisch jaar en alle actiepunten op kruissnelheid) betekent dit t.o.v. 2012: 

 Inzake decretale subsidies Topsport (Bloso) een verhoging van 108.000 euro; 
 Inzake werkingsmiddelen Topsport (Bloso) een verhoging van 2.849.000 euro; 
 Inzake topsportkredieten departement CJS vermindering van 345.000 euro; 
 Inzake personeelskredieten Bloso een verhoging van 820.000 euro; 
 Inzake basissubsidies Bloso voor personeel een vermindering van 470.000 euro. 
 Globaal wordt een verhoging van 2.962.000 euro geraamd t.o.v. 2012. 

 
De benodigde kredieten voor infrastructuur Topsport zijn in dit overzicht  niet opgenomen. 
 
 

BUDGETTERING PER ACTIEPUNT (CIJFERMATIG) 
 
Tabel 27: Cijfermatig overzicht van de budgettering per actiepunt 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Decretale subsidies Topsport € 9.292.000 € 8.886.000 € 8.925.000 € 8.963.000 € 9.400.000 

Volgens categorie TSTL 
     Bron: Bloso decretale subsidiëring 
     Begunstigde: topsportfederatie 

€ 5.680.000 € 5.665.000 € 5.665.000 € 5.665.000 € 5.665.000 

Topsportscholen 
    Bron: Bloso decretale subsidiëring 
     Begunstigde: topsportfederatie 

€ 2.421.000 € 2.423.000 € 2.460.000 € 2.498.000 € 2.535.000 

Specifieke voorbereiding 
    Bron: Bloso decretale subsidiëring 
     Begunstigde: topsportfederatie & BOIC 

€ 975.000 € 575.000 € 575.000 € 575.000 € 975.000 

Organisatie WK, EK en WB 
    Bron: Bloso decretale subsidiëring 
     Begunstigde: topsportfederatie 

€ 216.000 € 223.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 
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 2012 2013 2014 2015 2016 

Vorming topsporttrainers € 10.000 € 393.000 € 585.000 € 655.000 € 655.000 

Vormingscoördinator Topsport 
   Bron: Bloso personeelskredieten 
    Begunstigde: Bloso-personeel 

 € 0 € 0 € 0 € 0 

Aanstelling DSKO Topsport 
    Bron: Bloso personeelskredieten 
    Begunstigde: VTS samenwerking 

 € 368.000 € 560.000 € 630.000 € 630.000 

Pool aspirant toptrainers & VCP 
   Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
    Begunstigde: VTS samenwerking 

€ 10.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 

Pool van Toptrainers 
    Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
    Begunstigde: topsportfederatie 

€ 1.292.000 € 1.870.000 € 2.125.000 € 2.125.000 € 2.125.000 

Pool van Jeugdtrainers Topsport 
    Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
    Begunstigde: topsportfederatie 

€ 1.265.000 € 1.375.000 € 1.375.000 € 1.375.000 € 1.375.000 

Aanstelling HPM: meerkost  € 120.000 € 270.000 € 300.000 € 330.000 

Aanstelling HPM 
    Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
    Begunstigde: topsportfederatie 

 € 250.000 € 600.000 € 700.000 € 800.000 

Recuperatie subsidie CTS 
    Bron: topsportfederatie 
    Begunstigde: Bloso basissubsidie 

 - € 130.000 - € 330.000 - € 400.000 - € 470.000 

Vlaams Sport Kompas  
    Bron: departement CJSM financiering 
    Begunstigde: UGent & topsportfederatie 

€ 136.500 € 90.000    

Gemeensch. project Be Gold 
     Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
     Begunstigde: topsportfederatie 

€ 740.000 € 740.000 € 740.000 € 740.000 € 740.000 

Topsport en hoger onderwijs 
     Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
     Begunstigde: topsporter/student 

€ 266.000 € 475.000 € 475.000 € 475.000 € 475.000 

Tewerkstellingsproject Topsport € 3.600.000 € 3.790.000 € 3.790.000 € 3.790.000 € 3.790.000 

Bloso-Tewerkstellingsproject 
     Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
     Begunstigde: topsporter 

€ 1.530.000 € 1.720.000 € 1.720.000 € 1.720.000 € 1.720.000 

Tewerkstellingsproject CJSM 
     Bron: departement CJSM 
     Begunstigde: atleet/wielrenner 

€ 2.070.000 € 2.070.000 € 2.070.000 € 2.070.000 € 2.070.000 

Carrièrebegeleiding Topsport        

     Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
     Begunstigde: geregistreerde topsporters 

 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 

Topsport en wetenschap € 1.290.000 € 1.763.000 € 2.230.000 € 2.230.000 € 2.230.000 

Gangmaker Topsport & 
wetenschap 
     Bron: Bloso personeelskredieten 
     Begunstigde: Bloso-personeel 

 € 0 € 0 € 0 € 0 

Expert per kennisdomein 
    Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
     Begunstigde: zelfstandige experts 

€ 650.000 € 650.000 € 650.000 € 650.000 € 650.000 

Embedded scientist 
    Bron: topsportfederatie 
     Begunstigde: personeel 
topsportfederatie 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Sportwetenschappelijk onderzoek 
    Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
     Begunstigde: universiteiten (leerstoel) 

 € 233.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 

Sportwetenschappelijke begeleiding 
    Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
     Begunstigde: universiteiten (leerstoel) 

€ 640.000 € 880.000 € 880.000 € 880.000 € 880.000 
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 2012 2013 2014 2015 2016 

Topsportevenementen CJSM 
     Bron: departement CJSM financiering 
     Begunstigde: organisatoren 

€ 1.200.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 

Andere financieringen Bloso 
Bron: Bloso werkingsmiddelen Topsport 
Begunstigde: topsportfederatie 

€ 833.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 

Andere financieringen dep. CJSM 
Bron: departement CJSM 
Begunstigde: topsportfederatie 

€ 2.348.500 € 2.350.000 € 2.350.000 € 2.350.000 € 2.350.000 

EINDTOTAAL € 22.273.000 € 23.617.000 € 24.630.000 € 24.768.000 € 25.235.000 

 
 
 

BUDGETTERING PER ACTIEPUNT (OMSCHRIJVING) 
 
Zoals doorheen het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) reeds werd toegelicht, is volgende 
budgettering per actiepunt vooropgesteld in 2013, 2014, 2015 en 2016 (tabel 27; de benodigde 
kredieten voor infrastructuur Topsport zijn niet opgenomen in deze tabel): 
 
 

DECRETALE TOPSPORTSUBSIDIES 

 
Topsportfederaties worden inzake Topsport decretaal gesubsidieerd voor: 

(1) De voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden, de structurele 
topsportwerking, de begeleiding en omkadering van geregistreerde elitesporters, 
beloftevolle jongeren en jonge topsporttalenten en voor programma’s van talentdetectie en 
talentontwikkeling buiten de topsportschool: 5.680.000 euro in 2012; 

(2) De specifieke voorbereiding en deelname aan Olympische Spelen, Paralympische Spelen, 
Europese Jeugd Olympische Dagen (EYOD) en Wereldspelen: 975.000 euro in 2012 (waarvan 
800.000 euro aan het BOIC); 

(3) De participatie in een topsportschool: 2.421.000 euro in 2012; 
(4) De organisatie van Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en 

wereldbekerwedstrijden: 216.000 euro in 2012. 
 
De topsportsubsidies aan de topsportfederaties vormen een essentieel onderdeel van het Vlaams 
topsportbeleid, in eerste instantie gericht op medaillekansen van Vlaamse topsporters op de 
Olympische Spelen (zie hoger tabel 1: prestatiedoelstellingen voor het Vlaams topsportbeleid 2013-
2016). Om niet verder achterop te geraken ten opzichte van de concurrerende landen, die zelf jaar 
na jaar meer overheidsmiddelen investeren in Topsport (“global medal race”), werden de 
maximumbedragen inzake de voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden per 
categorie vanaf 2009 verhoogd (uitvoeringsbesluit Topsport van 19 december 2008). In 2004 was 
reeds een gevoelige verhoging doorgevoerd naar aanleiding van de uitvoering van het 
Topsportactieplan Vlaanderen I (2005-2008).  
 
Voor de Olympiade 2013-2016 worden de maximumsubsidiebedragen per categorie behouden: 
350.000 euro voor categorie 1, 225.000 euro voor categorie 2, 120.000 euro voor categorie 3, 65.000 
euro voor categorie 4, en 350.000 euro voor de aparte categorie gehandicaptensport. 
De herindeling in categorieën (2013-2016) is budgettair gunstig. In geval van toekenning van het 
maximum subsidiebedrag per categorie aan elke Vlaamse topsportfederatie betekent dit een 
jaarlijkse minder uitgave van 15.000 euro vanaf 2013 t.o.v. 2012. Voorgesteld wordt dit bedrag 
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recurrent toe te voegen aan de werkingsmiddelen van Bloso, voor de uitvoering van het 
topsportactieplan Vlaanderen. 
 
Inzake de participatie in een topsportschool, worden de subsidies jaarlijks toegekend op basis van 
een forfaitair bedrag per leerling/topsporter (per schooljaar verschillend naargelang het aantal 
statuten toegekend door de Selectiecommissie van het Topsportconvenant) en de omkadering aan 
lesgevers/trainers, volgens het quotum dat per Olympiade wordt vastgelegd. Binnen deze dotatie 
dient rekening gehouden te worden met een aangepaste verloning van de lesgevers/trainers (zie 
verder hoofdstuk 2, actiepunt 4). 
 
Inzake de organisatie van WK, EK en wereldbekerwedstrijden, wordt de subsidie jaarlijks toegekend 
op basis van de ingediende aanvragen door de topsportfederaties (jaaractieplan Topsport). Vanaf 
2013 wordt dit bedrag jaarlijks geraamd op 225.000 euro.  
  
De jaarlijkse topsportsubsidie voor specifieke voorbereiding en deelname aan Olympische Spelen, 
Paralympische Spelen, Europese Jeugd Olympische Dagen (EYOD) en Wereldspelen, wordt geraamd 
op 575.000 euro per jaar in 2013, 2014 en 2015 (waarvan 400.000 euro financiering t.a.v. het BOIC) 
en 975.000 euro in het Olympisch jaar 2016 (waarvan 800.000 euro financiering t.a.v. het BOIC). 
 
 

ACTIEPUNT 1: VORMING VAN TOPSPORTTRAINERS  

 
(1) Voor de aanstelling in niveau A van een voltijds vormingscoördinator Topsport is jaarlijks een 

budget nodig van 80.000 euro (supplementair toe te kennen aan de personeelskredieten 
Bloso). 

(2) Voor de aanstelling van een voltijds directeur sportkaderopleidingen (DSKO) in de 
focussporten dient 70.000 euro per focussport voorzien te worden (kredieten 
sportkaderopleiding). 

(3) Voor de werking van de Pool van Aspirant Toptrainers wordt vanaf 2014 een jaarlijks budget 
geraamd van 15.000 euro (werkingsmiddelen Topsport Bloso), op basis van het toekennen 
van een vormingskrediet van 500 euro x 30 Jeugdtrainers Topsport of lesgevers/trainers aan 
de topsportschool. 

(4) Voor de werking van het Vlaams Coachesplatform en de participatie aan het Olympisch 
Coachesplatform wordt vanaf 2013 een jaarlijks budget geraamd van 10.000 euro. 

 
 

ACTIEPUNT 2: POOL VAN TOPTRAINERS 

 
De kost op kruissnelheid wordt geraamd op 2.125.000 euro per jaar (25 VTE toptrainers x 85.000 
euro) ten laste van de werkingsmiddelen Topsport van Bloso. 
 
 

ACTIEPUNT 3: POOL VAN JEUGDTRAINERS TOPSPORT 

 
De nood aan Jeugdtrainers Topsport wordt geschat op jaarlijks minstens 25 VTE voor de Olympiade 
2013-2016. De financiering dient opgetrokken te worden van 50.000 euro naar 55.000 euro per VTE 
per jaar, aangezien er sinds 2007 geen indexaanpassing noch aanpassing aan de anciënniteit van de 
trainers werd doorgevoerd. Voor de volwaardige uitbouw van de Pool van Jeugdtrainers Topsport is 
een krediet nodig van 1.375.000 euro (n=25 VTE x 55.000 euro) per jaar. Deze kredieten zijn 
supplementair aan desgevallende verschuivingen van de kredieten voor subsidiëring van de 
Topsportschool naar financiering van de Pool van Jeugdtrainers Topsport. 
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ACTIEPUNT 4: STATUUT EN VERLONING TOPSPORTTRAINERS 

 
(1) De aanpassing van het quotum lesgevers topsportschool voor de focussporten en/of voor de 

sporttakken waar problemen inzake overload van de trainers werden vastgesteld, zal geen 
bijkomende middelen vereisen vanuit de subsidies Topsport voor de participatie in een 
topsportschool. 

(2) Voor de aanpassing van de anciënniteitsverloning wordt vanaf 2013 een bijkomend jaarlijks 
budget geraamd van 37.500 euro (1.250 euro per jaar voor ca. 30 VTE trainers, vanuit de 
subsidies Topsport voor de participatie in een topsportschool). 

 (3) De aanpassing van de verdeelsleutel voor de berekening van de subsidies lesgevers 
topsportschool in functie van de effectieve trainingsload heeft geen budgettaire 
consequenties. 

 
 

ACTIEPUNT 5: STATUUT EN VERLONING TOPSPORTMANAGEMENT/KADER 

 
Voor de aanstelling van een High Performance Manager in de respectieve focussporten is jaarlijks 
een budget nodig van maximaal 100.000 euro per sporttak, vanuit de werkingsmiddelen Topsport 
Bloso. De financiering van een High performance Manager vervangt de subsidiëring van de 
coördinator Topsport voor de betrokken topsportfederatie. De kredieten voor basissubsidies voor 
personeel t.a.v. de topsportfederaties voor de aanstelling van een coördinator Topsport in de 
focussporten dienen overgeheveld (en desgevallend aangevuld) te worden naar de 
werkingsmiddelen Topsport Bloso. 
Uitgaande van de aanstelling van 5 High Performance Managers vanaf 1/7/2013, 6 High Performance 
Managers vanaf 2014, 7 in 2015 en 8 in 2016, wordt de kostprijs geraamd op 250.000 euro in 2013, 
600.000 euro in 2014, 700.000 euro in 2015 en 800.000 euro in 2016, ten laste van de 
werkingsmiddelen Topsport van Bloso. Rekening houdende met de evenredige niet-subsidiëring van 
de coördinatoren Topsport, betekent dit een effectieve meerkost van 120.000 euro in 2013, 270.000 
euro in 2014, 300.000 euro in 2015 en 330.000 euro in 2016. 
 
 

ACTIEPUNT 6: TALENTDETECTIE 

 
Voor het Vlaams Sport Kompas werd in 2013 een budget van 90.000 euro voorzien, toegekend tot 
31/8/2013, ten laste van topsportkredieten van het departement CJSM. Bij gunstige evaluatie in 
2013, dient dit project het voorwerp te worden van een Vlaamse leerstoel Topsport vanaf 1/9/2013, 
waarvoor de kredieten bijgevolg dienen overgeheveld te worden naar Bloso, in het kader van de 
financiering van sportwetenschappelijke onderzoeksprojecten Topsport (zie verder hoofdstuk 5, 
actiepunt 10). 
 
 

ACTIEPUNT 7: BEGELEIDING EN OMKADERING VAN VLAAMSE TOPSPORTERS DOORHEEN 
DE TOPSPORTLOOPBAAN 

 
Het project Be Gold is van toepassing voor volgende ontwikkelingsfasen: talentdetectie en –selectie, 
lange termijnwerking en middellange termijnwerking (zie hoger tabel 10).  
Een uitgebreide beschrijving van de historiek, criteria, middelen, resultaten en evaluatie van het 
project werd reeds weergegeven in hoofdstuk 1.  
Het project loopt krachtens de huidige overeenkomst tot eind 2014. In de loop van 2013 zal duidelijk 
worden of en in welke vorm het project al dan niet bestendigd wordt. De begroting inzake Be Gold 
dient ongewijzigd te blijven op 740.000 euro per jaar. In 2013 en 2014 wordt dit bedrag door Bloso 
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ingezet, conform de lopende overeenkomst. Vanaf 2015 zal dit bedrag hoe dan ook aangewend 
worden voor dezelfde doelgroep en finaliteit, al dan niet binnen de context van een hernieuwde 
overeenkomst Be Gold. 
 
 

ACTIEPUNT 8: OPTIMALISEREN VAN DE PERSOONLIJKE LEEFSITUATIE VAN VLAAMSE 
TOPSPORTERS 

 
(1) Voor de financiering van het Bloso-Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs wordt de 

jaarlijkse kost geraamd op 475.000 euro ten laste van de werkingsmiddelen Topsport van 
Bloso, op basis van 25 topsporters/studenten (tot 21 jaar) en 10 topsporters/studenten 
(boven 21 jaar) per jaar, een onkostenvergoeding van 400 euro per maand (tot 21 jaar), een 
deeltijdse arbeidsovereenkomst met een brutokost van 25.000 euro per jaar (boven 21 jaar) 
en een forfaitair bedrag van 3.000 euro per jaar t.a.v. de hogere onderwijsinstelling.  

(2) Voor de financiering van het Bloso-Tewerkstellingsproject Topsport wordt de jaarlijkse kost 
geraamd op 1.720.000 euro, op basis van 43 VTE topsporters, ten laste van de 
personeelskredieten van Bloso (via Geco-premies VDAB). In functie van de noden dient dit 
contingent in de loop van de Olympiade aangepast te worden. 

(3) De kostprijs voor de financiering van personeel en werking van Atletiek Vlaanderen en de 
Vlaamse wielerploegen wordt geraamd op respectievelijk 275.000 euro en 1.795.000 euro 
per jaar, ten laste van het departement CJSM. 

(4) De jaarlijkse werkingskosten inzake carrièrebegeleiding Topsport worden geraamd op 25.000 
euro (infosessies, meetings “lerend netwerk”, sensibiliseringscampagnes, aangepaste 
website, ontwikkeling brochure en handboek, permanente vorming carrièrebegeleiders, 
aankoop werkinstrumenten, …), ten laste van de werkingsmiddelen Topsport van Bloso. 
Personeelskosten en courante werkingskosten inzake carrièrebegeleiding Topsport zijn reeds 
ten laste van de personeelskredieten van Bloso. 

 
 

ACTIEPUNT 9: TRAININGSINFRASTRUCTUUR TOPSPORT 

 
In de Olympiade 2013-2016 dient bijzondere aandacht gegeven te worden aan de ontwikkeling en 
uitvoering van het Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen en de centralisatie van de Vlaamse 
trainingsinfrastructuur Topsport. Het is gekend dat trainingsinfrastructuur Topsport op zich zelden 
rendabel is. Zo kan eventueel naar oplossingen gezocht worden bij de private sector. Verder overleg, 
een grondige evaluatie van voorafgaande investeringsprojecten en kennis over de beschikbare 
budgettaire ruimte zullen bepalen op welke wijze invulling zal gegeven worden aan de prioritaire 
zorg om de aangepaste trainingsinfrastructuur Topsport te verhogen. 
Een concrete begroting kan pas opgesteld worden op basis van het in 2013 uit te werken eerste 
Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen. 
 
 

ACTIEPUNT 10: TOPSPORT EN WETENSCHAP 

 
(1) Voor de financiering van de gangmaker Topsport en wetenschap (1 VTE vanaf 1/4/2013) is 

een budget nodig van 60.000 euro in 2013 en 80.000 euro vanaf 2014, supplementair toe te 
kennen aan de personeelskredieten Bloso; 

(2) Voor de financiering van een expert per kennisdomein, wordt de jaarlijkse kostprijs geraamd 
op 650.000 euro vanaf 2013, ten laste van werkingsmiddelen Topsport van Bloso; 

(3) Het inzetten van “embedded scientists” in/door de topsportfederaties wordt niet bijkomend 
gefinancierd door de Vlaamse overheid; 
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(4) Voor de financiering van maximaal 7 Vlaamse leerstoelen Topsport (wetenschappelijke 
onderzoeksprojecten per Olympiade toegekend), wordt de kostprijs geraamd op 233.333 
euro in 2013 (vanaf 1/4/2013) en 700.000 euro vanaf 2014 ten laste van werkingsmiddelen 
Topsport van Bloso; 

(5) Voor de financiering van wetenschappelijke en medisch/paramedische begeleidingsprojecten 
t.a.v. de Vlaamse topsportfederaties (interdisciplinaire teams) wordt de jaarlijkse kostprijs 
geraamd op 880.000 euro vanaf 2013, op basis van 70.000 euro per jaar per focussport 
(categorie 1) en 45.000 euro per jaar per sporttak in categorie 2, ten laste van 
werkingsmiddelen Topsport van Bloso. 

  
 

ACTIEPUNT 11: TOPSPORTEVENEMENTEN 

 
Uitgaande van een constant aandeel wordt vooropgesteld om maximaal 7,5% van het Vlaamse 
topsportbudget te bestemmen voor de ondersteuning van de topsportevenementen in Vlaanderen: 

(1) De begroting voor topsportsubsidies die Bloso toekent voor de organisatie van Europese 
kampioenschappen, wereldkampioenschappen en wereldbekerwedstrijden is opgenomen 
onder topsportsubsidies (hoofdstuk 1). 

(2) Voor de subsidie van topsportevenementen door het departement CJSM wordt de kostprijs 
geraamd op 1.000.000 euro per jaar vanaf 2013.  

 
 

ACTIEPUNT 12: OLYMPISCHE PLOEGSPORTEN 

 
De financiële noden in de ploegsporten zijn bijzonder hoog. Voor iedere ploegsport dient bepaald te 
worden welke de kritische factoren zijn in de optimalisatie van het internationaal programma van de 
nationale ploeg, teneinde de kwalificatiekansen voor deelname aan Europese kampioenschappen, 
wereldkampioenschappen en Olympische Spelen te verhogen. Hiervoor dient per sporttak een 
benchmark (vergelijking met concurrerende landen) gemaakt te worden van de noden en middelen 
van een internationaal programma, die opgenomen wordt in het vierjaarlijks Beleidsplan Topsport 
van de federatie. De sporttakspecifieke benchmark zal leiden tot een optimale invulling van de noden 
en behoeften van de nationale ploegen per federatie. De Vlaamse topsportkredieten dienen 
vervolgens selectief ingezet te worden voor deze projecten met betrekking tot nationale ploegen 
met een realistisch traject naar selectie voor de Olympische Spelen. De middelen voor de 
subsidiëring en/of financiering van dit sportief programma en sporttechnisch kader dienen voorzien 
te worden binnen de respectieve actiepunten van het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016). 
 
Verder dienen tijdens de Olympiade 2013-2016 initiatieven ondernomen worden om maximaal 
gebruik te kunnen maken van het gunstige belastingregime inzake bedrijfsvoorheffing door de clubs 
en de federaties, zoals beschreven in de circulaire (nr. Ci.RH.241/603.774)  van 2 juli 2010.  Voorts 
dient op een interministerieel overleg (met FOD  Financiën) nagegaan  te worden in welke mate er 
maatregelen kunnen genomen worden ter bevordering van de sector, meer in het bijzonder de 
trainers in de ploegsporten. 
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ACTIEPUNT 13: G-TOPSPORT 

 
In de voorbije Paralympiade 2009-2012 werd gemiddeld 2,6% van de investeringen van de Vlaamse 
overheid geïnvesteerd in Paralympische disciplines. Elk jaar kende Parantee een stijging in het door 
de Vlaamse overheid geïnvesteerde budget.  
 
Zoals voor elke topsportfederatie zal Bloso voor Parantee onderzoeken in welke mate de hierboven 
besproken noden en opportuniteiten ingevuld kunnen worden in de komende Paralympiade 2013-
2016. Parantee zal gesubsidieerd/gefinancierd worden in verhouding tot een sporttak opgenomen in 
categorie 1 (focussporten). Daartoe zal Parantee jaarlijks 350.000 euro ontvangen aan 
topsportsubsidies, aangevuld met werkingsmiddelen Topsport van Bloso, tot een totaalbedrag van 
+/- 4% van het globale Vlaamse topsportbudget (+/- 800.000 euro in 2013, inclusief alle subsidies 
Topsport, werkingsmiddelen Topsport, topsportpersoneel en topsporters onder contract). 
 
 

OVERIGE FINANCIERINGEN BLOSO 

 
Volgende uitgaven Topsport zijn niet in de verschillende actiepunten opgenomen:  

 Reis-, verblijf-, programma- en materiaalkosten voor topsporters die als “window of 
opportunity” worden weerhouden; 

 Gespecialiseerd materiaal afdeling Topsport (o.a. ten behoeve van uitleendienst Topsport) 
 Specifieke werkingskosten afdeling Topsport; 
 Ad hoc extra financieringen door de Taskforce Topsport; 
 … 

Hiervoor werd 833.000 euro besteed in 2012. Vanaf 2013 wordt een jaarlijks krediet vooropgesteld 
van 750.000 euro, prioritair te besteden aan “windows of opportunity”. 
 
 

OVERIGE FINANCIERINGEN DEPARTEMENT CJSM 

 
Volgende uitgaven Topsport zijn niet in de verschillende actiepunten opgenomen:  

 Algemene werkingskosten departement CJSM 
 Uitgaven communicatie Topsport Vlaanderen (o.a. website) 
 Gespecialiseerd materiaal 
 … 

Hiervoor werd 2.348.500 euro besteed in 2012. Vanaf 2013 wordt een jaarlijks krediet vooropgesteld 
van 2.350.000 euro. 
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Bijlage 1:   Samenstelling, vergaderingen en werkzaamheden van de themawerkgroepen 
 

Werkgroep 1 
Strategie 

Functie 

Overleg 1 Overleg 2 Overleg 3 Overleg 4 Overleg 5 

4 oktober 
2011 

26 oktober 
2011 

24 
november 

2011 

17 januari 
2012 

29 mei  
2012 

11u00-13u30 12u00-14u30 13u30-16u00 14u00-18u00 12u30-14u30 

Carla Galle 
Administrateur-generaal 

Bloso (voorzitter) 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Gert Vande Broek 
Kabinet Sport  

Chef Sport  
Aanwezig Verontschuldigd Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Mart Buekers 
Voorzitter Stuurgroep 

Topsport 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Eddy De Smedt 
Directeur Topsport  

BOIC 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Verontschuldigd Aanwezig 

Veerle De Bosscher 
Extern expert 

VUB 
Verontschuldigd Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Paul Rowe 
Afdelingshoofd Bloso 
Topsport (secretaris) 

Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

 
 

Werkgroep 2 
Statuut 

topsportkader Functie 

Overleg 1 Overleg 2 Overleg 3 Overleg 4 Overleg 5 

15 maart 
2012 

29 maart 
2012 

19 april 
2012 

31 mei  
2012 

15 juni 
2012 

9u30-12u30 14u00-16u00 14u00-16u00 14u15-16u45 9u30-11u00 

Paul Rowe 
Afdelingshoofd Bloso 
Topsport (voorzitter) 

Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Chris Massez 
Bloso: Afdeling 

Subsidiëring 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Evi Buzzi 
Bloso:  

Juridische cel 
Aanwezig Aanwezig Verontschuldigd Aanwezig Verontschuldigd 

Sonja De Neyer 
VSF, adm. & financieel 

manager Gymfed 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Lode Grossen 
VSF, CTS Vlaamse 

Zwemfederatie 
Niet 

uitgenodigd 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Sophie Cools 
Directeur sport 

VSF   
Niet 

uitgenodigd 
Niet 

uitgenodigd 
Niet 

uitgenodigd 
Aanwezig Verontschuldigd 

Marc Van Der Beken 
Kabinet Sport 

Raadgever sport 
Verontschuldigd Aanwezig Verontschuldigd Aanwezig Aanwezig 

Edwin 
Blauwblomme 

Extern expert 
Onderzoeker VUB 

Verontschuldigd Aanwezig Aanwezig Aanwezig Verontschuldigd 

Filip Verherstraeten 
Bloso: Afdeling  

Topsport (secretaris) 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

 
  



Werkgroep 3 
Vorming trainers 

Functie 

Overleg 1 Overleg 2 Overleg 3 Overleg 4 Overleg 5 

2 maart 
2012 

16 maart 
2012 

20 april 
2012 

4 mei  
2012 

18 mei  
2012 

9u30-12u30 9u30-12u30 9u30-11u15 9u45-11u30 9u30-11u00 

Mart Buekers 
Voorzitter Stuurgroep 
Topsport (voorzitter) 

Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Paul Rowe 
Afdelingshoofd Bloso 

Topsport 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Paul Eliaerts 
Afdelingshoofd Bloso 
Sportkaderopleiding 

Aanwezig 
Vervanging: 
Hans Ponnet 

Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Gert Vande Broek 
Kabinet Sport  

Chef Sport  
Aanwezig Verontschuldigd Verontschuldigd Aanwezig Aanwezig 

Brecht De Vos 
Kabinet Sport 

Raadgever sport 
Niet 

uitgenodigd 
Niet 

uitgenodigd 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Lode Grossen 
VSF, CTS Vlaamse 

Zwemfederatie 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Verontschuldigd 

Eddy De Smedt 
Directeur Topsport  

BOIC 
Verontschuldigd Verontschuldigd Aanwezig Verontschuldigd Verontschuldigd 

Dirk De Clercq 
Extern expert  

U.Gent 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Verontschuldigd Verontschuldigd 

Peter Hespel 
Extern expert  

KULeuven 
Aanwezig Aanwezig Verontschuldigd Aanwezig Aanwezig 

Bob Madou 
Extern expert 

Directeur KBVB 
Aanwezig Verontschuldigd Verontschuldigd Verontschuldigd Verontschuldigd 

Filip Verherstraeten 
Bloso: Afdeling  

Topsport (secretaris) 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

 
 

Werkgroep 4 
Topsport en 
wetenschap 

Functie 

Overleg 1 Overleg 2 Overleg 3 Overleg 4 Overleg 5 

8 maart 
2012 

22 maart 
2012 

26 april 
2012 

10 mei  
2012 

24 mei  
2012 

9u30-12u30 13u30-16u30 14u00-16u00 9u45-12u00 9u30-11u00 

Paul Rowe 
Afdelingshoofd Bloso 
Topsport (voorzitter) 

Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Karen Opdencamp 
Bloso: Afdeling  

Topsport  
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Brecht De Vos 
Kabinet Sport 

Raadgever sport 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Gert Vande Broek 
Kabinet Sport  

Chef Sport  
Verontschuldigd Verontschuldigd Aanwezig Verontschuldigd Verontschuldigd 

Lode Grossen 
VSF, CTS Vlaamse 

Zwemfederatie 
Verontschuldigd Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Christine Claus 
Secretaris-generaal 
Departement CJSM 

Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Matthieu Lenoir 
Extern expert  

U.Gent 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Romain Meeusen 
Extern expert  

VUB 
Aanwezig Verontschuldigd Verontschuldigd Aanwezig Aanwezig 

Filip Verherstraeten 
Bloso: Afdeling  

Topsport (secretaris) 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

 
  



Werkgroep 5 
Topsport 
loopbaan 

Functie 

Overleg 1 Overleg 2 Overleg 3 Overleg 4 Overleg 5 

6 maart 
2012 

16 maart 
2012 

30 maart 
2012 

22 mei  
2012 

24 mei  
2012 

9u00-11u30 14u00-16u00 14u00-16u00 9u15-12u00 9u30-11u00 

Mart Buekers 
Voorzitter Stuurgroep 
Topsport (voorzitter) 

Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Paul Rowe 
Afdelingshoofd Bloso 

Topsport 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Kristel Taelman 
Bloso: Afdeling  

Topsport  
Verontschul

digd 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Lies Ketels 
Bloso: Afdeling  

Topsport  
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Anke Reints 
Bloso: Afdeling  

Topsport  
Niet 

uitgenodigd 
Niet 

uitgenodigd 
Niet 

uitgenodigd 
Niet 

uitgenodigd 
Aanwezig 

Tommy Verlinde 
Bloso: Afdeling  

Topsport  
Niet 

uitgenodigd 
Niet 

uitgenodigd 
Niet 

uitgenodigd 
Niet 

uitgenodigd 
Aanwezig 

Paul Eliaerts 
Afdelingshoofd Bloso 
Sportkaderopleiding 

Aanwezig 
Vervanging: 
Hans Ponnet 

Aanwezig Aanwezig Verontschuldigd 

Gert Vande Broek 
Kabinet Sport  

Chef Sport  
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Vervanging: 
Brecht Devos 

Sophie Cools 
Directeur sport 

VSF   
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Kurt Cattrysse 
Extern expert, VDAB 
loopbaanbegeleiding 

Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 
Vervanging: 
Gitte Smets 

Cédric Van 
Branteghem 

Extern expert 
Ex-topsporter 

Verontschuldigd Verontschuldigd Verontschuldigd Verontschuldigd Aanwezig 

Paul Yperman 
Extern expert: raadgever 

Kabinet Onderwijs 
Verontschuldigd Verontschuldigd Verontschuldigd Verontschuldigd Verontschuldigd 

Filip Verherstraeten 
Bloso: Afdeling  

Topsport (secretaris) 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

 
 

Werkgroep 6 
Trainings-

infrastructuur 
topsport 

Functie 

Overleg 1 Overleg 2 Overleg 3 

13 maart 
2012 

27 maart 
2012 

25 mei 
2012 

9u30-12u30 9u30-12u30 9u45-11u15 

Paul Rowe 
Afdelingshoofd Bloso 
Topsport (voorzitter) 

Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Michel Van Espen 
Afdelingshoofd Bloso 

Infrastructuur 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Gert Vande Broek 
Kabinet Sport  

Chef Sport  
Aanwezig Aanwezig 

Vervanging: 
Brecht Devos 

Marc Van Der Beken 
Kabinet Sport 

Raadgever sport 
Aanwezig Aanwezig Verontschuldigd 

Karolien 
Desaedeleer 

Departement CJSM 
Infrastructuur  

Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Sophie Cools 
Directeur sport 

VSF   
Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Filip Verherstraeten 
Bloso: Afdeling  

Topsport (secretaris) 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

 
 
 
 
 

  



Werkgroep 7 
Topsport-

evenementen 
Functie 

Overleg 1 Overleg 2 Overleg 3 

23 april 
2012 

7 mei  
2012 

18 juni 
2012 

9u45-11u30 10u30-12u15 10u30-11u30 

Paul Rowe 
Afdelingshoofd Bloso 
Topsport (voorzitter) 

Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Brecht De Vos 
Kabinet Sport 

Raadgever sport 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Christine De 
Brouwer 

Departement CJSM 
Deskundige Topsport  Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Koen Umans 
VSF, secretaris-generaal 
Vlaamse Basketballiga 

Aanwezig Verontschuldigd Verontschuldigd 

Bob Verbeeck 
Extern expert, gedelegeerd 

bestuurder Golazo 
Aanwezig Verontschuldigd Verontschuldigd 

Filip Verherstraeten 
Bloso: Afdeling  

Topsport (secretaris) 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

 
 
 

Werkgroep 8                  
G-topsport 

Functie 

Overleg 1 Overleg 2 Overleg 3 Overleg 4 

5 maart 
2012 

19 maart 
2012 

24 april 
2012 

27 juni 
2012 

9u30-11u45 13u30-16u30 9u30-11u00 14u00-15u45 

Paul Rowe 
Afdelingshoofd Bloso 
Topsport (voorzitter) 

Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Karen Opdencamp 
Bloso: Afdeling  

Topsport  
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Nicole Bossaerts 
Kabinet Sport 

Raadgever sport 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Verontschuldigd 

Jessica De Smet 
VSF, sportdirecteur 

Parantee vzw 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Steven Van Beylen 
Extern expert, coördinator 

topsport Parantee 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Tim Decleir 
Extern expert, coördinator 

teamtopsport Parantee 
Aanwezig Verontschuldigd Aanwezig Aanwezig 

Yves Van Landewijck Extern expert, KULeuven Verontschuldigd Verontschuldigd Verontschuldigd Verontschuldigd 

Filip Verherstraeten 
Bloso: Afdeling  

Topsport (secretaris) 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

 
  



Werkgroep 9 
Olympische 

ploegsporten 
Functie 

Overleg 1 Overleg 2 Overleg 3 

16 april 
2012 

3 mei  
2012 

12 juni 
2012 

9u45-12u00 13u30-16u00 9u45-12u15 

Eddy De Smedt 
Directeur Topsport  
BOIC (voorzitter) 

Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Paul Rowe 
Afdelingshoofd Bloso 

Topsport 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Wim Meiresonne 
Bloso: Afdeling  

Topsport 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Mart Buekers 
Voorzitter Stuurgroep 

Topsport 
Verontschul

digd 
Aanwezig 

Verontschul
digd 

Gert Vande Broek 
Kabinet Sport 

Chef sport 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Koen Hoeyberghs 
VSF, CTS Vlaamse 

Volleybalbond 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Koen Umans 
VSF, secretaris-generaal 
Vlaamse Basketballiga 

Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Gert Van Looy 
BOIC  

 Deskundige Topsport 
Aanwezig Aanwezig 

Verontschul
digd 

Filip Verherstraeten 
Bloso: Afdeling  

Topsport (secretaris) 
Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

 
 
 



  

Bijlage 2: Definitie en berekening Vlaamse Topsportindex 
 
 
Per sporttak wordt een resultatenindex berekend op basis van alle behaalde medailles en 
finaleplaatsen (top-8) op Olympische of Paralympische Spelen of Wereldspelen, 
Wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen. Equivalente internationale competities 
werden eveneens in rekening gebracht (bv. Fed Cup, Davis Cup en Grand Slam tornooien tennis, 
Masters en WK matchplay golf). Enkel de resultaten van de categorie seniors inzake disciplines van 
de Vlaamse topsporttakkenlijst worden in kaart gebracht (dus niet hockey, kunstschaatsen, 
gewichtheffen, shorttrack…) 
 
Bij de berekening van de index wordt volgende logica gehanteerd om resultaten te wegen : 

(1) Resultaten op WK en EK van Olympische disciplines wegen zwaarder dan resultaten op WK 
en EK in niet-Olympische (factor = 2).  

(2) Dezelfde verhouding geldt tussen Olympische Spelen en Wereldspelen & Paralympische 
Spelen (factor = 2). 

(3) Medailles wegen zwaarder dan top 8 plaatsen (factor = 3) Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen goud, zilver en brons, alsook niet tussen 4de tot 8ste plaatsen. 

(4) Resultaten op Wereldkampioenschappen wegen zwaarder dan resultaten op de Europese 
kampioenschappen (factor = 2). 

(5) Resultaten van ploegsporten (factor = 3) en samengestelde teams (factor = 1,5) wegen 
zwaarder dan individuele resultaten. 

(6) Resultaten op kampioenschappen die vierjaarlijks (factor = 4) of tweejaarlijks (factor = 2) 
georganiseerd worden, wegen zwaarder dan resultaten op jaarlijkse kampioenschappen 
(factor = 1). 

(7) Resultaten in de validesport wegen zwaarder dan in de G-sport (zeer groot aantal disciplines 
met beperkt deelnemersveld) (factor = 2). Enkel resultaten op disciplines van de 
paralympische spelen komen in aanmerking bij de gehandicaptensport.  

 
Het gewicht van een top-8 plaats op een jaarlijks georganiseerd EK in een Olympische discipline 
wordt arbitrair op 1 vastgelegd. Op basis van bovenstaande verhoudingen geeft dit volgende 
gewichten per behaald resultaat : 
 

Topsportindex 
  individuele sporten  samengestelde teams   ploegsporten 
  top-8 medaille  top-8 medaille   top-8 medaille 

          
 

          

Olympische Spelen   8 24  12 36   24 72 
          

 
          

WK 
(Olympische 
disciplines) 

vierjaarlijks   8 24  12 36   24 72 

tweejaarlijks   4 12  6 18   12 36 

jaarlijks   2 6  3 9   6 18 
          

 
          

EK 
(Olympische 
disciplines) 

vierjaarlijks   4 12  6 18   12 36 

tweejaarlijks   2 6  3 9   6 18 

jaarlijks   1 3  1,5 4,5   3 9 
          

 
          

Wereldspelen 
Paralympische Spelen 

  4 12  6 18   12 36 

          
 

          

WK 
(Paralympische & 
niet-Olympische 

disciplines) 

vierjaarlijks   4 12  6 18   12 36 

tweejaarlijks   2 6   3 9   6 18 

jaarlijks   1 3   1,5 4,5   3 9 
                      

EK 
(Paralympische & 
niet-Olympische 

disciplines) 

vierjaarlijks   2 6   3 9   6 18 

tweejaarlijks   1 3   1,5 4,5   3 9 

jaarlijks   0,5 1,5   0,75 2,25   1,5 4,5 



  

Voorbeeld: 
Kim Gevaert behaalde in de Olympiade Beijing (2005-2008) volgende ereplaatsen: 

 7de plaats op de 200m op het Wereldkampioenschap in 2005; 
 Gouden medaille op de 100m op het Europees Kampioenschap in 2006; 
 Gouden medaille op de 200m op het Europees Kampioenschap in 2006; 
 6de plaats op de 4x100m (samengesteld team) op het Europees Kampioenschap in 2006; 
 Bronzen medaille op de 4x100m (samengesteld team) op het Wereldkampioenschap in 2007; 
 5de plaats op de 100m op het Wereldkampioenschap in 2007; 
 Zilveren medaille op de 4x100m (samengesteld team) op de Olympische Spelen 2008. 

 
De behaalde resultaten worden volgens bovenstaande logica als volgt gewogen: 
 

Prestatie Organisatie Categorie Resultaat Index 

7e plaats 200m WK 2005 WK (od) tweejaarlijks Individueel Top-8 4 

1e plaats 100m EK 2006 EK (od) tweejaarlijks Individueel Medaille 6 

1e plaats 200m EK 2006 EK (od) tweejaarlijks Individueel Medaille 6 

6e plaats 4x100m EK 2006 EK (od) tweejaarlijks Samengesteld team Top-8 3 

3e plaats 4x100m WK 2007 WK (od) tweejaarlijks Samengesteld team Medaille 18 

5e plaats 100m WK 2007 WK (od) tweejaarlijks Individueel Top-8 4 

2e plaats 4x100m OS 2008 Olympische Spelen Samengesteld team Medaille 36 

  



Bijlage 3: Budgettair overzicht per actiepunt van het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) 

structureel: tav 

groep vs ad hoc: 

tav individu

zekerheid prognose 

vs risico investering
Korte termijn Middellange termijn Lange termijn Individu Sporttak Proces Produkt Bron Begunstigde Financieringstrede termijn van toekenning

ac
ti

ep
u

n
t

Omschrijving Onderdeel

zekerheid hoog = 

risico laag; 

zekerheid laag = 

risico hoog

finalitiet = 2016 

resultaten = top-8 EK tot 

medaille OS/PS

finaliteit = 2020: 

tussentijdse resultaten 

zijn evalueerbaar

finaliteit = 2024: 

intrinsieke kwaliteiten en 

eerste resultaten zijn 

richtinggevend 

ES = elitesporter 

BJ = Beloftevolle jongere 

TT = Topsporttalent; ambitie, 

talent, engagement 

gedetecteerd

Categorie 1: Focus

Categorie 2     

Ctegorie 3

Categorie 4

G-topsport      

"Windows opportunity"

uitvoering 

project, 

kwaliteit

resultaten, 

prestaties, 

output

Bron = vertrekker
Begunstigde = 

ontvanger

basis = vermoeden van succes; 

uitbreiding = aangetoonde 

resultaten jeugd; full option = 

verwachting van succes via 

aangetoonde resultaten seniors

Olympiade, jaarlijks, ad hoc, … 2012 2013 2014 2015 2016

volgens categorie TSTL

van structureel tot 

individueel 

gespecifieerd

lage zekerheid, 

hoog risico
X X X ES, BJ, TT Topsporttakkenlijst X X

Bloso: decretale 

subsidiëring
topsportfederatie

basis / uitbreiding / full 

option

vierjaarlijkse topsporttakkenlijst 

jaarlijkse toekenning
€ 5.680.000 € 5.665.000 € 5.665.000 € 5.665.000 € 5.665.000

Topsportscholen

structureel 

(individueel 

toegekende 

statuten)

lage zekerheid, 

hoog risico

enkel gymnastiek, 

zwemmen en tennis
(X) X TT (BJ, ES)

Topsporttakkenlijst 

Olympisch
X X

Bloso: decretale 

subsidiëring
topsportfederatie basis

jaarlijkse toekenning op basis van 

situatie per schooljaar
€ 2.421.000 € 2.423.000 € 2.460.000 € 2.498.000 € 2.535.000

Specifieke voorbereiding individueel
hoge zekerheid, 

laag risico
X ES (BJ, TT)

ge(pre)selecteerde 

topsporters OS, WS, 

PL, EYOF, YOG

X X
Bloso: decretale 

subsidiëring

topsportfederatie en 

BOIC
uitbreiding / full option jaarlijkse toekenning € 975.000 € 575.000 € 575.000 € 575.000 € 975.000

Organisatie WK, EK, WB nvt nvt thuisvoordeel ES, BJ Topsporttakkenlijst X
Bloso: decretale 

subsidiëring
topsportfederatie nvt jaarlijkse toekenning per evenement € 216.000 € 223.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000

Vormingscoördinator 

Topsport
structureel

lage zekerheid, 

hoog risico
X X X ES, BJ, TT focussporten X

Bloso: 

personeelskredieten
Bloso (personeel) nvt permanent € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Aanstelling voltijds DSKO 

topsport
structureel

lage zekerheid, 

hoog risico
X TT focussporten X

Bloso: 

personeelskredieten

VTS : 

samenwerkingsverband
basis € 0 € 368.000 € 560.000 € 630.000 € 630.000

Pool van aspirant 

toptrainers & VCP

structureel maar 

individueel 

toegekend

lage zekerheid, 

hoog risico
X X X ES, BJ, TT focussporten X

Bloso: 

werkingsmiddelen 

Topsport

topsportfederatie uitbreiding
ad hoc, op basis van persoonlijk 

vormingstraject
€ 10.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000

2 individueel
hoge zekerheid, 

laag risico
X (X) ES (BJ)

Topsporttakkenlijst 

Olympisch        

prioriteit focussporten

X

Bloso: 

werkingsmiddelen 

Topsport

topsportfederatie full option
omkaderingsnorm per Olympiade, 

jaarlijks herzienbaar
€ 1.292.000 € 1.870.000 € 2.125.000 € 2.125.000 € 2.125.000

3
structureel maar 

individueel 

toegekend

lage zekerheid, 

hoog risico
(X) X TT (BJ, ES)

Topsporttakkenlijst 

Olympisch        

prioriteit focussporten

X X

Bloso: 

werkingsmiddelen 

Topsport

topsportfederatie basis / uitbreiding
omkaderingsnorm per Olympiade, 

jaarlijks herzienbaar
€ 1.265.000 € 1.375.000 € 1.375.000 € 1.375.000 € 1.375.000

4 structureel
lage zekerheid, 

hoog risico
X TT

Topsporttakkenlijst 

Olympisch
X

Bloso: 

werkingsmiddelen 

Topsport

topsportfederatie basis
omkaderingsnorm per Olympiade, 

jaarlijks herzienbaar

Bloso: 

werkingsmiddelen 

Topsport

topsportfederatie € 0 € 250.000 € 600.000 € 700.000 € 800.000

Bloso: 

Basissubsidies

BLOSO : 

werkingsmiddelen 

Topsport

€ 0 -€ 130.000 -€ 330.000 -€ 400.000 -€ 470.000

6 structureel
lage zekerheid, 

hoog risico
X TT focussporten X

CJSM: middelen 

Topsport

U.Gent / 

topsportfederaties
basis jaarlijks toe te kennen € 136.500 € 90.000 € 0 € 0 € 0

Subsidies topsport, 

topsportschool, Pool van 

jeugdtrainers, Pool van 

Toptrainers, sportweten-

schappelijke begeleiding

Be Gold structureel
lage zekerheid, 

hoog risico
(X) X TT (BJ) Olympisch X X

Bloso: 

werkingsmiddelen 

Topsport (gemeenschappelijk 

project)

topsportfederatie basis / uitbreiding ad hoc, jaarlijks herzienbaar € 740.000 € 740.000 € 740.000 € 740.000 € 740.000

Topsport en hoger 

onderwijs
individueel

gemiddelde 

zekerheid en risico
(X) X ES en BJ

Olympisch (tot 2013 

ook WS)
X

Bloso: 

werkingsmiddelen 

Topsport

topsporter/student uitbreiding / full option per academiejaar € 266.000 € 475.000 € 475.000 € 475.000 € 475.000

individueel
hoge zekerheid, 

laag risico
(X) X ES (BJ)

Olympisch (tot 2013 

ook WS)
X

Bloso: 

personeelskredieten
topsporter full option

jaarlijks, gekoppeld aan moment 

doelcompetitie(s)
€ 1.530.000 € 1.720.000 € 1.720.000 € 1.720.000 € 1.720.000

individueel
hoge zekerheid, 

laag risico
X (X) BJ (ES) Olympisch X X Dept CJSM atleet, wielrenner full option

jaarlijks, gekoppeld aan moment 

doelcompetitie(s)
€ 2.070.000 € 2.060.000 € 2.060.000 € 2.060.000 € 2.060.000

Carrièrebegeleiding 

topsport

van structureel tot 

individueel 

gespecifieerd

afh van deelproject X X X ES, BJ, TT
Olympisch (tot 2013 

ook WS)
X

Bloso: 

werkingsmiddelen 

Topsport

geregistreerde 

topsporters

basis / uitbreiding / full 

option (afh. van deelproject)

ad hoc, gekoppeld aan doelgroep 

per deelproject
€ 0 * € 25.000 * € 25.000 * € 25.000 * € 25.000 *

4 9 structureel

laag risico owv 

duurzame 

inverstering

X X X ES, BJ, TT focussporten X VlaReg /Bloso/ ???
geregistreerde 

topsporters

basis / uitbreiding / full 

option
ad hoc - € 0 € 0 € 0 € 0

Gangmaker topsport en 

wetenschap
structureel

lage zekerheid, 

hoog risico
(X) (X) X focussporten X

BLOSO: 

personeelskredieten
Bloso (personeel)

basis / uitbreiding / full 

option
permanent € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Expert per kennisdomein structureel beperkt risico (X) (X) X focussporten X

Bloso: 

werkingsmiddelen 

Topsport

Zelfstandige experts
basis / uitbreiding / full 

option
Per Olympiade, jaarlijks herzienbaar € 650.000 € 650.000 € 650.000 € 650.000 € 650.000

Embedded scientist in de 

topsportfederatie
structureel beperkt risico (X) (X) X focussporten X Topsportfederaties

Personeel 

topsportfederatie

basis / uitbreiding / full 

option
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0

sportwetenschappelijke 

onderzoeksprojecten
structureel

lage zekerheid, 

hoog risico
X prioriteit focussporten X

Bloso: 

werkingsmiddelen 

Topsport

Universiteiten 

(leerstoelen topsport)
full option Per Olympiade, jaarlijks herzienbaar € 0 € 233.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000

sportwetenschappelijke 

begeleidingsprojecten

van structureel tot 

individueel 

gespecifieerd

gemiddelde 

zekerheid en risico
(X) (X) X prioriteit focussporten X

Bloso: 

werkingsmiddelen 

Topsport

topsportfederatie full option
Per Olympiade, jaarlijks herzienbaar 

en ad hoc
€ 640.000 € 880.000 € 880.000 € 880.000 € 880.000

6 Topsport 

evenement
11 nvt nvt X (X)

CJSM: middelen 

Topsport
Orgnisatoren nvt ad hoc, per evenement € 1.200.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000

12

13

individueel
hoge zekerheid, 

laag risico
X (X) prioriteit focussporten X

Bloso: 

werkingsmiddelen 

Topsport

topsportfederatie nvt ad hoc € 833.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000

nvt nvt X (X) prioriteit focussporten X
CJSM: middelen 

Topsport
topsportfederatie nvt ad hoc € 2.348.500 € 2.350.000 € 2.350.000 € 2.350.000 € 2.350.000

2012 2013 2014 2015 2016

* Exclusief personeelskost Bloso en courante werkingskosten € 9.292.000 € 8.886.000 € 8.925.000 € 8.963.000 € 9.400.000

€ 5.696.000 € 7.273.000 € 8.345.000 € 8.445.000 € 8.545.000

€ 0 -€ 130.000 -€ 330.000 -€ 400.000 -€ 470.000

€ 1.530.000 € 2.088.000 € 2.280.000 € 2.350.000 € 2.350.000

€ 5.755.000 € 5.500.000 € 5.410.000 € 5.410.000 € 5.410.000

€ 22.273.000 € 23.617.000 € 24.630.000 € 24.768.000 € 25.235.000

hoge zekerheid, 

laag risico
X X full option Per Olympiade, jaarlijks herzienbaarX ES, BJ, TT focussporten X X

FININACIERINGSKENMERKEN BEGROTING 2012-2016

Begroting per jaar

Vorming 

Topsport-

trainers

DOELSTELLINGEN DOELGROEP WIJZE VAN EVALUATIE

PARADIGMA EN BEGROTING 

FINANCIERING TOPSPORT 2013-2016

AARD VAN HET PROJECT

Hoofdstuk

1
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Subsidies 

Topsport

zie specifieke actiepunten

Trainingsinfrastructuur Topsport

Olympische ploegsporten Alle actiepunten zijn toepasbaar voor Olympische ploegsporten van de Vlaamse topsporttakkenlijst

Begeleiding en 

omkadering 

doorheen de 

loopbaan

Afzonderlijke categorie Vlaamse topsporttakkenlijst - Alle actiepunten zijn aangepast aan G-topsport en toepasbaar binnen een vooraf vastgelegd financieel kader

Overige financieringen Bloso: "window of 

opportunity”, ad hoc extra financieringen door 

de Taskforce Topsport, …

2
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1

Pool van Jeugdtrainers Topsport

Statuut en verloning topsporttrainers

Pool van Toptrainers

5
Statuut en verloning 

topsportmanagement/kader

structureel (beperkt 

tot focussporten)

3

D
e 

To
p
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o

rt
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o
p

b
aa

n

Talentdetectie: Vlaams Sport Kompas

7

zie subsidiëring TSS

8
Persoonlijke 

situatie 

topsporter

Tewerkstelling topsport

OPMERKINGEN:

5

To
p
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o

rt
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n
 w

et
en

sc
h

ap

10
Topsport en 

wetenschap

Topsportevenementen dept CJSM

Overige financieringen departement CJSM: 
algemene werkingskosten, communicatie, 

aankoop duurzaam materiaal, …

7 Specifieke 

doelgroep

- -

G-topsport

Basissubsidies Bloso (CTS): minderkost t.o.v. 2012

Bloso-personeelskredieten (incl. VTS)
Departement CJSM

TOTAAL

BRON VAN FINANCIERING

Bloso-subsidies Topsport

Bloso-werkingsmiddelen Topsport



Bijlage 4: Evaluatie van de topsportscholen door de Taskforce Topsport (2011): sporttakspecifieke 
aanbevelingen en opvolging door de topsportfederaties en Bloso. 
 

Atletiek 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

1) Inzake fond en halve fond dient de werking in de eerste en tweede graad te worden ingevuld 

buiten de topsportschool, via de financiering van de nodige omkadering (Pool van 

Jeugdtrainers Topsport). De derde graad wordt verder ingevuld via de topsportschool; 

2) De topsportschool atletiek inzake fond en halve fond (momenteel te Hasselt) en het 

trainingscentrum voor beloften fond en halve fond (momenteel te Leuven), dienen op één 

plaats samengebracht te worden. 

Voorstel Vlaamse Atletiekliga (VAL) 

1) De VAL heeft beslist om de eerste graad vanaf 1 september 2012 niet langer in de 

topsportschool in Hasselt te organiseren. 

2) De VAL heeft beslist om de topsportschool fond en halve fond over te brengen naar Leuven, 

met als vooropgestelde datum 1/9/2013. 

Standpunt en advies Bloso 

1) De VAL komt gedeeltelijk tegemoet aan aanbeveling 1. Het standpunt om de 2de  graad fond 

en halve fond voorlopig te behouden en de komende 4 jaar deze werking verder te 

optimaliseren/te evalueren is degelijk gemotiveerd. Er zijn kansen en opportuniteiten voor het 

verhogen van het topsportsucces in fond en halve fond waarin het behoud van de 2de graad 

voorlopig een belangrijke schakel blijft. 

2) De VAL komt volledig tegemoet aan aanbeveling 2. De vooropgestelde fusiedatum van 1 

september 2013 voor het overbrengen van de topsportschool fond en halve fond van Hasselt 

naar Leuven, en aldus het integreren van de integrale topsportwerking fond en halve fond in 

het topsportcentrum te Leuven, is realistisch en haalbaar zowel vanuit onderwijsperspectief als 

vanuit topsportperspectief. 

Besluit: de VAL komt in voldoende mate tegemoet aan de aanbevelingen. De uitvoering door 

de VAL zal opgevolgd worden door Bloso. 

 

Triatlon 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

De bestaande werking buiten de topsportschool, leeftijd eerste graad en via de Pool van 

Jeugdtrainers Topsport, dient te worden behouden en geoptimaliseerd. 

Voorstel Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga (VTDL) 

De Vlaamse Triatlon en Duatlonliga heeft de werking via de Pool van Jeugdtrainers Topsport 

grondig intern geëvalueerd en bijgestuurd. Dit zal ertoe leiden dat (1) meer talentvolle 

jongeren gedetecteerd worden en in de topsportwerking instappen, (2) de kwaliteit van de 



instroom verhoogt door sportspecifieke tests met dezelfde normen als voor de topsportschool 

(ontwikkelingslijn triatlon) en (3) het aantal uren actieve begeleiding van de jongeren in het 

project toeneemt. 

Standpunt en advies Bloso 

De aanbeveling wordt integraal ter harte genomen door de VTDL. De uitvoering door de 

VTDL zal opgevolgd worden door Bloso. 

 

Wielrennen 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

1) De uitstroom van de topsportschool dient beter afgestemd te worden op de instroom in de 

gesubsidieerde Vlaamse wielerploegen (Jong Vlaanderen en Ladies Cycling Team); 

2) Het dient onderzocht of BMX voortaan structureel opgenomen kan worden in de 

topsportschool te Gent (momenteel Be Gold project). 

Voorstel Wielerbond Vlaanderen (WBV) 

1) Door middel van geregeld contact met de gesubsidieerde Vlaamse wielerploegen wordt 

telkens bekeken welke waardevolle uitstromende leerlingen/topsporters een plaats kunnen 

krijgen in de gesubsidieerde Vlaamse wielerploegen. Het contract van Gijs Van Hoecke bij 

Topsport Vlaanderen-Mercator is hiervan een voorbeeld. Tevens worden de waardevolle 

uitstromende leerlingen/topsporters trainingstechnisch heel goed verder begeleid door ofwel 

Toptrainer Jon Wiggins ofwel door een trainer uit de trainerspool van het Interfederaal 

Trainerinstituut ofwel verder door een trainer van de topsportschool. Volgens de WBV is dit 

trainingstechnisch de optimale manier om de lacune tussen de periode in de topsportschool en 

het eventueel latere profbestaan op te vullen (te remediëren).  

2) Alvorens BMX in de topsportschool te kunnen integreren dient de algemene sporttechnische 

structuur BMX volledig op punt te staan. Daartoe dient een bondscoach BMX gevonden en 

aangesteld te worden. Bovendien is een structurele opname BMX momenteel onmogelijk 

omdat er nog geen of onvoldoende competente lesgevers beschikbaar zijn.  

Standpunt en advies Bloso 

1) De WBV komt tegemoet aan aanbeveling 1. De WBV dient in 2012 de integratie van de 

topsportschool in de werking van de wielerploegen te integreren in de topsportopleiding.  

2) De WBV komt voorlopig niet tegemoet aan aanbeving 2, maar verwijst hiervoor naar 

structurele maatregelen die binnen de WBV dienen genomen te worden en de nood aan 

competent en professioneel trainingstechnisch kader BMX. 

Bloso zal erop toezien dat de WBV het professionaliseren van de BMX-werking en de 

kadervorming BMX ter harte neemt in haar beleidsplan topsport 2013-2016. 

 

 

 

 

 



Zwemmen 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

Er is een prioritaire nood aan de bouw van een bijkomend (nieuw) 50m-trainingsbad in 

Antwerpen. Indien een voldoende aanbod aan zwemwater kan geboden worden in de buurt 

van een andere, bestaande topsportschool, dan is een verhuis aanbevolen. 

Voorstel Vlaamse Zwemfederatie (VZF) 

De VZF onderzoekt sinds 2009 de mogelijkheid om een bijkomend 50m trainingsbad te 

bouwen en in gebruik te nemen in Antwerpen. Dit gebeurt in overleg met de Vlaamse 

overheid en de lokale besturen. De VZF kan zelf niet alle benodigde kredieten ter beschikking 

stellen om dergelijk omvangrijk infrastructuurproject te realiseren. 

Standpunt en advies Bloso 

De planning van de Vlaamse overheid in het realiseren van trainingsinfrastructuur Topsport 

zwemmen  wordt opgenomen in het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016). 

 

Gymnastiek 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

1) Consolideren van de huidige werking; 

2) Er dient een samenwerkingsverband met de Vlaamse Ski en Snowboard Federatie opgezet te 

worden om cross-over van gymnastiek drop-outs naar snowboard te faciliteren. Gesprekken 

werden opgestart in januari 2011. 

Voorstel Gymnastiek Federatie Vlaanderen (GymFed) 

1) De huidige werking wordt geconsolideerd in het actieplan topsport 2012 van de Gymfed. 

2) Er werden afspraken gemaakt met de VSSF in het voorjaar 2011. Dit kan leiden tot het 

uitwisselen van expertise (trampolinespringen en snowboard) en het optimaliseren van de 

trainersopleidingen.  

Standpunt en advies Bloso 

De Gymfed komt grotendeels tegemoet aan de aanbevelingen.  

Er is nog enige terughoudendheid vanwege de Gymfed tegenover de cross-over van drop-outs 

trampolinespringen naar snowboard aangezien deze (ex-) topsporters (Gymfed) nog een 

bijzondere rol kunnen vervullen binnen de eigen federatie (bv. clubtrainers). Bloso zal, naar 

aanleiding van de bilaterale gesprekken topsport, bemiddelen bij de Gymfed om in de 

samenwerking met de VSSF een meer proactieve rol te spelen, waar het belang van de 

getalenteerde jongeren centraal staat. 

 

 

 

 



Judo 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

Slechts 60% van de talenten stroomt in en het clubniveau in de eerste graad is ontoereikend. 

De eerste graad dient afgebouwd te worden, ten voordele van een lokale werking voor alle 

getalenteerde jongeren van die leeftijd, te financieren via de Pool van Jeugdtrainers Topsport. 

Voorstel Vlaamse Judo Federatie (VJF) 

VJF heeft voor het lopende schooljaar (2011-2012) geen leerlingen/topsporters voorgedragen 

voor de instap in de topsportschool eerste jaar van de eerste graad. In het schooljaar 2012-

2013 zullen vervolgens geen leerlingen/topsporters voorgedragen worden voor de eerste graad 

in de topsportschool, die bijgevolg volledig zal uitdoven per 1/9/2012. Het quotum van 

lesgevers aan de topsportschool werd dien tengevolge verlaagd van 3,0 VTE naar 2,0 VTE. 

De Jeugdtrainers Topsport worden verantwoordelijk gesteld voor de opvolging van de -

15jarigen, zodat de geïdentificeerde topsporttalenten langer kunnen doorgroeien in de clubs en 

de respectieve trainers (beter) begeleid worden door de federatietrainers. In 2011 werd Koen 

Sleeckx (ex-topsporter) aangesteld als superviserende Jeugdtrainer Topsport en lesgever 

topsportschool, teneinde een kwaliteitsvolle begeleiding voor de geïdentificeerde 

topsporttalenten te kunnen aanbieden, in functie van een latere instap in de topsportschool. 

Standpunt en advies Bloso 

De VJF is integraal tegemoetgekomen aan de aanbeveling. De verder uitvoering hiervan zal 

opgevolgd worden door Bloso. 

 

Schermen 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

De snelle realisatie van een adequate begeleiding van de uitstroom uit de topsportschool is 

noodzakelijk. De uitbouw op korte termijn van de topsportinfrastructuur te Gent (i.s.m. Bloso) 

kan daartoe een hefboom zijn. 

Voorstel Vlaamse Schermbond (VSB) 

Sinds het lopende schooljaar (2011-2012) worden dagelijks avondtrainingen voor seniors 

aangeboden, via de aanwerving van een voltijdse schermtrainer in de TSS sabel.   

De bouw, inclusief de timing en de invulling, van een schermzaal werd opgenomen in  het 

sportinfrastructuurplan van Bloso. 

Standpunt en advies Bloso 

De aanbeveling werd integraal door de VSB opgevolgd. Bloso zal verder toezien op de 

uitvoering ervan in de praktijk. 

 



Ski/snowboard 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

1) Inzake ski is een samenwerking met één of meerdere topsportcentra in de Alpen aan te 

bevelen, naar het voorbeeld van Dries Van den Broecke (Be Gold, Stams skischool 

Oostenrijk). In voorkomend geval is de verdere uitbouw van een topsportschool ski in 

Vlaanderen en het verlenen van topsportstatuten buiten de school overbodig; 

2) Er dient een samenwerkingsverband met de GymFed te worden opgezet om cross-over van 

gymnastiek drop-outs naar snowboard te faciliteren. Gesprekken werden opgestart in januari 

2011. 

Voorstel Vlaamse Ski & Snowboard Federatie (VSSF) 

1) VSSF werkt momenteel aan de uitbouw van een integrale topsportstructuur ski. Voor het 

lopende schooljaar 2011-2012 werden geen topsportstatuten aangevraagd en werd de werking 

in de topsportschool stopgezet. De noodzaak van één of meerdere skicentra in het binnen- 

en/of buitenland dient verder door de VSSF te worden onderzocht. 

2) In februari 2011 vond een overleg plaats tussen Gymfed en VSSF. De VSSF ervaart enige 

terughoudendheid vanwege de Gymfed tegenover de cross-over van drop-outs 

trampolinespringen naar snowboard.   

Standpunt en advies Bloso 

De VSSF komt integraal tegemoet aan de aanbevelingen. De mogelijke uitbouw van een 

topsportstructuur ski zal verder door Bloso begeleid worden. 

 

Taekwondo 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

 

De instroom dient verbeterd te worden door een werking met de clubs (leeftijd eerste graad), 

gefinancierd via de Pool van Jeugdtrainers Topsport. 

Voorstel Vlaamse Taekwondo Bond (VTB) 

VTB heeft in 2011 een volledige topsportstructuur taekwondo uitgebouwd, die met ingang van 

het schooljaar 2011-2012 van toepassing is. De trainers van de topsportschool zullen op 

regelmatige basis clubtrainingen en provinciale trainingen bijwonen om talentvolle taekwon-

doïn op te volgen en de clubtrainers bij te staan in de begeleiding van geïdentificeerde 

topsporttalenten. 

Standpunt en advies Bloso 

De VTB komt integraal tegemoet aan de aanbevelingen. De topsportwerking taekwondo zal 

verder door Bloso begeleid worden. 

 



Badminton 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

Consolideren van de huidige werking. 

Voorstel Vlaamse Badminton Liga (VBL) 

De huidige werking van de topsportscholen werd bestendigd, met een verdere integratie in de 

integrale topsportwerking van de Vlaamse Badmintonliga. Dit gebeurde onder andere via de 

Pool van Jeugdtrainers Topsport en door de begeleiding van beloftevolle jongeren en elites 

onder de verantwoordelijkheid van de headcoach. 

Standpunt en advies Bloso 

De VBL komt integraal tegemoet aan de aanbevelingen. De topsportwerking badminton zal 

verder door Bloso begeleid worden. 

 

Golf 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

De finaliteit dient afgestemd te worden op de selectiecriteria (IGF en BOIC) voor deelname 

aan de Olympische Spelen 

Voorstel Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) 

De selectiecriteria voor de Olympische Spelen te Rio 2016 (wederopname golf op het 

Olympisch programma) zijn nog niet bekend. De huidige selectiecriteria voor golf zijn gericht 

op deelname aan de European Tour. De Vlaamse Vereniging voor Golf neemt momenteel aan 

dat dit niveau zal overeenstemmen met de internationale kwalificatiecriteria voor deelname 

aan de Olympische Spelen.  

Standpunt en advies Bloso 

De VVG komt integraal tegemoet aan de aanbevelingen. Bloso zal er in de komende 

Olympiade op toezien dat de selectiecriteria voor de topsportschool in lijn gebracht worden 

met de selectiecriteria (van zodra kenbaar gemaakt) voor de Olympisch Spelen te Rio 2016. 

 

Tafeltennis 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

Consolideren van de huidige werking. 

Voorstel Topsportfederatie 

De Vlaamse Tafeltennisliga consolideerde de huidige werking, waarbij de voorbereiding op de 

topsportschool voor de beste jonge spelers uit de provinciale selecties gebeurt binnen het 

project ‘Pool van Jeudtrainers Topsport’. 



Standpunt en advies Bloso 

De VTTL komt integraal tegemoet aan de aanbevelingen. De topsportwerking tafeltennis zal 

verder door Bloso begeleid worden. 

 

Tennis 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

Consolideren van de huidige werking. 

Voorstel Vlaamse Tennis Vereniging (VTV) 

De werking in de topsportschool wordt positief geëvalueerd. Het project ‘Be Gold’ (6-

12jarigen) en de werking met de Jeugdtrainers Topsport wordt verder uitgebouwd, om de 

overgang naar de topsportschool te faciliteren. 

Standpunt en advies Bloso 

De VTV komt integraal tegemoet aan de aanbevelingen. De topsportwerking tennis  zal verder 

door Bloso begeleid worden.  

Bloso zal in overleg met het kabinet Sport en het kabinet Onderwijs de mogelijkheid 

onderzoeken om adequate flexibiliteit buiten de topsportschool aan te bieden voor jonge 

tennistalenten in samenwerking met clubs met een kwalitatief hoogstaande topsportwerking. 

 

Basketbal 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

1) De middenschool dient op slechts één locatie behouden te blijven. Er dient parallel, in opstart 

via de ‘Pool van Jeugdtrainers Topsport’, door de federatie een alternatief lokaal 

instroomproject uitgewerkt worden. 

2) Het opzetten van een valabel beloftenproject heren is noodzakelijk voor de opvang van 

beloftevolle jongeren na de topsportschool; 

3) Indien de accommodatie te Leuven ontoereikend blijft, wordt de verhuis van de topsportschool 

naar een meer geschikte locatie aanbevolen. 

Voorstel Vlaamse Basketbal Liga (VBL) 

1) De Vlaamse Basketballiga heeft voor het lopende schooljaar (2011-2012) geen 

leerlingen/topsporters voorgedragen voor de instap in de middenschool voor het eerste jaar in 

de eerste graad in Morstel en Gent. In het schooljaar 2012-2013 zullen vervolgens geen 

leerlingen/topsporters voorgedragen voor de eerste graad in de middenschool. Zo zal de 

werking van de eerste graad volledig uitgedoofd zijn op 1/9/2012. 

2) Via de ‘Pool van Jeugdtrainers topsport’ (1VTE) worden de talenten ondersteund door extra 

trainingen. Deze werking wordt zeer positief geëvalueerd.   

3) Overleg met de Basketball League Belgium (profliga BLB) inzake een belofteproject in 

functie van een geschikte competitie voor de uitstromende leerlingen is inmiddels opgestart. 



Dit dient te resulteren in een aangepaste werking, ten vroegste bij aanvang van het seizoen 

2012-2013. 

4) Overleg met de stad Leuven is lopende. Daarnaast is er een kennisname geweest van een 

gepland bouwproject in de topsportschool te Antwerpen, maar de voorziene sporthal is te 

klein. In geval van verhuis gaat de voorkeur momenteel uit naar Gent waar de 

infrastructuurmogelijkheden in overleg met Bloso worden onderzocht.  

Standpunt en advies Bloso 

De VBL komt integraal tegemoet aan de aanbevelingen. De topsportwerking basketbal zal 

verder door Bloso begeleid worden. De uitbouw van het beloftenproject in samenwerking met 

de BLB en de infrastructuurproblematiek met betrekking tot de topsportschool zullen verder 

door het Bloso opgevolgd worden. 

 

Handbal 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

1) Er is geen clubwerking op niveau, noch inzake instroom, noch inzake uitstroom. Er zijn geen 

significante resultaten in de voorbije 12 jaar behaald, bij heren noch dames, jeugd noch 

senioren. Er is geen topsportwerking dames na de topsportschool. Daarom is een verdere 

inrichting en subsidiëring van de topsportschool handbal niet verantwoord en dient de 

topsportschool handbal uit te doven door (1) voor het schooljaar 2011-2012 geen statuten toe 

te kennen voor het eerste, derde en vijfde jaar secundair onderwijs en (2) voor het schooljaar 

2012-2013 geen statuten toe te kennen voor het tweede, vierde en zesde jaar secundair 

onderwijs; 

2) Een project met uitzicht op een top 8 op het EK (jeugd of senioren) dient ad hoc ondersteund 

te worden in de toekomst. 

Voorstel Vlaamse Handbal Vereniging (VHV) 

1) Handbal heeft de uitvoering van het uitdoofscenario bevestigd. Vanaf het schooljaar 2012-

2013 gaat het quotum lesgevers van 2,5VTE naar 1,5VTE. 

2) Momenteel is er geen concreet project met uitzicht op een top 8 op het EK (jeugd of senioren). 

Standpunt en advies Bloso 

1) De VHV komt tegemoet integraal aan de eerste aanbeveling. Het uitdoofscenario handbal 

wordt verder uitgevoerd zoals gepland. 

2) De VHV komt vooralsnog niet tegemoet aan de tweede aanbeveling. De VHV dient verder te 

werken, in nauw overleg met Bloso, aan het uitwerken van een project met uitzicht op top-8 

op het EK (jeugd of senioren). Inmiddels wordt de werking naast de topsportschool verder 

ondersteund via een uitbreiding van de Pool van Jeugdtrainers Topsport.  

 

 

 



Voetbal 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

1) De subsidiëring van de topsportschool voetbal dient in lijn gebracht te worden met de overige 

ploegsporten, rekening houdend met het aantal spelers per ploeg. De vaste kosten per ploeg 

(omkadering, transport, …) dienen in de eerste plaats in aanmerking genomen te worden voor 

de berekening van de subsidie, eerder dan een vast bedrag per leerling toe te kennen. Dit kan 

via een interpretatie van het bestaande UB topsport, of via een aanpassing ervan; 

2) De meerwaarde van de middenschool voetbal staat ter discussie. De instroom naar de 

topsportschool kan beter door alternatieve projecten (i.s.m. lokale clubs) gerealiseerd worden; 

3) Het aanbod in de tweede graad jongens dient op de bestaande locaties behouden te blijven; 

4) Het aanbod in de derde graad jongens dient gecentraliseerd te worden (zoals in de overige 

ploegsporten) op één locatie en geïntegreerd te worden in de werking van de nationale 

ploegen. Aanbevolen wordt om desgevallend de nationale ploeg jongens U17 te laten 

deelnemen aan de competitie in vierde nationale en om de nationale ploeg jongens U18 te 

laten deelnemen aan de competitie in derde nationale. Dit kan evenwel uitsluitend succesvol 

ingericht worden op voorwaarde van een volledige medewerking van de Belgische/Vlaamse 

Ligaclubs. De VFV dient hiertoe het nodige initiatief te nemen; 

5) Het afstemmen van het programma tussen de VFV (12u topsportschool) en de clubs (10-15u 

na de topsportschool) is noodzakelijk en dient tot één gecoördineerd programma in hoofde van 

elke leerling/topsporter te leiden; 

6) Het programma voor alle meisjes dient in één topsportschool gecentraliseerd te worden. 

Voorstel Voetbal Federatie Vlaanderen (VFV) 

1) De VFV gaat akkoord met deze aanbeveling op voorwaarde dat enerzijds indien het 

gesubsidieerd bedrag zou berekend worden op basis van een vast bedrag per leerling, dit niet 

substantieel afwijkt van de subsidie en op voorwaarde dat anderzijds alle Vlaamse 

getalenteerde voetbalspelers maximale ontwikkelingskansen krijgen door het volgen van 

topsportonderwijs. 

Het aantal leerlingen per topsportschool is elk jaar variërend omdat alleen de leerlingen, die 

potentieel hebben (1) om na een kwaliteitsvolle opleiding in de topsportschool en (2) een 

verdere ontwikkeling als profvoetbalspeler kunnen doorstromen naar de nationale A-ploeg, het 

topsportstatuut verwerven.  

Ondanks we over een teamsport spreken, wensen we te wijzen op het belang van het individu 

binnen het project ‘Topsport-voetbal’. Immers de topsportopleiding heeft niet het doel een 

team te vormen, maar wel binnen een reëel voetbalkader de topsportleerling de ideale 

opleidingskansen te bieden. Elke leerling(e), die een topsportstatuut toegewezen krijgt, heeft 

in principe het potentieel om deel uit te maken van onze kernen U17 en U19 jongens en 

meisjes waarmee ze aan EK’s en WK’s kunnen deelnemen. 

 

De meest krachtige leeromgeving is slechts realiseerbaar indien in elke topsportschool 3 

doelgroepen, met elk een trainer, gevormd worden: 

 U19 (leerlingen 3de graad en eventueel vroegrijpe spelers uit de jongere groepen); 

 U17(leerlingen 2de jaar 2de graad en eventueel normaal en vroegrijpe spelers uit de 

jongste groep en U19 meisjes); 

 U15 (leerlingen 1ste jaar 2de graad, Futurs en U17 meisjes). 

 



Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken en deze talentvolle spelers alle kansen te bieden 

om zich te ontwikkelen tot een volwaardige jeugdinternationaal en om eventueel later 

profvoetballer te worden is een minimum aantal van 12 spelers/groep nodig. Het ideale is een 

groep van 16 tot 18 spelers. Dit is een basisvoorwaarde om ook op teamtactisch vlak een 

performante opleiding te kunnen aanbieden.  

Indien er wordt afgestapt van het principe van subsidiëring per leerling mogen de optimale 

ontwikkelingskansen van onze meest getalenteerde leerlingen niet gehypothekeerd worden. 

 

2) De VFV gaat akkoord met deze aanbeveling. Op niveau van 1
ste

 graad kunnen we immers 

binnen het voetbal nog niet echt spreken over topsport. De echte talentidentificatie gebeurt pas 

vanaf de leeftijd U14. 

De basisdoelstelling voor deze leeftijdscategorie is om getalenteerde kinderen/jongeren meer 

uren te laten voetballen. Daarom is het belangrijk dat deze kinderen in het lager onderwijs en 

de middenschool meer uren voetbal krijgen. 

Actie:  

Een school die binnen het lager onderwijs en in de 1
ste

 graad de uren ‘optie-voetbal’ aanbiedt, 

wordt door de VFV erkend en ondersteund in haar werking. 

 

Timing van de concrete maatregelen: 

 

a) Tijdens de RvB van 06/12/11 wordt een convenant tussen de VFV en het KTA De 

Beeltjens te Westerlo geofficialiseerd. 

b) De Topsportcommissie van de VFV bepaalt tijdens de zitting van 12/12/2011 in welke 

mate deze en alternatieve projecten erkend en ondersteund kunnen worden. De intentie 

bestaat om ook de eliteclubs te betrekken in een project om met één of  meerdere scholen 

uit de omgeving een samenwerking op te starten. Er wordt tijdens het seizoen 2011-2012 

door de VFV een voorstel aan de Pro-league geformuleerd om dit te koppelen aan de 

licentievoorwaarden.  

c) Voor scholen die een 1
ste

 graad ‘optie – voetbal’ aanbieden wordt in januari 2012 een 

overleg gepland om een samenwerking en ondersteuning met en vanuit de VFV te 

realiseren. 

 

3) De VFV gaat akkoord met deze aanbeveling. Aangezien dit hier een behoud van de huidige 

status betreft, dienen er hier geen acties en concrete maatregelen genomen te worden. 

 

4) Ook al steunt het Technisch Departement van de KBVB dit voorstel van centralisatie en 

integratie in de werking van de nationale ploeg voor de leerlingen van de 3de graad, doch kan 

deze aanbeveling door de VFV niet gerealiseerd worden. De huidige status dient dus 

behouden te blijven omdat : 

- De idee om het nationale team jongens U17 in 4
de

 klasse en het nationale team jongens 

U19 in 3
de

 klasse te laten meespelen is niet mogelijk omdat dit zou betekenen dat de 

spelers, behorend tot een club, niet meer beschikbaar zijn voor de club. De leeftijd van 16 

jaar is tevens de leeftijd dat de spelers door hun club contractueel kunnen worden 

vastgelegd. Uiteraard willen de clubs deze spelers in de eigen werking behouden. De 

TVJO’s van de eliteclubs hebben zich begin september tegenover dit voorstel zeer negatief 

uitgedrukt omdat het afstaan van deze spelers een kwaliteitsverlies voor de jeugdopleiding 

van de eliteclub zou betekenen, wat nefast zou zijn voor de opleiding van de andere 

jeugdspelers en voor het imago van de club. 



- Het hotel in het nationaal opleidingscentrum van de KBVB nog niet klaar is om 

topsportleerlingen de nodige internaatsfaciliteiten te geven.  

- Er momenteel geen school in Halle is die van het ministerie van Onderwijs de 

mogelijkheid krijgt om topsportonderwijs aan te bieden. 

 

5) De VFV gaat akkoord met deze aanbeveling. 

Actie 1  

De VFV integreert sinds 7 november 2011 clubtrainers tijdens de geïndividualiseerde 

trainingen in de topsportscholen (mogelijkheden : 6u/week in de 3de graad en 4u/week in de 

2
de

 graad). Er wordt hier gestreefd om 2 doelstellingen te realiseren: 

- Het verbeteren van de individuele begeleiding van de topsporter (d.m.v. ‘detailcoaching’ 

tijdens de geïndividualiseerde training). De eindverantwoordelijkheid wat betreft de 

lesthema’s en de inhouden blijft in handen van de lesgevers-topsport (cfr. 

topsportconvenant). 

- Door actief betrokken te zijn bij de trainingen in het project ‘Topsport-voetbal’ kunnen 

zeer goede afspraken gemaakt worden i.v.m. belastbaarheid en inzetbaarheid van spelers 

in de topsportschool en in de club. Tevens kan in onderling overleg nagegaan worden 

welke de belangrijkste troeven en werkpunten zijn per speler zodat op beide terreinen een 

globale aanpak van de speler zeker zal bijdragen tot een ideaal ontwikkelingsproces van 

elke speler. 

- Voorlopig zijn de kosten voor de integratie van deze clubtrainers in het project topsport 

ten laste van de clubs. 

 

Timing van de concrete maatregelen: 

- begin november 2011 : start van de integratie van de jeugdopleiders van de clubs in de 

lesuren topsport; 

- een eerste evaluatiemoment van dit pilootproject zal gebeuren op de topsportcommissie 

van 12/12/2011en op de volgende TVJO-vergadering van de Pro League (januari 2012). 

 

Actie 2:  

De VFV laat zeer talentrijke spelers van de 3de graad (met uitzondering 2° graad en dit mits 

uitzonderlijke toestemming van de VFV) meetrainen met A-kern en beloften kern van de elite 

clubs indien deze in een meer krachtige leeromgeving verder kunnen opgeleid worden. Op die 

manier worden tevens de kansen van de leerling om tijdens het weekend met het eerste elftal 

aan te treden niet gehypothekeerd. 

Voorwaarde is wel dat de club zoals voorzien in de topsportconvenant voldoet aan alle eisen 

van omkadering voor deze jonge talentvolle spelers (naast voetbaldiploma KBVB/VTS-

pedagogisch diploma). Ook hier staat de individuele begeleiding centraal. Vanuit het 

perspectief dat een samenwerking in het project topsport tussen de VFV enerzijds en de clubs 

anderzijds gebaseerd moet zijn op een wederzijds respect vraagt de VFV/KBVB een maximale 

beschikbaarheid van deze talentvolle spelers voor de activiteiten van de nationale 

jeugdploegen (trainingen-stages-wedstrijden). Ook hier is de voorwaarde van de krachtigste 

leeromgeving een zeer belangrijk element om de ontwikkeling van deze talentvolle spelers te 

rentabiliseren. 

 

Timing van de concrete maatregelen: 



- Sinds aanvang van het seizoen 2011-2012 dient de Elite club bij de VFV voor iedere 

speler een officiële aanvraag op een gestandaardiseerd formulier in te dienen. Slechts na 

akkoord van de VFV kan de speler in de club tijdens de lesuren topsport meetrainen. 

- Een eerste evaluatiemoment is op de topsportcommissie van 12/12/2011 voorzien en op de 

volgende TVJO-vergadering van de Pro League (januari 2012) 

 

6) De VFV wenst de huidige status te behouden en de meisjes in de verschillende 

topsportscholen blijvend te laten instromen omdat : 

- Voor het seizoen 2012-2013 de opstart van een elitecompetitie met eliteclubs voor dames, 

onder strenge licentievoorwaarden, voorzien is. Reeds zeer veel vrouwelijke 

topsportleerlingen zijn aangesloten bij een eliteclub. De opleiding en de begeleiding van 

de meest talentvolle meisjes zal daardoor in deze clubs zeker geoptimaliseerd kunnen 

worden.  

- Vermits ook in deze eliteclubs, zoals bij de jongens in de avonduren zal getraind worden, 

biedt centralisatie niet echt een oplossing maar wel een bijkomend probleem wat betreft 

transport. De context van de meisjes zou dan  gelijkaardig zijn aan de context van de 

jongens die ’s avonds de clubtrainingen bijwonen.  

- De centralisatie van alle meisjes in 1 topsportschool betekent ook dat de meeste meisjes 

vanaf 14 jaar op internaat zouden moeten gaan. Dit zou de kostprijs voor de opleiding 

duurder maken. Tevens zal de instapdrempel zal verhogen. In het project topsport streven 

we naar een minimum aan verplaatsingen (individueel comfort topsporter) en een 

minimum aan kosten voor de topsportleerling zodat de topsportopleiding en de 

clubactiviteiten zo efficiënt mogelijk kunnen gecombineerd worden.  

- De ervaringen waarbij de jongens en de meisjes samen trainen zijn zeer positief (reeds 8 

jaar). Door de topsportopleiding te organiseren met 3 doelgroepen kunnen de meisjes in 

een krachtige opleidingsomgeving geplaatst worden. 

 U19 (leerlingen 3
de

 graad en eventueel vroegrijpe spelers uit de jongere groepen); 

 U17(leerlingen 2
de

 jaar 2
de

 graad en eventueel normaal en vroegrijpe spelers uit de 

jongste groep en U19 meisjes); 

 U15 (leerlingen 1
ste

 jaar 2
de

 graad, Futurs en U17 meisjes). 

Standpunt en advies Bloso 

1) Aanbeveling 1 betreft het toekennen van subsidies door de minister van Sport. VFV heeft hierin 

geen voorwaarden te stellen, maar dient een subsidiedossier in te dienen, dat al dan niet in lijn is 

met de aanbevelingen. De stelling dat “alleen die leerlingen het topsportstatuut verwerven die 

potentieel hebben om door te stromen naar de nationale A-ploeg” is niet geloofwaardig. De 

stelling dat “de meest krachtige leeromgeving slechts realiseerbaar is indien in elke topsportschool 

drie doelgroepen met een trainer gevormd worden” is niet geloofwaardig. Het centraliseren van 

talent, i.p.v. het verspreiden over 5 locaties in Vlaanderen is o.i. een betere oplossing om een 

krachtige leeromgeving te realiseren. 

In de voorgestelde “actie 2” t.a.v. aanbeveling 5, spreekt de VFV zich overigens tegen, vermits 

daar de A-kernen van de clubs als de meest krachtige leeromgeving voor leerlingen in de derde 

graad worden beschouwd. 

2) VFV geeft de intentie weer om aanbeveling 2 op te volgen. Afspraken met de scholen en de 

eliteclubs dienen evenwel nog gemaakt te worden. In het voorjaar 2012 zal duidelijk worden of de 

intentie in een concreet stappenplan wordt omgezet. Bloso zal dit opvolgen in de loop van het 

voorjaar 2012. 



3) VFV komt tegemoet aan de derde aanbeveling. 

4) VFV steunt aanbeveling 4, maar stelt deze niet te kunnen realiseren. In de argumentatie wordt de 

verantwoordelijkheid extern gelegd :  

(1) de clubbelangen blijken te primeren bij het opleiden van de grootste talenten. De VFV 

voert een topsportbeleid via de topsportschool en dient zelf het laatste woord te 

hebben in de begeleiding van leerlingen met een topsportstatuut. 

(2) het hotel in het nationaal opleidingscentrum van de KBVB is niet klaar : VFV dient in 

dit geval zelf een alternatief uit te werken 

(3) het ontbreken van een topsportschool in Halle : VFV heeft hierover o.i. nooit een 

voorstel aan het kabinet Sport/Bloso of het kabinet/departement onderwijs 

voorgelegd. 

5) VFV geeft enig gevolg aan aanbeveling 5. 

(1) De integratie van clubtrainers in de geïndividualiseerde trainingen in de 

topsportschool is operationeel sinds november 2011 en zal voor het eerst in het 

voorjaar 2012 intern door de VFV geëvalueerd worden. Bloso zal dit opvolgen n.a.v. 

het tussentijds bilateraal gesprek Topsport van juni 2012.  

(2) Zeer talentrijke spelers van de derde graag mogen  van de VFV (ad hoc toestemming) 

meetrainen met de A-kern en beloften van de elite clubs. De VFV “vraagt” maximale 

beschikbaarheid voor de nationale jeugdploegen. Bloso erkent dat het mogelijks 

interessanter is voor deze talenten om in een eliteclub mee te trainen, maar deze 

werking dient (1) niet gesubsidieerd te worden aan de VFV en (2) de beschikbaarheid 

voor de nationale jeugdploegen dient afgedwongen te worden (niet “gevraagd” te 

worden) voor leerlingen voor wie de VFV een topsportstatuut aanvraagt bij de 

gemengde selectiecommissie. Bloso zal dit opvolgen n.a.v. het tussentijds bilateraal 

gesprek Topsport van juni 2012.  

6) Aanbeveling 6 wordt niet opgevolgd door de VFV, omdat de omstandigheden voor de meisjes 

leerlingen/topsportsters inmiddels gewijzigd zijn, waardoor centralisatie in één topsportschool niet 

langer wenselijk/haalbaar is. Bloso kan deze argumentatie slechts deels onderschrijven : 

(1) De integratie van de werking van de topsportschool in de werking van eliteclubs met 

licentie (vanaf aanvang seizoen 2012-2013)  is nog te realiseren. Bloso zal dit 

opvolgen in de loop van 2012. 

(2) Het afwijzen van centralisatie o.w.v. de kostprijs van een centraal gelegen internaat, is 

niet verdedigbaar. Deze werking heeft een gelijkaardige kostprijs in andere sporten 

die participeren in een topsportschool, en waarvan leerlingen/topsporters op internaat 

zitten. 

(3) Het samen trainen van jongens en meisjes is wellicht een argument “pro” vanuit de 

doelstelling om meisjes optimaal te vormen (niveau sparring). Dit argument is vanuit 

het standpunt “krachtige leeromgeving voor jongens” twijfelachtig. 

Besluit: Het voorstel van de VFV komt in te geringe mate tegemoet aan de aanbevelingen. Dit 

dient niet als onwil in hoofde van de VFV geïnterpreteerd te worden. Enerzijds lijkt de VFV 

zich machteloos voor te doen, anderzijds blijkt een quasi onverenigbaarheid tussen het 

Vlaamse topsportbeleid ter zake (convenant topsportscholen), de (te) beperkte autonomie van 

de VFV in het voeren van een topsportbeleid voetbal en de sleutelrol van de eliteclubs.  

Er dient samen met de VFV en de clubs gezocht te worden naar een beter werkend model 

(anders dan de topsportschool vandaag) voor topsportopleiding in voetbal.  

 



Bloso stelt voor om : 

(1) de subsidies aan de VFV voor de topsportschoolwerking voetbal onverminderd toe te kennen 

voor de resterende periode van het schooljaar 2011-2012 (1/1 – 31/8/2012); 

(2) teneinde de topsportschoolsubsidies 2012 voor het schooljaar 2012-2013 te bekomen dient de 

VFV: beter in te spelen op aanbeveling 1, aanbeveling 2 te realiseren conform het door VFV 

voorgestelde tijdschema, en beter tegemoet komen aan aanbevelingen 4 en 5, conform de 

hoger geformuleerde opmerkingen; 

(3) een structureel beter passend alternatief voor de topsportopleiding voetbal buiten de 

topsportschool uit te werken, in overleg tussen de VFV, de eliteclubs, Bloso en de kabinetten 

Sport en Onderwijs, dat kan opgenomen worden in het Topsportactieplan Vlaanderen III 

(2013-2016), om uiterlijk in werking te treden bij aanvang van het schooljaar 2013-2014. 

 

Volleybal 

Aanbevelingen Taskforce Topsport 15/2/2011 

1) De uitstroom dient gekoppeld te worden aan de werking van clubs in binnen- en buitenland, 

waarbij de duale loopbaan van de speler/speelster en de deelname aan het programma van de 

nationale ploeg centraal staan. Bij de heren dient de timing van de overstap, van de centrale 

werking in de VVB naar een professionele club, op de ontwikkeling van de speler afgestemd 

te worden. De VVB dient de nodige maatregelen te nemen om de beschikbaarheid voor de 

nationale ploeg te stimuleren en waar nodig af te dwingen; 

2) Er dienen maatregelen genomen te worden om de rekrutering van de beste talenten (instroom) 

voor de topsportschool te realiseren. Weerstanden bij kandidaat instappers dienen weggewerkt 

te worden en de werking van de Pool van Jeugdtrainers Topsport dient geoptimaliseerd te 

worden. 

Voorstel Vlaamse Volleybal Bond (VVB) 

1) Bij de dames is er een samenwerking met Kieldrecht en VDK Gent. Bij de heren kijkt men 

momenteel na of er een samenwerking mogelijk is met één of meerdere clubs uit eredivisie 

vanaf het seizoen 2012-2013. 

2) De VVB slaagt er steeds meer in de talenten te overtuigen om in te stappen in de TSS door (1) 

intensieve sportieve begeleiding het jaar voorafgaand aan de mogelijke instap en door (2) 

individuele gesprekken met het kind en diens ouders gedurende dewelke o.a. het 

topsportproject wordt toegelicht. 

Standpunt en advies Bloso 

De VVB komt tegemoet aan beide aanbevelingen. Bloso zal de uitvoering hiervan verder 

opvolgen. 

 



Bijlage 5: Bloso-rapport Vlaamse trainingsinfrastructuur Topsport (23 mei 2012)   
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Inleiding 
 
 
De Taskforce Topsport gaf op 21 februari 2012 de opdracht aan Bloso om de (sporttechnische) 

coördinatoren (topsport) van de (top)sportfederaties te bevragen inzake het huidige en toekomstige 

gebruik van  topsporttrainingsinfrastructuur.  Deze bevraging had als doel om een duidelijk beeld te 

creëren van de noden terzake van de Vlaamse topsporters, en dient aanleiding geven tot het 

opstellen van een Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen, met focus op de twee volgende 

Olympiades (2016 en 2020).  

 

De coördinatoren topsport en/of sporttechnische coördinatoren van (top)sportfederaties waarvan de 

topsportwerking in de lopende Olympiade werd gesubsidieerd en/of gefinancierd, werden via een 

Excel-enquête (zie bijlage 1) bevraagd. In deze enquête kwamen volgende onderwerpen aan bod: (1) 

gebruik van de huidige topsporttrainingsinfrastructuur in exploitatie door de federatie, (2) 

trainingssituatie van de huidige geregistreerde topsporters en (3) noden en behoeften van de 

toekomstige topsporttrainingsinfrastructuur. Per discipline/categorie diende deze ingevulde enquête 

uiterlijk 8 april 2012 teruggezonden te worden naar Bloso. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de oorspronkelijke doelgroep en de 

verschillende sportdisciplines. 

 
Tabel 1: Overzicht van de oorspronkelijke doelgroep en de verschillende sportdisciplines t.v.v. de bevraging 
 

Federatie Contactpersoon Sporttak Categorieën/disciplines 
Datum 

ingediende 
enquête 

Vlaamse Atletiekliga Tille Scheerlinck Atletiek Olympische disciplines 13-apr-12 

Badminton Vlaanderen Jo Van Damme Badminton Olympische disciplines 09-apr-12 

Vlaamse Basketballiga Sven Van Camp Basketbal Olympische disciplines 10-apr-12 

Vlaamse Liga Gehandicaptensport Steven Van Beylen Gehandicaptensport 

Alpijns skiën 

08-apr-12 

Atletiek 

Boccia 

Goalbal 

Rolstoelbasketbal 

Rolstoelrugby 

Tafeltennis 

Rolstoeltennis 

Wielrennen 

Zwemmen 

Vlaamse Vereniging voor Golf Karine Guerman Golf Golf 06-apr-12 

GymnastiekFederatie Vlaanderen Kristof Van De Putte Gymnastiek Olympische disciplines 24-apr-12 

Vlaamse Handbal Vereniging Dries Boulet Handbal Olympische disciplines 20-apr-12 

Handboogliga Benjamin Meesdom Handboogschieten Olympische disciplines 06-apr-12 
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Federatie Contactpersoon Sporttak Categorieën/disciplines 
Datum 

ingediende 
enquête 

Koninklijke Belgische Hockeybond Jean-Christophe Capelle Hockey Olympische disciplines - 

Vlaamse Judofederatie Els Dom Judo Olympische disciplines 18-apr-12 

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie Nick Goemaere Ju-Jitsu 
Fighting 

06-apr-12 
Duo System 

Vlaamse Kano & Kajak Federatie Chris Vermeulen Kajak Olympische disciplines 04-apr-12 

Kon. Belg. Korfbalbond - Vl. Liga Liesbeth Neirinckx Korfbal Korfbal 06-apr-12 

Vlaamse Kunstschaatsbond Gert Wuyten Kunstschaatsen Olympische disciplines 11-apr-12 

Vlaamse Liga Paardensport Evi Vereecke Paardrijden 

Jumping 

04-apr-12 Dressuur 

Eventing 

Vlaamse Roeiliga William Defraigne Roeien Olympische disciplines 04-apr-12 

Vlaamse Rollerbond Herman Laureys Rolschaatsen Piste & weg 24-apr-12 

Vlaamse Rugby Bond Mathias Rondou Rugby Rugby sevens 25-apr-12 

Vlaamse Schermbond Nele Schouterden Schermen Olympische disciplines 26-apr-12 

Vlaamse Snelschaatsenbond Antoine Van Vossel Snelschaatsen 
Langebaanschaatsen 

17-apr-12 
Shorttrack 

Vlaamse Ski & 
Snowboardfederatie 

Tom Coeckelberghs Snowboard Olympische disciplines 26-apr-12 

Gert Buts Alpijns skiën Olympische disciplines 30-mrt-12 

Vlaamse Squashfederatie Rudy Cleymans Squash Alle disciplines 05-apr-12 

Vlaamse Taekwondo Bond Laurence Rase Taekwondo Olympische disciplines 15-mrt-12 

Vlaamse Tafeltennisliga Bart Vermoesen Tafeltennis Olympische disciplines 09-apr-12 

Vlaamse Tennisvereniging Kim Vanrutten Tennis Olympische disciplines 15-mrt-12 

Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga 
Reinout Van 

Schuylenbergh 
Triatlon 

Olympische disciplines 
05-apr-12 

Alle disciplines 

Voetbalfederatie Vlaanderen Eric Abrams Voetbal Olympische disciplines 09-apr-12 

Vlaamse Volleybalbond Koen Hoeyberghs Volleybal 
Indoor team 

09-apr-12 
Beachvolleybal 

Waterski Vlaanderen  Nele De Rooster Waterski Alle disciplines 05-apr-12 

Wielerbond Vlaanderen Luc Wallays Wielrennen 

Weg 

09-apr-12 
Piste 

BMX 

Mountainbike 

Vlaamse Yachtingfederatie Dimitri Dumery Zeilen Olympische disciplines 24-apr-12 

Vlaamse Zwemfederatie Lode Grossen Zwemmen 
Langebaan - Olymp.disc. 

17-apr-12 
Open water 

n = 32 n = 33 n = 34 n = 52 n = 51 

 

 

Aansluitend op de deadline voor het indienen van de enquête, werd een interview voorzien tussen 

de (top)sportfederatie en Bloso, met als doel om de specifieke behoeften en noden voor iedere 

discipline/categorie verder te bespreken en/of te verduidelijken. Alle interviews vonden plaats in de 

periode tussen 10 april 2012 en 9 mei 2012 (zie tabel 2). 

In onderstaande tabel wordt een chronologisch overzicht gegeven van de interviews tussen de 

(top)sportfederaties en Bloso. 
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Tabel 2: Overzicht van de interviews tussen de topsportfederatie en Bloso 

 

Federatie Geïnterviewde 
Datum 

interview 
Tijdstip Interviewer (Bloso) 

Handboogliga Benjamin Meesdom 10-apr-12 9u30 - 11u30 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga Reinout Van Schuylenbergh 10-apr-12 13u00 - 15u00 Filip Verherstraeten 

Badminton Vlaanderen Jo Van Damme 11-apr-12 10u00 - 11u30 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Kano & Kajak Federatie 
Chris Vermeulen, Carlos 

Prendes & Johan Blondelle 
17-apr-12 12u30 - 14u30 

Filip Verherstraeten & 
Wim Meiresonne 

Vlaamse Roeiliga 
William Defraigne & Johan 

Blondelle 
17-apr-12 12u30 - 14u30 

Filip Verherstraeten & 
Wim Meiresonne 

Vlaamse Tennisvereniging Kim Vanrutten 17-apr-12 9u00 - 10u30 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie Nick Goemaere 18-apr-12 10u00 - 11u30 Filip Verherstraeten 

Wielerbond Vlaanderen 
Luc Wallays & Peter 

Verhoeven 
18-apr-12 13u00 - 15u00 

Filip Verherstraeten & 
Wim Meiresonne 

Vlaamse Judofederatie Els Dom 19-apr-12 17u00 - 18u30 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Liga Paardensport Evi Vereecke 19-apr-12 13u00 - 14u30 
Filip Verherstraeten & 

Lies Ketels 

Kon. Belg. Korfbalbond - Vl. Liga Liesbeth Neirinckx 20-apr-12 13u00 - 14u00 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Taekwondo Bond Laurence Rase 20-apr-12 13u00 - 14u00 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Tafeltennisliga Bart Vermoesen 23-apr-12 15u00 - 16u30 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Zwemfederatie Lode Grossen 23-apr-12 13u00 - 15u00 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Volleybalbond Koen Hoeyberghs 24-apr-12 13u00 - 14u30 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Vereniging voor Golf 
Karine Guerman & Marc 

Verneirt 
25-apr-12 9u30 - 11u00 

Filip Verherstraeten & 
Bert Six 

Vlaamse Rollerbond Herman Laureys 25-apr-12 11u00 - 12u30 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Ski & Snowboardfederatie 
Gert Buts & Peter Van 

Dooren 
25-apr-12 15u45 - 17u00 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Yachtingfederatie Dimitri Dumery 25-apr-12 13u00 - 14u30 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Liga Gehandicaptensport 
Steven Van Beylen & Tim 

Decleir 
26-apr-12 9u00 - 11u00 

Filip Verherstraeten & 
Karen Opdencamp 

Vlaamse Kunstschaatsbond Danny Dewulf 27-apr-12 14u30 - 16u00 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Schermbond Paul Corteyn 27-apr-12 10u30 - 12u00 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Basketballiga Sven Van Camp 02-mei-12 8u30 - 10u00 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Ski & Snowboardfederatie 
Tom Coeckelberghs & 

Maarten Avonds 
02-mei-12 11u30 - 13u00 Filip Verherstraeten 

Waterski Vlaanderen  Nele De Rooster 02-mei-12 10u00 - 11u00 Filip Verherstraeten 

GymnastiekFederatie Vlaanderen Kristof Van De Putte 03-mei-12 8u00 - 9u30 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Handbal Vereniging Dries Boulet 04-mei-12 13u00 - 14u30 Filip Verherstraeten 

Voetbalfederatie Vlaanderen Eric Abrams 04-mei-12 10u00 - 11u30 Wim Meiresonne 

Vlaamse Atletiekliga Tille Scheerlinck 07-mei-12 13u00 - 15u00 Filip Verherstraeten 

Koninklijke Belgische Hockeybond Bert Wentink 07-mei-12 15u00 - 16u15 Wim Meiresonne 

Vlaamse Rugby Bond Mathias Rondou 08-mei-12 15u00 - 16u30 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Snelschaatsenbond 
Antoine Van Vossel, Pieter 

Gysel & Mathieu Vermeulen 
09-mei-12 9u30 - 11u30 Filip Verherstraeten 

Vlaamse Squashfederatie 
Rudy Cleymans & Kim 

Hannes 
09-mei-12 13u30 - 15u00 Filip Verherstraeten 
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Per sportdiscipline werd vervolgens ten behoeve van de werkgroep “Topsporttrainingsinfrastructuur” 

(ter voorbereiding van Topsportactieplan Vlaanderen III) een tussentijds rapport opgemaakt door 

Bloso, bestaande uit: 

1. Rapport Bloso, op basis van het interview met de (top)sportfederatie; 

2. Situatie "AS IS", op basis van de ingevulde enquête door de (top)sportfederatie; 

3. Situatie "TO BE", op basis van de ingevulde enquête door de (top)sportfederatie. 

 

 

 

 

 

Filip Verherstraeten 

Bloso-afdeling Topsport 

23 mei 2012 
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Vlaamse Atletiekliga vzw – Olympische disciplines 
 

 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Uitbouw van goede trainingsinfrastructuur, geografisch voldoende verspreid in Vlaanderen 

2. Mogelijke inzet van metalen constructie van de indooratletiekpiste van de vroegere Bloso-expohal 
    

R
ap

p
o

rt
 

1. Vlaamse Atletiekliga wenst meerdere sportspecifieke topsporttrainingslocaties (verder) uit te bouwen, in 
functie van een optimale geografisch spreiding in Vlaanderen:  

Topsporthal Gent:  goede topsporttrainingsinfrastructuur, nood aan de uitbouw van randinfrastructuur in 
het belang van de optimalisatie van de topsportwerking: ruimte voor aqua en recuperatie, bouw 
topsportschool en nieuw internaat in de buurt van het topsportcentrum (noodzaak van een 
aanbod van aangepaste voeding!) en voorzien van een medisch-paramedische ruimte en een 
krachtzaal voor maximale krachttraining (cfr dossier Michel Van Espen).  

Atletiekpiste De Veen Heusden-Zolder: realisatie van een overdekte atletiekpiste van 25mx100m met spurt-
, spring- en werpinfrastructuur. Deze nieuwe trainingsaccommodatie zal in de winter van 2013-
2014 worden gerealiseerd door de plaatselijke club (private investering) 

Trainingscentrum Leuven: noodzaak tot overkapping van het atletiekterrein van de KULeuven (huidige 
spurt- en springinfrastructuur) of de atletiekpiste van atletiekclub DCLA, naar het voorbeeld van 
Atletiekpiste De Veen, in functie van trainingsmogelijkheden tijdens slechte 
weersomstandigheden. De huidige trainingen in Gebouw De Nayer zijn momenteel nauwelijks 
mogelijk (met spikegebruik), vnl. als gevolg van de nieuwe harde sportvloer. 

Bloso-centrum Herentals, Oordegem en Blankenberge:  goede topsporttrainingsinfrastructuur, op 
voorwaarde dat het materiaal goed onderhouden blijft, een hellend spurtvlak zou voor deze 
centra zeer welkom zijn. 

 

2. Er dient nagegaan te worden waar de overblijfselen van de metalen constructie (verhoogde bochten) van de 
indooratletiekpiste van de vroegere Bloso-expohal werden gestockeerd, en in welke mate deze kunnen ingezet 
worden in de nieuwe/bestaande topsporttrainingsinfrastructuur. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VAL - Olympische disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Topsporthal Gent 9000 Huur

Faber KULeuven 3000 Huur

Topsportschool Hasselt 3500 Huur

Bloso-centrum Herentals 2200 Huur

Naam accommodatie

Topsporthal Gent

Faber KULeuven

Topsportschool Hasselt

Bloso-centrum Herentals

Naam accommodatie

Topsporthal Gent

Faber KULeuven

Topsportschool Hasselt

Bloso-centrum Herentals

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 27 27

Beloftevolle jongeren 26 26

Geïdentificeerde topsporttalenten 42 42

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Topsporthal Gent 20 20 100% 20 20 100% 4 4 100% 12 12 100% 16 16 100% 0 0

Faber KULeuven 10 10 100% 20 20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

Topsportschool Hasselt 0 0 14 14 100% 16 16 100% 2 2 100% 12 12 100% 0 0

Bloso-centrum Herentals 10 10 100% 0 0 20 20 100% 0 0 16 16 100% 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 40 40 54 54 40 40 14 14 44 44 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Topsporthal Gent 520 520 100% 520 520 100% 104 104 100% 12 0 100% 416 416 100% 0 0

Faber KULeuven 520 520 100% 1040 1040 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

Topsportschool Hasselt 0 0 672 672 100% 32 32 100% 60 0 100% 506 506 100% 0 0

Bloso-centrum Herentals 480 480 100% 0 0 40 40 100% 0 0 48 48 100% 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 1520 1520 2232 2232 176 176 72 0 970 970 0 0

€ 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Algemene 

gegevens

Zuiderlaan Gent € 73.000 € 73.000

Tervuursevest 101 Leuven € 0 € 0 € 0

Boudewijnlaan 2 Hasselt € 5.000 € 5.000 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Vorselaarsebaan 60 Herentals € 0 € 0 € 0

€ 78.000 € 78.000 € 0

5

Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

7 9 7 7 4

8 9 7 6

8 7 7 9 2 9

9 6

8 7 8 9 6 8

Topsportschool Nationale team

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Nationale team

5%

26% 11% 6%

Elitesporters

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen

Niet aanwezig Moet geoptimaliseerd worden ifv topsporttraining (cfr lopende dossiers).

Indoor met spikes is onmogelijk, nieuwe vloer is te hard en laat maximaal maar 1 training/week toe. Goede overdekte ruimte waar in de winter dagelijks met spikes kan worden gelopen is nodig.

Outdoor: goed, op voorwaarde dat materiaal onderhouden blijft, hellend spurtvlak zou welkom zijn.

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 38% 52% 89%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 36%

143

100% 560 12 40 12

Populatie

100%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis

37%

Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig Outdoor: goed, op voorwaarde dat materiaal onderhouden blijft, hellend spurtvlak zou welkom zijn.

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

168 257 168

100% 698 143 102

742



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VAL - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Geen mening Akkoord Akkoord Geen mening Eerder akkoord Akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

De Veen Heusden-Zolder Nog te realiseren 520 300 200

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

De Veen Heusden-Zolder Nog te realiseren Nieuwe infrastructuur Winter 2013-2014 Club & gemeente

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

20% 10% 20% 16% 17% 17% 0%

G
ES

LO
T

EN
  V

R
A

G
EN

Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.

O
P

EN
  V

R
A

G
EN

Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Geen antwoord.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Geen antwoord.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Geen antwoord.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Geen antwoord.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Geen antwoord.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Geen antwoord.



 
 

Badminton Vlaanderen vzw – Olympische disciplines 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Trainingscentrum met 12 badmintonvelden (reeds concrete bouwplannen) 

2. Uitbreiding van de overnachtingsmogelijkheden nabij het trainingscentrum 
    

R
ap

p
o

rt
 

1. Door de toekomstige bouw van de nieuwe topsporthal op de campus van de topsportschool in Antwerpen 
zullen de voornaamste noden inzake topsporttrainingsinfrastructuur ingevuld worden. Tot de opening van de 
nieuwe topsporthal (vanaf 2014?), en wellicht daarna wekelijks enkele uren i.f.v. bestendiging van contacten, 
kan er uitgeweken worden naar sporthal Kattenbroek in Edegem, op ca. 10’ fietsafstand van de campus.  
De nieuwe sporthal dient prioritair ter beschikking te staan van badminton, zodat ook de noodzakelijke 
avondtrainingen kunnen ingevuld worden, en ook de elitesporters en beloftevolle jongeren een 
topsportprogramma in de campus kunnen afwerken. 
 

2. Er is een nood vastgesteld aan beschikbare overnachtingsmogelijkheden nabij het trainingscentrum in 
Antwerpen, in functie van de realisatie van een één-campus-model (leven, trainen en studeren) per sporttak. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur BV - Olympische disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen Kattenbroek 2520 Huur

Naam accommodatie

Kwaliteit Kattenbroek

Naam accommodatie

Opmerkingen Kattenbroek

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 8 8

Beloftevolle jongeren 9 8

Geïdentificeerde topsporttalenten 10 10

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week Kattenbroek 18 22 82% 37 40 93% 0 0 - 0 0 - 37 40 93% 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 18 22 37 40 0 0 0 0 37 40 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar Kattenbroek 720 880 82% 1355 1600 85% 0 0 - 0 0 - 1355 1600 85% 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 720 880 1355 1600 0 0 0 0 1355 1600 0 0
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Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 91% 76% 98%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 0% 19% 0%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 9% 5% 2%

Populatie

100% 648 176 12

100% 640 70 10

96

89% 587 248 21 12

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Niet aanwezig -

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

5

€ 22.000 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

8 8 8 6 3

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Kattenbroek 14 Kontich € 22.000 € 0 € 0



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur BV - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Badmintonhal Antwerpen Nog te realiseren 1100 1100 1500

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

45% 20% 5% 5% 5% 20% 0%

G
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T
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A
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.

O
P

EN
  V

R
A

G
EN

Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Gezien de bouw van een nieuwe sporthal op de campus Drie Eiken en de akkoorden met de directie is de prioriteit eerder laag.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

1 trainingcentrum met 12 terreinen - full time beschikbaar - ook voor avondtrainingen; + burelen voor federatie en overnachtingsmogelijkheden ifv stages en sparring.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Sparring / stages / individuele uitnodigingen/ specifieke intiatieven van trainers en spelers.  

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Hoogte zaal min 9 m en specifieke verlichting en  verwarmingseisen (geen grote luchtverplaatsingen ifv shuttle). 

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Beschikbare middelen voor huurgelden en gebruik van de nieuwe topsporthal van TSS Wilrijk campus Drie Eiken. 

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Maximale invulling van zaalgebruik - prioriteit voor topsport. 



 
 

Vlaamse Basketballiga vzw – Olympische disciplines 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Optimalisatie van het één-campus-model voor de topsportschool basketbal 

2. Trainingsinfrastructuur voor de nationale jeugd- en seniorploegen 
    

R
ap
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o

rt
 

1. Noodzaak van een gecentraliseerde werking in de topsportschool basketbal, waarin de componenten trainen-
leven-studeren worden verenigd in één campus, op wandelafstand van elkaar: 

a) Optimalisatie van de sportspecifieke trainingen: opsplitsen van de 2de en de 3de graad topsportschool, 
waarbij VBL dient te beschikken over minimaal 3 indoor units die prioritair ter beschikking staan voor 
topsport; 

b) Beschikbaarheid van een krachtzaal: door de opsplitsing van de graden van de topsportschool dient de 
krachtzaal ca. 20u/week beschikbaar te zijn voor de leerlingen/topsporters (trainingssessies in groepen 
van 15 topsporters), gezien het doorslaggevend belang van de fysieke kwaliteiten van basketbalspelers op 
internationaal niveau; 

c) Beschikbaarheid van een medisch-paramedische ruimte in de nabijheid van de trainingsinfrastructuur; 
d) Noodzakelijke uitbouw van het internaat van de topsportschool, met aangepaste catering voor topsport. 
 

De situatie in de topsportschool van Leuven vormt momenteel een enorme rem op de werking van de 
topsportschool basketbal, met meerdere gebreken in de diverse componenten: 

a) Weliswaar zal de ondergrond van deze sporthal worden vernieuwd met een synthetische vloer, toch dient 
er overwegend uitgeweken te worden naar sporthallen in de omgeving (Heilig Hart en KHL op 10’ 
fietsafstand), aangezien sporthal Redingenhof ook gebruikt wordt door de plaatselijke school; 

b) Onvoldoende beschikbaarheid van een krachtzaal/fitnesszaal; 
c) Medisch-paramedische ruimte op 5’ fietsafstand; 
d) Verblijfsaccommodatie dient verder uitgebouwd te worden, om deze in lijn te brengen met de behoeften 

van de topsporters anno 2012, met een grote prioriteit voor aanpassing van de catering. 
 

Vlaamse Basketballiga vzw onderzoekt momenteel verschillende pistes om met de topsportschool uit te wijken 
naar een andere locatie.  
Bloso-centrum Gent vormt hierbij een volwaardig alternatief, met de beschikbaarheid van een goede sporthal 
met 3 units in de Topsporthal, voorzieningen voor kracht- en fitnessruimte met prioriteit voor topsport en de 
mogelijke verhuis van de topsportschool naar het Huis Van de  Sport. Mits bijkomende verblijfsaccommodaties 
in de directe omgeving zou volledig kunnen voldaan worden aan het gewenste één-campus-model.  
Ook de topsportschoolcampus Drie Eycken in Wilrijk werd reeds onderzocht. Vlaamse Basketballiga is 
gecharmeerd door het bijgestuurde project van de topsportschool in Antwerpen, maar stelt vast dat er op dit 
ogenblik geen perspectief is op adequate verblijfsaccommodatie, noch op de site in Wilrijk, noch op de site van 
KTA Edegem. 

 

2. Voor de binnenlandse stages van de nationale jeugdploegen wordt momenteel overwegend uitgeweken naar 
de sporthal Centre de Formation van AWBB te Jambes nabij Namen. Mits beschikbaarheid van een sportzaal 
met aangepaste sportvloer zouden ook in Vlaanderen dergelijke stages kunnen georganiseerd worden, 
idealiter op de site waar de topsportschool en de verblijfsaccommodatie gevestigd zijn. 
De stages van de nationale seniorenploegen worden vastgelegd door de technische directie van VBL en AWBB, 
in nauwe samenwerking met de nationale bondscoaches. Momenteel worden overeenkomsten afgesloten met 
de organisator van de interlandwedstrijd, die desgevallend de sportzaal gedurende enkele weken (voor 
aanvang van de interland) ter beschikking stelt voor de voorbereidingsstage van de nationale ploeg. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VBL - Olympische disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Sporthal Redingenhof 3000 Huur

Sporthal Heilig Hart 3001 Huur

Sporthal Kattenbroek 2650 Huur

Bloso-centrum Gent 9000 Huur

KTA Brugge 8200 Huur

Naam accommodatie

Sporthal Redingenhof

Sporthal Heilig Hart

Sporthal Kattenbroek

Bloso-centrum Gent

KTA Brugge

Naam accommodatie

Sporthal Redingenhof

Sporthal Heilig Hart

Sporthal Kattenbroek

Bloso-centrum Gent

KTA Brugge

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 25 21

Beloftevolle jongeren 24 22

Geïdentificeerde topsporttalenten 75 75

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Sporthal Redingenhof 0 0 10 20 50% 0 0 0 0 10 20 50% 0 0

Sporthal Heilig Hart 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0

Sporthal Kattenbroek 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0

Bloso-centrum Gent 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0

KTA Brugge 0 0 0 0 10 10 100% 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 20 20 30 30 0 0 20 20 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Sporthal Redingenhof 0 0 400 800 50% 0 0 0 0 400 800 50% 0 0

Sporthal Heilig Hart 0 0 400 0 0 0 0 0 400 0 0 0

Sporthal Kattenbroek 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 45 60 75%

Bloso-centrum Gent 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 45 60 75%

KTA Brugge 0 0 0 0 400 400 100% 0 0 0 0 45 60 75%

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 800 800 1200 1200 0 0 800 800 135 180

Algemene 

gegevens

Redingenstraat 90 Leuven € 7.500 € 0 € 0

Hertogstraat 174 Heverlee € 2.000 € 0 € 0

€ 0 € 0

Watersportlaan 3 Gent € 2.000 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

5 7

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Rijselstraat 7 Sint-Michiels Brugge € 0 € 0 € 0

€ 15.000 € 0 € 0

Kattenbroek 14 Edegem € 3.500

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

5 10 0 4 2

8 8

gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Populatie

84%

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Opmerkingen

Niet aanwezig TSS zou graag Redingenhof (vernieuwing vloer/nieuwe belijning) alle trainingen daar invullen: geen tijdverlies verplaatsingen meer.

Totaal ondermaats voor topsportwerking: is turnzaal school. Te klein, oude belijning, versleten doelen.

Niet aanwezig

Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen

100% 199 249 15 30

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 8% 8% 71%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 84% 85% 21%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 8% 7% 8%

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

198

92% 263 123 42 108

5 7 5 7 7 10

242 147 124

5 7

7 5 5 7 0 7

8

5 5 5 5 0 0



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VBL - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Eerder akkoord Eerder akkoord Helemaal akkoord Geen mening Geen mening Geen mening

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Bloso-centrum Gent Bestaand 100 400 800

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

50% 15% 10% 5% 5% 15% 0%

G
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T
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R
A

G
EN

Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.

O
P
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A
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

De hoogst mogelijke. De huidige situatie is een enorme rem op de werking, dit zowel op vlak van trainingsinfrastructuur, verblijfsaccommodatie, nabijheid infrastructuur, fitnessmogelijkheden, 

medische en paramedische omkadering.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

3 terreinen met internationale maximumafmeting (mét internationale belijning uiteraard). De beperking van de 3 terreinen hangt samen met 100% beschikbaarheid: weigeren van instroom topsport/ 

minimaliseren stages nationale teams omwille van beperkte beschikbaarheid zou de 3 terreinen onvoldoende maken. Vloer sporthal: parket.  Onmiddellijke nabijheid fitness- en kineruimte (ruim te 

bekijken: medische en paramedische omkadering mag geen trainingstijd verlies betekenen (huidige situatie). 

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Situatie sporthal Centre de Formation van Waalse federatie te Jambes bij Namen: infrastructuur daar totaal vernieuwd, parket e.d. zoals boven omschreven. Daardoor wordt er nu voor nationale team 

stages al een keer meer uitgeweken. Voor trainingen topsportschool Vlaamse Basketballiga is dit uiteraard niet mogelijk. Evenmin mogelijk voor beloftevolle jongeren of trainingen talentdetectie.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Zie vraag 2. + Dwars bovenop de 3 terreinen, 1 centraal terrein waarop wedstrijden kunnen gespeeld worden (topsportschool, stages nationale teams).

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Situatie beschreven in vraag 2 en 3, mits 100% beschikbaarheid gedurende dagindeling én vakantieperiodes. Op die manier kunnen trainingen topsportschool, project beloftevolle jongeren én stages 

nationale teams optimaal ingepland worden en hoeven we geen rekening te houden met allerlei externe factoren waaraan het trainingsschema telkens wordt aangepast.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Eerst en vooral deugdelijke accommodatie (nu versleten vloer, versleten doelen, oude belijningen): maw vernieuwing dient doorgevoerd te worden. Juiste groepen in juiste accommodatie plaatsen: 

situatie Leuven (schoolkinderen in goede infrastructuur Sportoase, topsport in oude turnzaaltjes scholen...). Maw afstemming sportbeheer, stadsbestuur, topsport.



 
 

Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw – Alpijns skiën 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Buitenlandse uitvalsbasis in de Alpen 
    

R
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Idealiter dient er geïnvesteerd te worden in een buitenlandse uitvalsbasis met voldoende trainingsmogelijkheden 
voor alle disciplines van het Alpijns skiën en snowboard, waardoor een groot deel van de buitenlandse 
verblijfskosten zou wegvallen.  
In België zijn er twee goede indoor skipistes (Snowvalley Peer en Ice Mountain Komen), maar deze zijn uiteraard 
onvoldoende om skitechnische trainingen aan te vatten. Bovendien zijn deze pistes minder toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers, aangezien zitskiërs de piste als het ware vernielen. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Alpine skiën

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen - - -

Naam accommodatie

Kwaliteit -

Naam accommodatie

Opmerkingen -

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters - -

Beloftevolle jongeren 1 0

Geïdentificeerde topsporttalenten 1 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - -

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

€ 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Niet aanwezig -

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

-

0% 200 0 500 0

90%

Populatie

- - - -

0% 200 0 500 0

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) - 0% 0%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) - 10% 10%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis - 90%



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Alpijns skiën

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Geen mening Geen mening Geen mening Akkoord Akkoord Geen mening

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

- - - - - -

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 0% 0% 5% 5% 80% 10%
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Prioriteit voor VLG is het aanstellen en vergoeden van toptrainers, eerder dan investeren in topsportinfrastructuur.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Idem valide sport, met aanpassingen naar hellingsgraad en extra pistes (bv. zitski 'vernielt' een skipiste voor skiërs met visuele handidap, aanpassingen naar toegankelijkheid.  

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Elien Allaert: aankoop appartement in Le Corbier met veel weekendstages.

Jasper Balcaen: trainingen in la Molina met het Spaanse nationale team, trainingen in Frankrijk waar zijn trainer de ganse winter verblijft.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Idem valide sport, met aanpassingen naar hellingsgraad en extra pistes (bv. zitski 'vernielt' een skipiste voor skiërs met visuele handidap, aanpassingen naar toegankelijkheid.  

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Accommodatie kopen in skigebied dat ook kan gebruikt worden als hoogtestage voor andere atleten.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Enkel topsportcentrum maar efficiëntie verhogen door aanbieden hoogtestages andere atleten.



 
 

Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw – Atletiek 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Integratie in de reguliere sportfederaties m.b.t. omkadering en gebruik topsportinfrastructuur 

2. Medisch-paramedische ruimte voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen 

3. Gecentraliseerde krachtzaal en fitnessruimte  
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1. Er dient gestreefd te worden naar integratie van de gehandicaptensport in de reguliere sportfederaties tijdens 
trainingen en stages (zowel wat betreft trainingstechnische omkadering als gebruik trainingsinfrastructuur) 
waar dit aangewezen en haalbaar is. Mits de nodige voorzieningen voor topsporters met een handicap inzake 
trainingsinfrastructuur (aangepaste kleedkamers, toiletten en douches en mogelijkheden voor wheelers), 
kunnen de individuele Paralympische sporttakken perfect terecht in de topsporttrainingsinfrastructuur van de 
valide sportfederaties: 

Atletiek:  gebruik topsporthal Gent en infrastructuur KULeuven. Een discusring van Bloso Brugge dient 
verplaatst te worden naar de topsporthal (of het schrapen van de bestaande ring in de 
Topsporthal), zodat ’s winters kan getraind worden in Gent op een niet gladde ondergrond 
(prothese Gino De Keersmaeker). 

Paardrijden: een overkoepelende topsportinfrastructuur zal nooit door alle topsporters constant gebruikt 
kunnen worden, want elke ruiter heeft per dag 1 piste nodig en alle paarden moeten ter plaatse 
staan. De trainingen gaan door in de eigen accommodaties van de ruiters of er wordt een 
accommodatie gehuurd voor speciale trainingen/stages. 

Rolstoeltennis: samenwerking met valide tennisclubs, aangesloten bij de VTV, of in het VTV-centrum zelf. Er 
is een topsportcentrum nodig waar alle rolstoeltennissers (al dan niet met valide sporters) 
verenigd worden in een toegankelijke setting met zoveel mogelijk sportspecifieke faciliteiten. 

Tafeltennis: samenwerking met valide tafeltennisclubs en/of het topsporttrainingscentrum van de VTTL. 
Wielrennen: meerwaarde van gezamenlijke trainingen op de Wielerpiste Eddy Merckx in Gent en mogelijks 

in een tweede overdekte infrastructuur. 
Zwemmen: samenwerking met valide zwemclubs en/of het nog te realiseren topsportcentrum van de VZF. 
 

2. Nood aan een medisch-paramedische ruimte voor regelmatige/permanente consultatie van kinesist, dokter of 
andere experts in functie van de sportwetenschappelijke begeleiding tijdens binnenlandse trainingen. Deze 
ruimte zal eveneens worden gebruikt voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen. Mogelijks wordt 
deze ruimte gerealiseerd in de uitbouw van het Bloso-centrum Gent. 
 

3. Nood aan een krachtzaal en een fitnessruimte op een gecentraliseerde locatie, bij voorkeur te realiseren in het 
Bloso-centrum Gent. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Atletiek

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Bloso-centrum Brugge 8310 Huur

Gemeentelijk Atletiekterrein 9120 Huur

Sportpark Ruggeveld 2100 Huur

Naam accommodatie

Bloso-centrum Brugge

Gemeentelijk Atletiekterrein

Sportpark Ruggeveld

Naam accommodatie

Bloso-centrum Brugge

Gemeentelijk Atletiekterrein

Sportpark Ruggeveld

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 3 3

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Bloso-centrum Brugge 15 15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeentelijk Atletiekterrein 10 15 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sportpark Ruggeveld 12 16 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 37 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Bloso-centrum Brugge 600 600 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeentelijk Atletiekterrein 400 600 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sportpark Ruggeveld 480 640 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 1480 1840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemene 

gegevens

Nijverheidsstraat 112 Brugge € 3.000 € 0 € 0

Klapperstraat 103 Beveren € 0 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Ruggeveldlaan 480 Deurne € 0 € 0 € 0

€ 3.000 € 0 € 0

0

10 6 9 6 3 3
Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

10 6 8 8 4

10 8 9 6 3 0

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Niet aanwezig

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Opmerkingen

Niet aanwezig Vanuit perspectief discuswerpen.

Vanuit perspectief discuswerpen.

Niet aanwezig Vanuit perspectief sprintnummers.

Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Populatie

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

75

- - - - -

100% 737 245 93

- - - - -

11% - -

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 17% - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 72% - -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Atletiek

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Akkoord Eerder niet akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Geen mening

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Topsporthal Bloso Gent Bestaand ? ? ?

KULeuven Leuven Bestaand ? ? ?

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 15% 30% 10% 5% 40% 0%
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de invetering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Prioriteit bij VLG is het aanstellen en vergoeden van toptrainers, eerder dan het investeren in topsportinfrastructuur.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Aangepast en toegankelijk, dezelfde dan de valide topsport. Een tweede trainingspiste voor wheelers.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Lange afstandslopen: Sankt-Moritz (Zwitserland) --> 3 tot 5 weken hoogtestage

Discuswerpen + kortere loopnummers: Monte Gordo (Portugal): 3 tot 4 maal 2 weken in de winterperiode.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Dezelfde dan de valide topsport, maar aangepast en toegankelijk.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Schrapen van de discusring in de Topsporthal zodat hier 's winters kan getraind worden (momenteel te glad voor Gino De Keersmaeker met een prothese).

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Infrastructuur open stellen voor breedtesport buiten de trainingsuren voor de topsporters, organisatie van competities voor jeugd.



 
 

Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw – Boccia 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Gecentraliseerde zaal met harde sportvloer voor de ploegsporten, met prioriteit voor topsporters 

2. Mogelijkheid tot integratie met de valide federaties op voldoende aangepaste traininglocaties 

3. Medisch-paramedische ruimte voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen 

4. Gecentraliseerde krachtzaal en fitnessruimte  
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1. Er dient gestreefd te worden naar een centralisatie van alle rolstoelsporten (boccia, rolstoelbasketbal en 
rolstoelrugby) in één locatie met een gegarandeerde beschikbaarheid van een zaal met een harde sportvloer 
en up-to-date-belijning. Voorts dienen de nodige voorzieningen voor topsporters met een handicap aanwezig 
te zijn: aangepaste kleedkamers, toiletten en douches en mogelijkheden voor wheelers, en dient het gebouw 
drempelvrij te zijn. Deze sportzaal dient prioritair ter beschikking te staan van de topsporters met een 
handicap, waar aanvullend flexibele partners kunnen participeren. In eerste instantie wordt gedacht aan een 
nieuwe sportzaal in het Bloso-centrum Gent, gezien de gecentraliseerde werking van de VLG (één-campus-
model). Op deze locatie kan er ook goalbal getraind worden, maar andere sporten kunnen de zaal niet 
tegelijkertijd gebruiken wegens de geluidshinder.  
 

2. Integratie bij en interactie met valide federaties blijft echter, waar mogelijk, belangrijk. Toegankelijkheid van 
andere locaties met aangepaste kleedkamers, toiletten en verblijf blijft dus ook een aandachtspunt.  
 

3. Nood aan een medisch-paramedische ruimte voor regelmatige/permanente consultatie van kinesist, dokter of 
andere experts in functie van de sportwetenschappelijke begeleiding tijdens binnenlandse trainingen. Deze 
ruimte zal eveneens worden gebruikt voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen. Mogelijks wordt 
deze ruimte gerealiseerd in de uitbouw van het Bloso-centrum Gent. 
 

4. Nood aan een toegankelijke krachtzaal en een fitnessruimte met aangepaste toestellen op een 
gecentraliseerde locatie, bij voorkeur te realiseren in het Bloso-centrum Gent. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Boccia

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Sporthal ASCTR 8310 Huur

Bloso-centrum Blankenberge 8370 Huur

Naam accommodatie

Sporthal ASCTR

Bloso-centrum Blankenberge

Naam accommodatie

Sporthal ASCTR

Bloso-centrum Blankenberge

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 5 5

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Sporthal ASCTR 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 80%

Bloso-centrum Blankenberge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Sporthal ASCTR 156 156 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 416 500 83%

Bloso-centrum Blankenberge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 100%

Aantal uren per doelgroep per jaar 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 456 540

Algemene 

gegevens

Nijverheidsstraat 112 Brugge € 1.000 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Koning Boudewijnlaan 15 b Blankenberge € 400 € 0 € 0

€ 1.400 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

0Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

8 9 8 0 0

4 6 7 5 5 3

Beloftevolle jongeren Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Geïdentificeerde talenten

Opmerkingen

Niet aanwezig
Dit is trainingsaccommodatie in het bezit van een club dat gebruikt kan worden mits een kleine huurprijs. Een van de weinige locaties in Vlaanderen waar een permanente boccia-belijning is. Zeer 

vaak vrij voor het nationaal pair. Maar niet voldoende voor topsport: geen opbergruimte, geen ruimte voor (para)medische behandelingen. Geen fitness nodig voor boccia-spelers.

Niet aanwezig

Bloso Blankenberge is ideaal voor stageweekends wegens de aangepaste kamers in het verblijf. Het ligt helemaal niet centraal, dus het wordt anders niet gebruikt. Sportkampen en vaste 

gebruikers zijn steeds prioritair t.o.v. topsporters. Zo goed als niet beschikbaar in schoolvakanties. Zeer vroegtijdige reservatie is nodig. Geen afzonderlijke opbergruimte. Wel een EHBO-lokaal 

maar veel te klein voor uitgebreide (para)medische behandelingen. 

Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters

Populatie

100% 730 0 0

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

0

- - - - -

- - - - -

0% - -

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 60% - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 40% - -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Boccia

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

- - - - - -

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

40% 0% 0% 15% 5% 40% 0%

G
ES

LO
T

EN
  V

R
A

G
EN

Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

1) De grootste prioriteit blijft het vergoeden van de nodige voorbereidings- en deelnamekosten om het minimum te kunnen blijven doen. Voor een idealere begeleiding dient hier echter ook meer 

budget voor te zijn. 

2) Een centrale locatie met harde sportvloer voor alle rolstoelsporten en voldoende aangepaste verblijfmogelijkheden, kleedkamers en toiletten zijn echter zeker ook belangrijk.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Een sporthal met synthetische (niet te zachte) vloer en up-to-date belijning, scorebord en doelen, aangepaste kleedkamers, aangepaste douches en aangepaste toiletten (in elke kleedkamer). Alle 

ruimtes dienen perfect toegankelijk te zijn: alle deuren voldoende breed, zonder drempels,... Een ruimte voor kine- en (para)medische behandeling. Lokaal voor doping, classificatie,... Daarbij een 

sporthotel met aangepaste kamers (min 130) en een flexibel restaurant met gezonde sportvoeding. Voldoende vrije stopcontacten om elektrische rolstoelen op te laden.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Mogelijkheden in Wallonië of het buitenland zijn beperkt, maar er zijn wel heel goede locaties. 

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Een sporthal met synthetische (niet te zachte) vloer en up-to-date belijning, scorebord en doelen, aangepaste kleedkamers, aangepaste douches en aangepaste toiletten (in elke kleedkamer). Alle 

ruimtes dienen perfect toegankelijk te zijn: alle deuren voldoende breed, zonder drempels,...

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Vaste belijning (of synthetische matten met belijning) in een volledig toegankelijke sporthal. Prioriteit qua gebruik (t.o.v. sportkampen,…) en gegarandeerde beschikbaarheid in schoolvakanties.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Een vaste ideale locatie voor de nationale selectie waar ook clubs van dichterbij kunnen trainen. Algemeen: ruimte maken voor rolstoelsport in de bezetting van ideale rolstoelsportinfrastructuur. En 

voldoende kort voordien kunnen reserveren (3-6maanden).



 
 

Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw – Goalbal 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:   

1. Gecentraliseerde zaal met harde sportvloer voor de ploegsporten, met prioriteit voor topsporters 

2. Mogelijkheid tot integratie met de valide federaties op voldoende aangepaste traininglocaties 

3. Medisch-paramedische ruimte voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen 

4. Gecentraliseerde krachtzaal en fitnessruimte  
    

R
ap
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o

rt
 

1. Er dient gestreefd te worden naar een centralisatie van alle rolstoelsporten (boccia, rolstoelbasketbal en 
rolstoelrugby) in één locatie met een gegarandeerde beschikbaarheid van een zaal met een harde sportvloer 
en up-to-date-belijning. Voorts dienen de nodige voorzieningen voor topsporters met een handicap aanwezig 
te zijn: aangepaste kleedkamers, toiletten en douches en mogelijkheden voor wheelers, en dient het gebouw 
drempelvrij te zijn. Deze sportzaal dient prioritair ter beschikking te staan van de topsporters met een 
handicap, waar aanvullend flexibele partners kunnen participeren. In eerste instantie wordt gedacht aan een 
nieuwe sportzaal in het Bloso-centrum Gent, gezien de gecentraliseerde werking van de VLG (één-campus-
model). Op deze locatie kan er ook goalbal getraind worden, maar andere sporten kunnen de zaal niet 
tegelijkertijd gebruiken wegens de geluidshinder.  
 

2. Integratie bij en interactie met valide federaties blijft echter, waar mogelijk, belangrijk. Toegankelijkheid van 
andere locaties met aangepaste kleedkamers, toiletten en verblijf blijft dus ook een aandachtspunt. 
 

3. Nood aan een medisch-paramedische ruimte voor regelmatige/permanente consultatie van kinesist, dokter of 
andere experts in functie van de sportwetenschappelijke begeleiding tijdens binnenlandse trainingen. Deze 
ruimte zal eveneens worden gebruikt voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen. Mogelijks wordt 
deze ruimte gerealiseerd in de uitbouw van het Bloso-centrum Gent. 
 

4. Nood aan een toegankelijke krachtzaal en een fitnessruimte met aangepaste toestellen op een 
gecentraliseerde locatie, bij voorkeur te realiseren in het Bloso-centrum Gent. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Goalbal

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Sporthal school SASK 8310 Huur

Bloso Oordegem 9340 Huur

Sporthal d'Hoogploate 8370 Huur

Naam accommodatie

Sporthal school SASK

Bloso Oordegem

Sporthal d'Hoogploate

Naam accommodatie

Sporthal school SASK

Bloso Oordegem

Sporthal d'Hoogploate

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 5 5

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Sporthal school SASK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bloso Oordegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporthal d'Hoogploate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Sporthal school SASK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 100%

Bloso Oordegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 100%

Sporthal d'Hoogploate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 100%

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140

Algemene 

gegevens

Veltemweg 1 Brugge € 1.500 € 0 € 0

Grote Steenweg 304 Lede € 2.000 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Willem Tellstraat 32 Blankenberge € 400 € 0 € 0

€ 3.900 € 0 € 0

0

7 5 8 0 0 8
Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

8 6 7 0 0

6 7 8 0 0 0

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Niet aanwezig

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Opmerkingen

Niet aanwezig
Dit is de sporthal van een school. Gezien de drukke bezetting van andere sporthallen en de nood aan stilte voor deze sport is een afzonderlijke zaal zonder andere sporters nodig. Gelukkig wordt 

deze zaal niet veel gebruikt in het weekend, maar ook afhankelijk van examenperiodes e.d. Niet zo makkelijk bereikbaar. Vanaf april 2012 verhuizen deze trainingen naar een zaal van scholen in 

Brussel (Parnas en KMS).
Een goede locatie voor goalbal, maar wordt slechts gebruikt voor trainingsweekends, wegens de slechte bereikbaarheid.

Niet aanwezig
Deze zaal ligt vlakbij Bloso Blankenberge en wordt gebruikt voor trainingsweekends in combinatie met het Bloso sportverblijf. Ook enkel voor weekends wegens niet voldoende centraal. De drie 

locaties zijn geen topsportlocaties, maar zijn oplossingen. 

Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Populatie

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

0

- - - - -

100% 500 0 0

- - - - -

10% - -

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 30% - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 60% - -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Goalbal

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

- - - - - -

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

40% 0% 0% 15% 5% 30% 10%

G
ES
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T
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  V
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A
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.

O
P

EN
  V

R
A

G
EN

Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

1) De grootste prioriteit blijft het vergoeden van de nodige voorbereidings- en deelnamekosten om het minimum te kunnen blijven doen. Voor een idealere begeleiding dient hier echter ook meer 

budget voor te zijn. 

2) Een afzonderlijke hal (grootte 1 BAB-veld) in een topsportcentrum dat goed bereikbaar is, is ook belangrijk.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Een synthetische sportvloer in een afzonderlijke zaal voor goalbal. Braille-opschriften en volglijnen voor slechtzienden. Kleedkamers, douches en toiletten vlakbij. Afzonderlijke opbergruimte voor de 

doelen en het materiaal. Een uitgebreide fitness. Een ruimte voor kine- en (para)medische behandeling. Lokaal voor doping, classificatie,... Daarbij een sporthotel met voldoende kamers (min 130) en 

een flexibel restaurant met gezonde sportvoeding.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Er zijn vrij veel mogelijkheden zolang alles maar dicht bij elkaar is en slechtzienden overal zelfstandig kunnen geraken.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Afzonderlijke zaal met afzonderlijke opbergruimte. Een uitgebreide fitness. Een zeer makkelijk bereikbaar locatie met openbaar vervoer. Voldoende groot sporthotel.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Beschikbaarheid van een ideale locatie, centraal gelegen. Met opbergruimte en een sporthotel. 

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Ideale zaal voor goalbal vast gebruiken voor het nationaal team en er ook de competitie laten doorgaan. Ook beschikbaar stellen voor clubs dichtbij.



 
 

Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw – Rolstoelbasketbal 

 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:   

1. Gecentraliseerde zaal met harde sportvloer voor de ploegsporten, met prioriteit voor topsporters 

2. Mogelijkheid tot integratie met de valide federaties op voldoende aangepaste traininglocaties 

3. Medisch-paramedische ruimte voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen 

4. Gecentraliseerde krachtzaal en fitnessruimte  
    

R
ap

p
o
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1. Er dient gestreefd te worden naar een centralisatie van alle rolstoelsporten (boccia, rolstoelbasketbal en 
rolstoelrugby) in één locatie met een gegarandeerde beschikbaarheid van een zaal met een harde sportvloer 
en up-to-date-belijning. Voorts dienen de nodige voorzieningen voor topsporters met een handicap aanwezig 
te zijn: aangepaste kleedkamers, toiletten en douches en mogelijkheden voor wheelers, en dient het gebouw 
drempelvrij te zijn. Deze sportzaal dient prioritair ter beschikking te staan van de topsporters met een 
handicap, waar aanvullend flexibele partners kunnen participeren. In eerste instantie wordt gedacht aan een 
nieuwe sportzaal in het Bloso-centrum Gent, gezien de gecentraliseerde werking van de VLG (één-campus-
model). Op deze locatie kan er ook goalbal getraind worden, maar andere sporten kunnen de zaal niet 
tegelijkertijd gebruiken wegens de geluidshinder.  

 

2. Integratie bij en interactie met valide federaties blijft echter, waar mogelijk, belangrijk. Toegankelijkheid van 
andere locaties met aangepaste kleedkamers, toiletten en verblijf blijft dus ook een aandachtspunt. 

 

3. Nood aan een medisch-paramedische ruimte voor regelmatige/permanente consultatie van kinesist, dokter of 
andere experts in functie van de sportwetenschappelijke begeleiding tijdens binnenlandse trainingen. Deze 
ruimte zal eveneens worden gebruikt voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen. Mogelijks wordt 
deze ruimte gerealiseerd in de uitbouw van het Bloso-centrum Gent. 

 

4. Nood aan een toegankelijke krachtzaal en een fitnessruimte met aangepaste toestellen op een 
gecentraliseerde locatie, bij voorkeur te realiseren in het Bloso-centrum Gent. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Rolstoelbasketbal

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Sporthal Bourgoyen 9030 Huur

Sportoase 3000 Huur

Sporta-centrum 2260 Huur

Bloso-centrum Blankenberge 8370 Huur

Naam accommodatie

Sporthal Bourgoyen

Sportoase

Sporta-centrum

Bloso-centrum Blankenberge

Naam accommodatie

Sporthal Bourgoyen

Sportoase Niet aanwezig

Sporta-centrum Niet aanwezig

Bloso-centrum Blankenberge

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters - -

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Sporthal Bourgoyen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sportoase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporta-centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bloso-centrum Blankenberge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Sporthal Bourgoyen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 50%

Sportoase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 50%

Sporta-centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 100 42%

Bloso-centrum Blankenberge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 100%

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 208

Algemene 

gegevens

Driepikkelstraat 30 Mariakerke € 600 € 0 € 0

Tongerlo Tongerlo € 3.500 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Koning Boudewijnlaan 15 b Blankenberge € 2.000 € 0 € 0

€ 6.700 € 0 € 0

Philipssite Leuven € 600 € 0 € 0

6

6 5 5

4 7 6 5 5

5 3

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

4 6 6 5

54 8

0

4 6 6 5 5

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Voldoende centraal, fitness aanwezig, maar niet aangepast.

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Opmerkingen

Niet aanwezig

Voor rolstoelbasketbal hebben we geen vaste locatie en dienen we steeds verschillende locaties af te lopen om te zien wat beschikbaar is. Naast de hier vermelde sporthal Bourgoyen en Sportoase 

dienden we in 2011 ook verschillende keren eenmalig uit te wijken naar andere sporthalen die wel beschikbaar waren.  Algemeen: Een harde sportvloer is noodzakelijk voor rolstoelsporten. Echter 

steeds afhankelijk van locaties die veel door valide clubs/teams worden gebruikt en waar topsport niet prioritair is. De zalen zijn op zich goed voor basketbal, maar niet voldoende aangepast voor 

ROLSTOELbasketbal (omgekeerd voor Bloso BB). Afzonderlijke ruimtes om materiaal op te bergen is overal een probleem. Er is ook overal wel een EHBO-lokaal, maar dit is steeds te klein en niet 

aangepast. Bourgoyen: voldoende centraal, geen fitness.

Goede locatie voor trainingsweekends. Bab-terrein met hardevloer, aangepaste kamers in het sportverblijf en een aangepaste fitness. Niet voldoende gemakkelijk bereikbaar voor dagtrainingen.  

Nadeel: duur en weinig beschikbaar. Indien dit niet zo zou zijn zouden we er meer gebruik van maken. Echter ook: deur naar sporthal te smal, ruimte rond het terrein is te klein en niet goed 

bereikbaar met openbaar vervoer.

Niet aanwezig

Bloso Blankenberge gebruiken we steeds voor onze algemene stages voor alle sporten. Deze zijn in de zomerperiode in het weekend en worden 1 jaar voordien vastgelegd. Verder sporadisch 

beschikbaar, maar afhankelijk van vaste gebruikers en sportkampen. Afgelegen en zachte sportvloer. Jaarlijks organiseert onze BAB-commissie hier een internationaal tornooi, dit vooral wegens 

het goede, aangepaste en goedkope verblijf vlakbij de sporthal. Verblijf is echter wel te klein voor grotere tornooien, min 130 bedden nodig. Fitnessruimte: bijna enkel gewichten en dus ook 

helemaal niet aangepast

Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

- - - -

- - - -

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

-

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

-

- - -

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) - - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) - - -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis - - -

- -Populatie



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Rolstoelbasketbal

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

- - - - - -

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

40% 0% 0% 15% 5% 40% 0%

G
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T
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  V
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A
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.

O
P

EN
  V

R
A

G
EN

Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

1) De grootste prioriteit blijft het vergoeden van de nodige voorbereidings- en deelnamekosten om het minimum te kunnen blijven doen. Voor een idealere begeleiding dient hier echter ook meer 

budget voor te zijn.

2) Een centrale locatie met harde sportvloer voor alle rolstoelsporten en voldoende aangepaste verblijfmogelijkheden, kleedkamers en toiletten zijn echter zeker ook belangrijk.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Een sporthal met harde vloer en up-to-date belijning en scorebord, aangepaste kleedkamers, aangepaste douches en aangepaste toiletten (in elke kleedkamer). A+B35lle ruimtes dienen perfect 

toegankelijk te zijn: alle deuren voldoende breed, zonder drempels,... Een fitness met toestellen aangepast aan rolstoelgebruikers. Een ruimte voor kine- en (para)medische behandeling. Lokaal voor 

doping, classificatie,... Daarbij een sporthotel met aangepaste kamers (min 130) en een flexibel restaurant met gezonde sportvoeding.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Voldoende mogelijkheden, maar soms beperkt door afwezigheid van aangepaste (verblijf)accommodatie. Ideale locaties: Papendal (NED), Berck-sur-Mer (FRA), accommodatie Franse federatie in 

Parijs,…

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

cfr. vraag 2 + aangepast aan internationale normen voor trainingstornooien met publiek.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Gegarandeerde beschikbaarheid van een zaal met harde sportvloer voor rolstoelsporten. Met up-to-date belijning, scorebord en doelen. Ruimte voor kine en (para-)medische begeleiding. Aangepast 

sportverblijf. Volledig toegankelijke sporthal (drempels, deuren,…).

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Ruimte maken voor rolstoelsport in de bezetting van ideale rolstoelsportinfrastructuur. En voldoende kort voordien kunnen reserveren (3-6maanden).



 
 

Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw – Rolstoelrugby 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:   

1. Gecentraliseerde zaal met harde sportvloer voor de ploegsporten, met prioriteit voor topsporters 

2. Mogelijkheid tot integratie met de valide federaties op voldoende aangepaste traininglocaties 

3. Medisch-paramedische ruimte voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen 

4. Gecentraliseerde krachtzaal en fitnessruimte  
    

R
ap
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1. Er dient gestreefd te worden naar een centralisatie van alle rolstoelsporten (boccia, rolstoelbasketbal en 
rolstoelrugby) in één locatie met een gegarandeerde beschikbaarheid van een zaal met een harde sportvloer 
en up-to-date-belijning. Voorts dienen de nodige voorzieningen voor topsporters met een handicap aanwezig 
te zijn: aangepaste kleedkamers, toiletten en douches en mogelijkheden voor wheelers, en dient het gebouw 
drempelvrij te zijn. Deze sportzaal dient prioritair ter beschikking te staan van de topsporters met een 
handicap, waar aanvullend flexibele partners kunnen participeren. In eerste instantie wordt gedacht aan een 
nieuwe sportzaal in het Bloso-centrum Gent, gezien de gecentraliseerde werking van de VLG (één-campus-
model). Op deze locatie kan er ook goalbal getraind worden, maar andere sporten kunnen de zaal niet 
tegelijkertijd gebruiken wegens de geluidshinder.  

 

2. Integratie bij en interactie met valide federaties blijft echter, waar mogelijk, belangrijk. Toegankelijkheid van 
andere locaties met aangepaste kleedkamers, toiletten en verblijf blijft dus ook een aandachtspunt. 

 

3. Nood aan een medisch-paramedische ruimte voor regelmatige/permanente consultatie van kinesist, dokter of 
andere experts in functie van de sportwetenschappelijke begeleiding tijdens binnenlandse trainingen. Deze 
ruimte zal eveneens worden gebruikt voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen. Mogelijks wordt 
deze ruimte gerealiseerd in de uitbouw van het Bloso-centrum Gent. 

 

4. Nood aan een toegankelijke krachtzaal en een fitnessruimte met aangepaste toestellen op een 
gecentraliseerde locatie, bij voorkeur te realiseren in het Bloso-centrum Gent. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Rolstoelrugby

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Sporthal Sint-Jozef 9000 Huur

Bloso-centrum Herentals 2200 Huur

Bloso-centrum Blankenberge 8370 Huur

Naam accommodatie

Sporthal Sint-Jozef

Bloso-centrum Herentals

Bloso-centrum Blankenberge

Naam accommodatie

Sporthal Sint-Jozef

Bloso-centrum Herentals Niet aanwezig

Bloso-centrum Blankenberge

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 9 9

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Sporthal Sint-Jozef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Bloso-centrum Herentals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bloso-centrum Blankenberge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 100%

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Sporthal Sint-Jozef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 0

Bloso-centrum Herentals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 100 60%

Bloso-centrum Blankenberge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 100%

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 128

Algemene 

gegevens

Ebergiste De Deynestraat 1 Gent € 2.300 € 0 € 0

Vorselaarsebaan 60 Herentals € 700 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Koning Boudewijnlaan 15 b Blankenberge € 2.000 € 0 € 0

€ 5.000 € 0 € 0

0

7 6 7 4 0 0
Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

5 7 4 3 0

4 6 5 5 5 3

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Opmerkingen

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Populatie

100% 633 71 0

- - - - -

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

0

- - - - -

0% - -

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 80% - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 20% - -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Rolstoelrugby

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

- - - - - -

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

40% 0% 0% 15% 5% 40% 0%
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.
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A
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

1) De grootste prioriteit blijft het vergoeden van de nodige voorbereidings- en deelnamekosten om het minimum te kunnen blijven doen. Voor een idealere begeleiding dient hier echter ook meer 

budget voor te zijn. 

2) Een centrale locatie met harde sportvloer voor alle rolstoelsporten en voldoende aangepaste verblijfmogelijkheden, kleedkamers en toiletten zijn echter zeker ook belangrijk.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Een sporthal met harde vloer en up-to-date belijning en scorebord, aangepaste kleedkamers, aangepaste douches en aangepaste toiletten (in elke kleedkamer). Alle ruimtes dienen perfect toegankelijk 

te zijn: alle deuren voldoende breed, zonder drempels,... Een fitness met toestellen aangepast aan rolstoelgebruikers. Een ruimte voor kine- en (para)medische behandeling. Lokaal voor doping, 

classificatie,... Daarbij een sporthotel met aangepaste kamers (min 130) en een flexibel restaurant met gezonde sportvoeding.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Meestal beperkt. Enkele centra in Europa zijn heel goed aangepast, de meeste helemaal niet.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Een sporthal met harde vloer en up-to-date belijning en scorebord, aangepaste kleedkamers, aangepaste douches en aangepaste toiletten (in elke kleedkamer). Alle ruimtes dienen perfect toegankelijk 

te zijn: alle deuren voldoende breed, zonder drempels,... Aangepast sportverblijf. 

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Gegarandeerde beschikbaarheid van een zaal met harde sportvloer voor rolstoelsporten. Met up-to-date belijning en scorebord. Ruimte voor kine en (para-)medische begeleiding. Aangepast 

sportverblijf. Volledig toegankelijke sporthal (drempels, deuren,…).

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Ruimte maken voor rolstoelsport in de bezetting van ideale rolstoelsportinfrastructuur. En voldoende kort voordien kunnen reserveren (3-6maanden).



 
 

Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw – Rolstoeltennis 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Integratie in de reguliere sportfederaties m.b.t. omkadering en gebruik topsportinfrastructuur 

2. Medisch-paramedische ruimte voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen 

3. Gecentraliseerde krachtzaal en fitnessruimte  
    

R
ap
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1. Er dient gestreefd te worden naar integratie van de gehandicaptensport in de reguliere sportfederaties tijdens 
trainingen en stages (zowel wat betreft trainingstechnische omkadering als gebruik trainingsinfrastructuur) 
waar dit aangewezen en haalbaar is. Mits de nodige voorzieningen voor topsporters met een handicap inzake 
trainingsinfrastructuur (aangepaste kleedkamers, toiletten en douches en mogelijkheden voor wheelers), 
kunnen de individuele Paralympische sporttakken perfect terecht in de topsporttrainingsinfrastructuur van de 
valide sportfederaties: 

Atletiek:  gebruik topsporthal Gent en infrastructuur KULeuven. Een discusring van Bloso Brugge dient 
verplaatst te worden naar de topsporthal (of het schrapen van de bestaande ring in de 
Topsporthal), zodat ’s winters kan getraind worden in Gent op een niet gladde ondergrond 
(prothese Gino De Keersmaeker). 

Paardrijden: een overkoepelende topsportinfrastructuur zal nooit door alle topsporters constant gebruikt 
kunnen worden, want elke ruiter heeft per dag 1 piste nodig en alle paarden moeten ter plaatse 
staan. De trainingen gaan door in de eigen accommodaties van de ruiters of er wordt een 
accommodatie gehuurd voor speciale trainingen/stages. 

Rolstoeltennis: samenwerking met valide tennisclubs, aangesloten bij de VTV, of in het VTV-centrum zelf. Er 
is een topsportcentrum nodig waar alle rolstoeltennissers (al dan niet met valide sporters) 
verenigd worden in een toegankelijke setting met zoveel mogelijk sportspecifieke faciliteiten. 

Tafeltennis: samenwerking met valide tafeltennisclubs en/of het topsporttrainingscentrum van de VTTL. 
Wielrennen: meerwaarde van gezamenlijke trainingen op de Wielerpiste Eddy Merckx in Gent en mogelijks 

in een tweede overdekte infrastructuur. 
Zwemmen: samenwerking met valide zwemclubs en/of het nog te realiseren topsportcentrum van de VZF. 

 

2. Nood aan een medisch-paramedische ruimte voor regelmatige/permanente consultatie van kinesist, dokter of 
andere experts in functie van de sportwetenschappelijke begeleiding tijdens binnenlandse trainingen. Deze 
ruimte zal eveneens worden gebruikt voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen. Mogelijks wordt 
deze ruimte gerealiseerd in de uitbouw van het Bloso-centrum Gent. 

 

3. Nood aan een krachtzaal en een fitnessruimte op een gecentraliseerde locatie, bij voorkeur te realiseren in het 
Bloso-centrum Gent. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Rolstoeltennis

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

VTV-centrum 2610 Huur

TC Heiveld 2860 Huur

TC Duinbergen 8300 Huur

TC Spinnis 2480 Huur

ISC Oud-Turnhout 2360 Huur

Naam accommodatie

VTV-centrum

TC Heiveld

TC Duinbergen

TC Spinnis

ISC Oud-Turnhout

Naam accommodatie

VTV-centrum

TC Heiveld Niet aanwezig

TC Duinbergen Niet aanwezig

TC Spinnis Niet aanwezig

ISC Oud-Turnhout

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 4 4

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

VTV-centrum 0 14 0% 0 10 0% 0 5 0% 0 2 0% 0 0 0 4 0%

TC Heiveld 0 14 0% 0 10 0% 5 5 100% 2 2 100% 0 0 0 4 0%

TC Duinbergen 0 14 0% 0 10 0% 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0 4 0%

TC Spinnis 0 14 0% 0 10 0% 0 5 0% 1 2 50% 0 0 0 4 0%

ISC Oud-Turnhout 8 14 57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 8 70 0 40 5 17 3 8 0 0 0 16

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

VTV-centrum 0 420 0% 0 300 0% 0 250 0% 0 4 0% 0 0 0 30 0%

TC Heiveld 0 420 0% 0 300 0% 225 250 90% 80 4 0 0 0 30 0%

TC Duinbergen 0 420 0% 0 300 0% 0 250 0% 0 4 0% 0 0 0 30 0%

TC Spinnis 0 420 0% 0 300 0% 0 250 0% 40 4 0 0 0 30 0%

ISC Oud-Turnhout 240 420 57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 240 2100 0 1200 225 1000 120 16 0 0 0 120

Algemene 

gegevens

Edegemsesteenweg 100 Wilrijk ? € 0 € 0

Hagelsteinweg 1 Sint-Katelijne-Waver ? € 0 € 0

Pastorijstraat 51 Dessel ? € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Krommedijk 30 Knokke-Heist ? € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden 

van de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

De Hoogt 12 Oud-Turnhout ? € 0 € 0

€ 0 € 0 € 0

8

6 8 8 7 4 7
Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

3 3 7 6 8

6 6 9 7

3 5 7 6 2 0

2 0

5 6 8 6 2 0

Topsportschool Nationale team

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

- -

-

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 14% - -

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Opmerkingen

Niet aanwezig Moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Niet aanwezig Moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers (enkel terreinen en kleedkamers). Trainingslocatie Annick Sevenans.

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

-

- - -

0

- - - -

Nationale team

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 76% - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 10% -

Populatie

100% 235 62 25



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Rolstoeltennis

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Akkoord Eerder niet akkoord Geen mening Eerder akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

VTV-centrum Wilrijk Bestaand 150 120 120

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

5% 10% 40% 20% 15% 10% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Priotiteit nr. 1 is het aantrekken en vergoeden van toptrainers, eerder dan investeringen in topsportinfrastructuur.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Toegankelijk - beschikbaar - gevarieerd (binnen - buiten - verschillende ondergronden) - omkaderd (mogelijkheid tot medisch/paramedische begeleiding - mogelijkheid tot niet-sportspecifieke training, 

bv. fitness).

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Samenwerking met LHF in voorbereiding op de World Team Cup;

Buitenlandse training tijdens internationale tornooien.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Toegankelijk - beschikbaar - gevarieerd (binnen - buiten - verschillende ondergronden) - omkaderd (mogelijkheid tot medisch/paramedische begeleiding - mogelijkheid tot niet-sportspecifieke training, 

bv. fitness).

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Toegankelijkheid van het bestaande centrum - Uitbreiding van de bestaande mogelijkheden (variatie en omkadering).

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Geen antwoord.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw – Tafeltennis 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Integratie in de reguliere sportfederaties m.b.t. omkadering en gebruik topsportinfrastructuur 

2. Medisch-paramedische ruimte voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen 

3. Gecentraliseerde krachtzaal en fitnessruimte  
    

R
ap
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o
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1. Er dient gestreefd te worden naar integratie van de gehandicaptensport in de reguliere sportfederaties 
tijdens trainingen en stages (zowel wat betreft trainingstechnische omkadering als gebruik 
trainingsinfrastructuur) waar dit aangewezen en haalbaar is. Mits de nodige voorzieningen voor topsporters 
met een handicap inzake trainingsinfrastructuur (aangepaste kleedkamers, toiletten en douches en 
mogelijkheden voor wheelers), kunnen de individuele Paralympische sporttakken perfect terecht in de 
topsporttrainingsinfrastructuur van de valide sportfederaties: 

Atletiek:  gebruik topsporthal Gent en infrastructuur KULeuven. Een discusring van Bloso Brugge dient 
verplaatst te worden naar de topsporthal (of het schrapen van de bestaande ring in de 
Topsporthal), zodat ’s winters kan getraind worden in Gent op een niet gladde ondergrond 
(prothese Gino De Keersmaeker). 

Paardrijden: een overkoepelende topsportinfrastructuur zal nooit door alle topsporters constant gebruikt 
kunnen worden, want elke ruiter heeft per dag 1 piste nodig en alle paarden moeten ter plaatse 
staan. De trainingen gaan door in de eigen accommodaties van de ruiters of er wordt een 
accommodatie gehuurd voor speciale trainingen/stages. 

Rolstoeltennis: samenwerking met valide tennisclubs, aangesloten bij de VTV, of in het VTV-centrum zelf. Er 
is een topsportcentrum nodig waar alle rolstoeltennissers (al dan niet met valide sporters) 
verenigd worden in een toegankelijke setting met zoveel mogelijk sportspecifieke faciliteiten. 

Tafeltennis: samenwerking met valide tafeltennisclubs en/of het topsporttrainingscentrum van de VTTL. 
Wielrennen: meerwaarde van gezamenlijke trainingen op de Wielerpiste Eddy Merckx in Gent en mogelijks 

in een tweede overdekte infrastructuur. 
Zwemmen: samenwerking met valide zwemclubs en/of het nog te realiseren topsportcentrum van de VZF. 

 

2. Nood aan een medisch-paramedische ruimte voor regelmatige/permanente consultatie van kinesist, dokter 
of andere experts in functie van de sportwetenschappelijke begeleiding tijdens binnenlandse trainingen. Deze 
ruimte zal eveneens worden gebruikt voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen. Mogelijks wordt 
deze ruimte gerealiseerd in de uitbouw van het Bloso-centrum Gent. 

 

3. Nood aan een krachtzaal en een fitnessruimte op een gecentraliseerde locatie, bij voorkeur te realiseren in 
het Bloso-centrum Gent. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Tafeltennis

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

SNTTC 2900 Huur

Multic Huur

Basisschool Huur

NODO Huur

Naam accommodatie

SNTTC

Multic

Basisschool

NODO

Naam accommodatie

SNTTC

Multic Niet aanwezig

Basisschool Niet aanwezig

NODO

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters - -

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

SNTTC 0 0 3 6 50% 0 0 0 0 0 0 0 0

Multic 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0

Basisschool 0 0 2 4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0

NODO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 7 10 2 2 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

SNTTC 0 0 105 210 50% 0 0 0 12 0% 0 0 0 100 0%

Multic 0 0 0 0 90 90 100% 0 0 0 0 0 0

Basisschool 0 0 70 140 50% 0 0 0 0 0 0 0 0

NODO 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 245 350 90 90 0 12 0 0 0 100

Algemene 

gegevens

Nijverheidsstraat 29 Sint-Niklaas ? € 0 € 0

Machelen ? € 0 € 0

Ekeren ? € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Kruibeke ? € 0 € 0

€ 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

0

3 7 5 4 4 0Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

7 8 9 10 4

3 7 5 4 0

Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

0

1 8 6 7 4 0

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Nationale team

- -

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen

Niet aanwezig € 5 per 3 tafels.

€ 0,5 per uur per tafel.

Niet aanwezig

Topsportschool Nationale team

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

-

- - - - -

Populatie

-

- - - -

-

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis - - -

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) - - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) - -

- -



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Tafeltennis

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Akkoord Eerder akkoord Geen mening Akkoord Eerder akkoord Geen mening

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Topsportschool VTTL Leuven Bestaand ? ? ?

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 0% 0% 10% 10% 60% 20%

O
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Prioriteit voor VLG is het aanstellen en vergoeden van toptrainers, eerder dan infrastructuur.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Conform de valide topsport, aangepast en toegankelijk. Aangepaste tafels voor rolstoelspelers.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Papendal: trainingsstages met Nederlands Paralympisch team;

Nationale trainingen in Brussel/Charleroi/Leuven.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Conform de valide topsport, aangepast en toegankelijk. Aangepaste tafels voor rolstoelspelers.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Aangepaste verblijfsaccommodatie, efficiënter kunnen invullen van gebruik door samenwerking met valide clubs.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Clubs moeten infrastructuur open stellen en vergoed kunnen worden door de federaties.

G
ES

LO
T

EN
  V

R
A

G
EN

Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw – Wielrennen 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Integratie in de reguliere sportfederaties m.b.t. omkadering en gebruik topsportinfrastructuur 

2. Medisch-paramedische ruimte voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen 

3. Gecentraliseerde krachtzaal en fitnessruimte  
    

R
ap

p
o

rt
 

1. Er dient gestreefd te worden naar integratie van de gehandicaptensport in de reguliere sportfederaties tijdens 
trainingen en stages (zowel wat betreft trainingstechnische omkadering als gebruik trainingsinfrastructuur) 
waar dit aangewezen en haalbaar is. Mits de nodige voorzieningen voor topsporters met een handicap inzake 
trainingsinfrastructuur (aangepaste kleedkamers, toiletten en douches en mogelijkheden voor wheelers), 
kunnen de individuele Paralympische sporttakken perfect terecht in de topsporttrainingsinfrastructuur van de 
valide sportfederaties: 

Atletiek:  gebruik topsporthal Gent en infrastructuur KULeuven. Een discusring van Bloso Brugge dient 
verplaatst te worden naar de topsporthal (of het schrapen van de bestaande ring in de 
Topsporthal), zodat ’s winters kan getraind worden in Gent op een niet gladde ondergrond 
(prothese Gino De Keersmaeker). 

Paardrijden: een overkoepelende topsportinfrastructuur zal nooit door alle topsporters constant gebruikt 
kunnen worden, want elke ruiter heeft per dag 1 piste nodig en alle paarden moeten ter plaatse 
staan. De trainingen gaan door in de eigen accommodaties van de ruiters of er wordt een 
accommodatie gehuurd voor speciale trainingen/stages. 

Rolstoeltennis: samenwerking met valide tennisclubs, aangesloten bij de VTV, of in het VTV-centrum zelf. Er 
is een topsportcentrum nodig waar alle rolstoeltennissers (al dan niet met valide sporters) 
verenigd worden in een toegankelijke setting met zoveel mogelijk sportspecifieke faciliteiten. 

Tafeltennis: samenwerking met valide tafeltennisclubs en/of het topsporttrainingscentrum van de VTTL. 
Wielrennen: meerwaarde van gezamenlijke trainingen op de Wielerpiste Eddy Merckx in Gent en mogelijks 

in een tweede overdekte infrastructuur. 
Zwemmen: samenwerking met valide zwemclubs en/of het nog te realiseren topsportcentrum van de VZF. 

 

2. Nood aan een medisch-paramedische ruimte voor regelmatige/permanente consultatie van kinesist, dokter of 
andere experts in functie van de sportwetenschappelijke begeleiding tijdens binnenlandse trainingen. Deze 
ruimte zal eveneens worden gebruikt voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen. Mogelijks wordt 
deze ruimte gerealiseerd in de uitbouw van het Bloso-centrum Gent. 

 

3. Nood aan een krachtzaal en een fitnessruimte op een gecentraliseerde locatie, bij voorkeur te realiseren in het 
Bloso-centrum Gent. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Wielrennen

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx 9000 Huur

Naam accommodatie

Kwaliteit Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx

Naam accommodatie

Opmerkingen Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 3 3

Beloftevolle jongeren 1 1

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx 104 104 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Watersportbaan Gent € 0 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

6

€ 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

10 8 10 6 6

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Niet aanwezig Advies van Jon Wiggins kan steeds ingewonnen worden, fitnessruimte met niet-aangepaste toestellen, veel trappen om op de piste te geraken.

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

26

100% 500 0 50 0

-

Populatie

100% 700 83 100

- - - - -

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 15% 75% -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 60% 20% -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 15% 5%



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Wielrennen

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Helemaal niet akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

VWEM Gent Bestaand 100 100 100

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

Wielerpiste Zolder Nog te realiseren Nieuwe infrastructuur nog te bepalen WBV & overheden

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

50% 0% 10% 5% 5% 30% 0%

O
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Lagere prioriteit als we van de bestaande mogelijkheden kunnen gebruik maken. Aantrekken en vergoeden van toptrainers is prioriteit nr. 1.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Aangepast en toegankelijk, een ruimte/kamers voorzien waar kan gerust worden tussen of na de trainingen (platte rust).

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Geen wielerpistes in Wallonië. In Nederland en Duitsland enkele wielerpistes die 'bereikbaar' zijn. Op de weg kan voldoende getraind worden: alle parcours kunnen er getraind worden. Voor een 

buitenlandse stage zou nog een vaste locatie gevonden moet worden waarbij je rekening houdt met klimaat en parcours (bv. voldoende vlakke weg voor handbikers).

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Dezelfde eisen dan de valide topsport, extra aandacht voor paramedische begeleiding.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Aangepast en toegankelijk, een ruimte/kamers voorzien waar kan gerust worden tussen of na de trainingen (platte rust).

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Trainers moeten overtuigd worden van de meerwaarde van de piste zodat op de piste wordt getraind, fitnessruimte open stellen. Als het aanstellen van toptrainers kan gerealiseerd worden dan zal het 

invullen van de efficiëntie gemakkelijker verlopen. Naar invulling moet gestreefd worden naar een compromis op de vrije uren naast topsport. Topsportinvulling prioritair. Middenplein wielerpiste 

openstellen voor andere sporten.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw – Zwemmen 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Integratie in de reguliere sportfederaties m.b.t. omkadering en gebruik topsportinfrastructuur 

2. Medisch-paramedische ruimte voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen 

3. Gecentraliseerde krachtzaal en fitnessruimte  
    

R
ap
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o
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1. Er dient gestreefd te worden naar integratie van de gehandicaptensport in de reguliere sportfederaties tijdens 
trainingen en stages (zowel wat betreft trainingstechnische omkadering als gebruik trainingsinfrastructuur) 
waar dit aangewezen en haalbaar is. Mits de nodige voorzieningen voor topsporters met een handicap inzake 
trainingsinfrastructuur (aangepaste kleedkamers, toiletten en douches en mogelijkheden voor wheelers), 
kunnen de individuele Paralympische sporttakken perfect terecht in de topsporttrainingsinfrastructuur van de 
valide sportfederaties: 

Atletiek:  gebruik topsporthal Gent en infrastructuur KULeuven. Een discusring van Bloso Brugge dient 
verplaatst te worden naar de topsporthal (of het schrapen van de bestaande ring in de 
Topsporthal), zodat ’s winters kan getraind worden in Gent op een niet gladde ondergrond 
(prothese Gino De Keersmaeker). 

Paardrijden: een overkoepelende topsportinfrastructuur zal nooit door alle topsporters constant gebruikt 
kunnen worden, want elke ruiter heeft per dag 1 piste nodig en alle paarden moeten ter plaatse 
staan. De trainingen gaan door in de eigen accommodaties van de ruiters of er wordt een 
accommodatie gehuurd voor speciale trainingen/stages. 

Rolstoeltennis: samenwerking met valide tennisclubs, aangesloten bij de VTV, of in het VTV-centrum zelf. Er 
is een topsportcentrum nodig waar alle rolstoeltennissers (al dan niet met valide sporters) 
verenigd worden in een toegankelijke setting met zoveel mogelijk sportspecifieke faciliteiten. 

Tafeltennis: samenwerking met valide tafeltennisclubs en/of het topsporttrainingscentrum van de VTTL. 
Wielrennen: meerwaarde van gezamenlijke trainingen op de Wielerpiste Eddy Merckx in Gent en mogelijks 

in een tweede overdekte infrastructuur. 
Zwemmen: samenwerking met valide zwemclubs en/of het nog te realiseren topsportcentrum van de VZF. 

 

2. Nood aan een medisch-paramedische ruimte voor regelmatige/permanente consultatie van kinesist, dokter of 
andere experts in functie van de sportwetenschappelijke begeleiding tijdens binnenlandse trainingen. Deze 
ruimte zal eveneens worden gebruikt voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen. Mogelijks wordt 
deze ruimte gerealiseerd in de uitbouw van het Bloso-centrum Gent. 

 

3. Nood aan een krachtzaal en een fitnessruimte op een gecentraliseerde locatie, bij voorkeur te realiseren in het 
Bloso-centrum Gent. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Zwemmen

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Zwembad Puyenbroeck 9185 Huur

Zwembad Wezenberg (50m) 2018 Huur

Zwembad Oostende 8400 Huur

Zwembad Hasselt 3500 Huur

Sinbad 9100 Huur

Naam accommodatie

Zwembad Puyenbroeck

Zwembad Wezenberg (50m)

Zwembad Oostende

Zwembad Hasselt

Sinbad

Naam accommodatie

Zwembad Puyenbroeck

Zwembad Wezenberg (50m) Niet aanwezig

Zwembad Oostende Niet aanwezig

Zwembad Hasselt Niet aanwezig

Sinbad

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 9 6

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Zwembad Puyenbroeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zwembad Wezenberg (50m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zwembad Oostende 24 25 96% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 100%

Zwembad Hasselt 16 20 80% 16 16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

Sinbad 0 0 0 0 10 10 100% 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 40 45 16 16 10 10 0 0 0 0 4 4

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Zwembad Puyenbroeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zwembad Wezenberg (50m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zwembad Oostende 720 750 96% 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 100%

Zwembad Hasselt 480 600 80% 480 480 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

Sinbad 0 0 0 0 300 300 100% 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 1200 1350 480 480 300 300 0 0 0 0 120 120

Algemene 

gegevens

Puldonkdreef 1 Wachtebeke € 2.000 € 0 € 0

Desguinlei 17-19 Antwerpen € 100 € 0 € 0

Elfie Linestraat 21 Hasselt € 0 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Koninginnelaan 1 0ostende € 250 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden 

van de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Parklaan 117 Sint-Niklaas € 250 € 0 € 0

€ 2.600 € 0 € 0

0

5 7 7 7 7 0
Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

7 5 6 6 6

8 5 6 7

2 5 3 3 3 0

5 0

7 6 3 3 3 0

Topsportschool Nationale team

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

- -

-

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 6% - -

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Opmerkingen

Niet aanwezig op jaarbasis = op basis van gewesttrainingen.

op jaarbasis = op basis van gewesttrainingen.

trainingen Sven Decaesstecker.

op basis van gewesttrainingen.

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Niet aanwezig op weekbasis binnen de club.

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

-

- - -

67

- - - -

Nationale team

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 9% - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 85% -

Populatie

67% 533 334 35



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VLG - Zwemmen

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Akkoord Akkoord Geen mening Helemaal akkoord Helemaal akkoord Geen mening

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

50m zwembad Waar mogelijk Nog te realiseren 25 20 15

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 20% 20% 10% 8% 40% 2%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Voor VLG ligt de prioriteit de komende 8 jaren eerder op het aantrekken van en beter financieren van kwaliteitsvolle trainers (Pool van Jeugdtrainers Topsport en Pool van Toptrainers), dan op het 

invullen van noden inzake topsportinfrastructuur. Er zijn noden, maar voorlopig kunnen deze grotendeels opgelost worden binnen de clubs en mits voldoende inspanningen voor het reserveren van de 

wisselende accommodaties (gewesttrainingen via Poolvan Jeugdtrainers Topsport). Deze situatie is niet 100% ideaal, maar het is niet de hoofdprioritieit.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

50m-bad met volledige toegankelijkheid en aangepaste ruimtes (kleedkamers, zwembad, douches,...), fitnessruimte, voldoende ruimte voor droogtraining en stabilisatie naast het zwembad, 

mogelijkheid tot filmen onder, naast en boven de zwemmer (railsysteem + vensters onder water) zowel voor wat betreft het zwemmen als de starts, vrijgesteld van publiek zwemmen, topsporters 

steeds voorrang, ruimte voor (para)medische behandeling naast het zwembad, videolokaal voor filmanalyses (techniek + raceanalyse).

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

De mogelijkheden zijn rechtstreeks gekoppeld aan de financiële middelen van de federatie. VLG kan slechts 36% van de voorbereidingskosten van elites en beloftes terugbetalen. De mogelijkheden zijn 

er op voorwaarde dat VLG de nodige financiële middelen ter beschikking heeft. Momenteel gaan onze elites/beloften op stage naar Cyprus (Sven Decaesstecker, met Nederlands paralympisch team) en 

naar Malaga (selectie Paralympische spelen).

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

50m-bad met volledige toegankelijkheid en aangepaste ruimtes (kleedkamers, zwembad, douches,...), fitnessruimte, voldoende ruimte voor droogtraining en stabilisatie naast het zwembad, 

mogelijkheid tot filmen onder, naast en boven de zwemmer (railsysteem + vensters onder water) zowel voor wat betreft het zwemmen als de starts, vrijgesteld van publiek zwemmen, topsporters 

steeds voorrang, ruimte voor (para)medische behandeling naast het zwembad, videolokaal voor filmanalyses (techniek + raceanalyse).

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Een vaste centrale locatie voor de gewesttrainingen zwemmen waar op vaste tijdstippen kan worden getraind.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Organisatie van gewesttrainingen (Poolvan Jeugdtrainers Topsport) samen met een nationale training voor elites en beloftes, organisatie van een open training tijdens een gewesttraining,…
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Vereniging voor Golf – Alle disciplines 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Optimalisatie driving range in de trainingsaccommodatie van de topsportschool (Flanders Nippon Hasselt) 

2. Aankoop van trainingstools 

3. Overdekte infrastructuur voor short game (putting green en chipping green) 

4. Oefenfaciliteiten met prioriteit voor topsport ((middel)lange termijn) 
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De Vlaamse Vereniging voor Golf vzw (VVG) wenst op korte termijn prioriteit te geven aan volgende realisaties 
inzake de uitbouw van de topsporttrainingsinfrastructuur:  
 

1. Noodzaak tot optimalisatie van de driving range van de Flanders Nippon Hasselt (huidige locatie van de 
topsportschool). VVG en de plaatselijke club investeerden dit jaar in de aanleg van kunstgras afslagmatten en 
tee-line (€ 16.200) en optimalisatie van een indoorlokaal voor letselpreventie en stabilisatietrainingen door 
Koen Marx (€ 6.000). Bijkomend dienen er nieuwe budgetten vrijgemaakt/gevonden te worden voor de aanleg 
van grastees (€ 4.000), verwarming van het indoorlokaal (kostprijs onbekend), verlichting van de overdekte 
afslagplaats (€ 4.000) en de aankoop van 5.400 pro-golfballen (€ 8.000). 
 

2. Grote meerwaarde van de aankoop van enkele trainingstools, in functie van de bewegingsanalyse van de 
beloftevolle jongeren in de topsportschool en de elitesporters: 
 Trackman: analyse van de golfswing en de balvlucht (€ 25.000); 
 Sam Balance lab: analyse van het evenwicht en de gewichtsverplaatsing tijden de golfswing (€ 4.000); 
 Sam Putting lab: analyse van de techniek tijdens putting (€ 6.000); 
 Biomechanische 3D-analyse: analyse van de verschillende slagen in 3D-perspectief (€ 12.000). 
 

3. Noodzaak tot overkapping van een putting green met verschillende doelen, een pitching green en een chipping 
green, zodat ook tijdens slechte weersomstandigheden indoor kan getraind worden op de short game. De 
greens dienen overkoepeld te worden door een tijdelijke blaasconstructie (grootte van een handbalveld, met 
een hoogte van min. 12m), naar het voorbeeld van de indoorfaciliteiten van het US college in Illinois (huidig 
trainingscentrum van beloftevolle jongere Thomas Pieters). 

 

 

Op (middel)lange termijn dient op zoek gegaan te worden naar een eigen/gehuurd golf course, met outdoor 
oefenfaciliteiten, waar prioriteit wordt gegeven aan de trainingen van topsporters. Deze (nieuwe) locatie dient in 
de onmiddellijke omgeving van een topsportschool te liggen (realisatie één-campus-model), met de aanwezige 
club als flexibele partner. 
Voorts dient geïnvesteerd te worden in een driving range van min. 330m, met doelen voor verschillende 
afstanden. Geen enkele Belgische club beschikt momenteel over een driving range van dergelijke afstand. 

 

  

48 



 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VVG - Alle disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Flanders Nippon Hasselt 3500 Huur

9 privé-golfclubs - Huur

Naam accommodatie

Flanders Nippon Hasselt

9 privé-golfclubs

Naam accommodatie

Flanders Nippon Hasselt

9 privé-golfclubs

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 1 1

Beloftevolle jongeren 27 26

Geïdentificeerde topsporttalenten 25 25

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Flanders Nippon Hasselt 0 0 16 16 100% 16 16 100% 0 0 #DEEL/0! 0 0 0 0

9 privé-golfclubs 0 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Flanders Nippon Hasselt 24 24 100% 592 592 0% 592 592 100% 0 0 #DEEL/0! 0 0 0 0

9 privé-golfclubs 64 64 100% 144 144 100% 144 144 100% 0 0 #DEEL/0! 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 88 88 736 736 736 736 0 0 0 0 0 0

Algemene 

gegevens

Vissenbroekstraat 15 Hasselt € 1.250 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

€ 0

- 1 à 2 per provincie € 6.000 € 0 € 0

€ 7.250 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

8 7 8 5 0

8 7 8 0 5 0

5

Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Nationale team

Gebruik op jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen
Aanwezig

Gewenst gebruik: in principe geen probleem om meerdere trainingsdagen in deze club te organiseren.

Gebruik accomodatie voor Topsportschool: Tot op heden 4.000€

Niet aanwezig Gewenst gebruik: in principe geen probleem om meerdere trainingsdagen in deze club te organiseren.  VVG betaalt een vaste huurprijs per trainingsdag.

Topsportschool Nationale team

Gebruik per week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Populatie

100% 631 0 288

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

0

96% 304 221 323 201

100% 420 196 61 19

11% 28% 2%

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 6% 4% 7%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 83% 68% 91%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VVG - Alle disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Geen mening Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Golfclub Gent/Mechelen:Hasselt Bestaand 672 672 336

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

Flanders Nippon Hasselt Bestaand Renovatie infrastructuur jaarlijks VVG & club

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

40% 40% 0% 10% 10% 0% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Om optimaal succes te bereiken op het allerhoogste niveau dient de huidige werking van topsportwerking nog professioneler uitgebouwd te worden. Een belangrijke stap hierin is de noodzaak aan 3 

trainingscentra van topniveau, die voor VVG ter beschikking staat. Dit zou ons de kans geven alle doelgroepen op een degelijke en gecontroleerde manier te begeleiden. 

Binnen de topsportschoolwerking genieten onze topsporters min of meer van deze faciliteiten. Zij  tonen ons aan dat een zeer hoogstaande,  kwalitatieve omkadering binnen een vast 

trainingsinfrastructuur, hun niveau in 6 jaren tijd, tot het hoogste in Belgiê kan brengen, alsook binnen Europa. Wij zijn van mening dat indien wij onze elitesporters, beloftevolle jongeren en 

geïndentificeerde topsporttalenten die niet binnen dit kader kunnen trainen, op een gelijkaardige manier kunnen omkaderen, binnen  dergelijke topsporttrainingsinfrastructuur, wij ze tot een hoger 

niveau kunnen brengen.  Hierdoor zouden wij de begeleide trainingsdagen van bv. 20dagen voor elitesporters en beloftevolle spelers, naar 84 dagen kunnen brengen. Voor geidentificeerde spelers 

zou dit naar 63 dagen= 1,5d/week kunnen oplopen. Buiten deze groep spelers zouden wij tevens wekelijkse trainingsdagen kunnen organiseren voor aankomend talent uit de verschillende clubs. Dit 

houdt in dat wij de basis van deze spelers veel beter zouden kunnen begeleiden, waardoor hun doorgroei mogelijkheden naar het allerhoogste niveau, veel beter en sterker zou zijn dan het huidig 

aanwezig potentieel.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Oefenfaciliteiten Indoor & Outdoor. 

Outdoor-trainingsfaciliteiten: Driving Range 100m breed op 330m lang, overdekte afslagplaatsen met kunstmatten, grastees, oefenstations met doelen voor verschillende afstanden op driving range. 

Short game area met puttinggreens, chipping en pitching greens, bunkers  en oefenslagmogelijkheden over verschillende liggingen tot en 100m lengte. 

Indoor-trainingsfaciliteiten: een indoor ruimte voor fysieke trainingen + indoormogelijkheden voor kortspel (putting-chipping-bunker), indoor slagruimte met virtuele 3D apparatuur (sam puttinglab, 

trackman...).

Kleedkamers met douche.

Reparatieruimte voor herstellen of op maat maken van golfclubs.

Vergaderlokalen.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

In Wallonnië bestaat er ook geen topsporttrainingsinfrastructuur, in het buitenland daarentegen wel.  

Topsporters trainen op eigen initiatief in het buitenland of  in groep tijdens een door de VVG/federatie georganiseerde stage. In beide gevallen dient de huur van deze locatie vergoed te worden.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?
De in vraag 2 vernoemde infrastructuur is een minimale must om internationaal concurentieel te zijn.  De kwalitatieve onderhoudsnormen zijn van hoogste belang. De greens dienen in zeer goede 

conditie bewaard te blijven en zo gemaaid te worden dat zij aan de snelheidsnormen voldoen van de Internationale wedstrijdnormen. De fysische indoor ruimte is een noodzaak voor de 

krachttrainingen en het stabilisatie- letselpreventief programma. De indoor ruimte is een noodzaak om op hoog niveau gedurende de koude wintermaanden te kunnen blijven trainen, als de 

buitenfaciliteiten het kwalitatief niet meer toelaten.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?
De in vraag 2 vernoemde infrastructuur is een minimale must om internationaal concurentieel te zijn.  De kwalitatieve onderhoudsnormen zijn van hoogste belang. De greens dienen in zeer goede 

conditie bewaard te blijven en zo gemaaid te worden dat zij aan de snelheidsnormen voldoen van de Internationale wedstrijdnormen. De fysische indoor ruimte is een noodzaak voor de 

krachttrainingen en het stabilisatie- letselpreventief programma. De indoor ruimte is een noodzaak om op hoog niveau gedurende de koude wintermaanden te kunnen blijven trainen, als de 

buitenfaciliteiten het kwalitatief niet meer toelaten.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Op één na zijn alle bestaande accomodaties privé/commercieel (52 clubs in totaal).  Deze halen hun inkomsten volledig uit de breedtesport. Idealiter beschikt VVG over een eigen 

topsporttrainingsinfrastructuur, realistisch is economische afspraken maken met bestaande infrastructuren zodat wij niet meer afhankelijk zijn van onze clubs.  

Starttijden, mogelijke beschikbaarheid voor de  trainingsdagen en de bezette ruimte t.o.v. hun eigen aanwezig spelende leden. Dit houdt in dat een eigen topsporttrainingsinfrastructuur ons alle 

kansen biedt te trainen wanneer, en hoeveel wij dit nodig achten. Rekening houdend met mobiliteitsproblemen zouden er ideaal gezien 3 trainingscentra opgericht dienen te worden. 1 voor Oost-& 

West-Vlaanderen, 1 voor Vlaams-Brabant en Antwerpen en 1 voor Limburg & Kempen. 
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw – Olympische disciplines 

 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Goed uitgeruste en onderhouden Topgymnastiekhal in Gent 

2. Investeringen in nieuw sportspecifiek materiaal 

3. Uitbouw randinfrastructuur ter optimalisatie van de topsportwerking (één-campus-model) 

4. Vernieuwen of bouwen van turnspecifieke turnhallen voor projecten onderbouw 
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1. Er dient een jaarlijks budget vrijgemaakt te worden om de Topgymnastiekhal in Gent in de beste conditie te 
houden. Dit omvat jaarlijkse investeringen ter vervanging van materiaal dat versleten of kapot is. De 
investeringen worden geraamd op een jaarlijks gemiddeld bedrag van € 40.000 tot € 50.000 (= op 10 jaar tijd 
alle materiaal 1x vervangen, totale waarde ligt tussen de € 400.000 en  € 500.000). Belangrijk is dat dit 
investeringsbedrag over meerdere jaren kan beschouwd worden, zodat er in het éne jaar grotere investeringen 
kunnen gedaan worden dan in een ander jaar. 
 

2. Mogelijkheden tot het investeren van nieuw materiaal in functie van nieuwe tendensen of nieuwe type 
toestellen, nieuwe pedagogische toestellen, uitbreiding van de werking, nieuwe internationale 
reglementeringen en/of nieuwe of bestaande veiligheidsvoorschriften. 
Bovendien is er ook een noodzaak tot investeringen in wedstrijdspecifieke toestellen (merken) in functie van 
voorbereiding van EK / WK en OS (zoals aankoop van Gymnova toestellen in 2011). 
 

3. Uitbouw van randinfrastructuur in het belang van de optimalisatie van de topsportwerking in het Bloso-
centrum Gent: ruimte voor aqua en recuperatie, bouw topsportschool en nieuw internaat in de buurt van het 
topsportcentrum (noodzaak van een aanbod van aangepaste voeding!) en voorzien van een medisch-
paramedische ruimte en een krachtzaal. 
 

4. Momenteel is er geen behoefte aan een nieuwe Topgymnastiekhal in Vlaanderen zoals Gent, maar wel aan 
lokale/provinciale investeringen in het vernieuwen of bouwen van turnspecifieke sporthallen, waar onderbouw 
projecten gymnastiek kunnen gehuisvest worden (cfr. visienota Gymfed inzake trainingsinfrastructuur in de 
provincie Antwerpen). 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur Gymfed - Olympische disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Topgymnastiekhal Gent 9000 Huur

Topgymnastiekhal Brugge 8310 Huur

Sportpark Lakerveld 3530 Huur

SporthalDe Witte Molen 9100 Huur

Turnhal "De Sterre" 2640 Huur

Turnzaal Dendermonde 9200 Huur

Mr. V Arena 8400 Huur

Turnzaal De Route 9170 Huur

Hasselt 3500 Huur

Naam accommodatie

Topgymnastiekhal Gent

Topgymnastiekhal Brugge

Sportpark Lakerveld

SporthalDe Witte Molen

Turnhal "De Sterre"

Turnzaal Dendermonde

Mr. V Arena

Turnzaal De Route

Hasselt

Naam accommodatie

Topgymnastiekhal Gent

Topgymnastiekhal Brugge Niet aanwezig

Sportpark Lakerveld Niet aanwezig

SporthalDe Witte Molen Niet aanwezig

Turnhal "De Sterre" Niet aanwezig

Turnzaal Dendermonde Niet aanwezig

Mr. V Arena Niet aanwezig

Turnzaal De Route Niet aanwezig

Hasselt

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 30 30

Beloftevolle jongeren 16 16

Geïdentificeerde topsporttalenten 92 92

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Topgymnastiekhal Gent 36 36 100% 32 32 100% 28 28 100% 0 0 32 32 100% 0 0

Topgymnastiekhal Brugge 0 0 0 0 28 28 100% 0 0 0 0 0 0

Sportpark Lakerveld 0 0 0 0 28 28 100% 0 0 0 0 0 0

SporthalDe Witte Molen 0 0 0 0 28 28 100% 0 0 0 0 0 0

Turnhal "De Sterre" 0 0 0 0 28 28 100% 0 0 0 0 0 0

Turnzaal Dendermonde 0 0 0 0 28 28 100% 0 0 0 0 0 0

Mr. V Arena 0 0 0 0 28 28 100% 0 0 0 0 0 0

Turnzaal De Route 0 0 0 0 28 28 100% 0 0 0 0 0 0

Hasselt 0 0 0 0 28 28 100% 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 36 36 32 32 252 252 0 0 32 32 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Topgymnastiekhal Gent 1440 1440 100% 1248 1248 100% 1152 1152 100% 0 0 1248 1248 100% 0 0

Topgymnastiekhal Brugge 0 0 0 0 1152 1152 100% 0 0 0 0 0 0

Sportpark Lakerveld 0 0 0 0 1152 1152 100% 0 0 0 0 0 0

SporthalDe Witte Molen 0 0 0 0 1152 1152 100% 0 0 0 0 0 0

Turnhal "De Sterre" 0 0 0 0 1152 1152 100% 0 0 0 0 0 0

Turnzaal Dendermonde 0 0 0 0 1152 1152 100% 0 0 0 0 0 0

Mr. V Arena 0 0 0 0 1152 1152 100% 0 0 0 0 0 0

Turnzaal De Route 0 0 0 0 1152 1152 100% 0 0 0 0 0 0

Hasselt 0 0 0 0 1152 1152 100% 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 1440 1440 1248 1248 10368 10368 0 0 1248 1248 0 0

Algemene 

gegevens

Zuiderlaan Gent € 0 € 0 € 0
Niijverheidsstraat 112 Brugge € 0 € 0 € 0

Vanlangenhovestraat 203 a Dendermonde € 0 € 0 € 0
Sportparklaan 6 Oostende € 0 € 0 € 0

Stationstraat 201 Sint-Gillis-Waas € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Drabstraat 47 Mortsel € 0 € 0 € 0

Gulden Sporenlaan 16 Halen € 0 € 0 € 0
Azalealaan 29 Sint-Niiklaas € 0 € 0 € 0

€ 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Groenstraat 74 Hasselt € 0 € 0 € 0

€ 0 € 0 € 0

Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

5 8 7 5 2

6 6 6 4 2

6 6 5 5

2

7

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

5

6 6 6 5 2 0

3 7 6 5 5 0

6 6 6 4 5

Standaarddeviatie

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen

Aanwezig -

-

-

-

-

-

Niet aanwezig -

-

-

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 83% 60% 40%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 0%

0

100% 1152 0 0 0

Populatie

100% 1200 0 240 0

Nationale team

Topsportschool Nationale team

9 7 8 5 5 0

100% 1125 0 125

30% 60%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 17% 10% 0%

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen

gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis

0

3 7 8 5 7 5

5

3 7 6 5 5 0



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur Gymfed - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Eerder akkoord Helemaal niet akkoord Akkoord Eerder akkoord Helemaal niet akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Topsporthal Bloso Gent Bestaand 1440 1248 1152

Gymnastiekhal Brugge Bestaand 0 1248 1152

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

Topsporthal Bloso Gent Bestaand Renovatie infrastructuur jaarlijks Bloso & federatie

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

10% 0% 40% 10% 15% 25% 0%

O
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Infrastructuur is voor Gymnastiek een basis/topprioriteit.  Een goed uitgeruste gymnastiekzaal is essentieel voor een topsporter.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

We hebben nood aan een goed uitgeruste en goed onderhouden topgymnastiekhal in Gent.  Verder zijn decentrale zalen (gekoppeld aan de verschillende topsportscholen) ideaal voor de uitbouw van 

onze onderbouwstructuur.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

In Vlaanderen: Brugge  

In Wallonie: zaal in Mons.  Voldoende mogelijkheden om in buitenland stageplaatsen te voorzien.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Een zaal moet beschikken over minimaal een aantal competitiesets toestellen.  Deze toestellen dienen steeds up-to-date te zijn conform de toestellen gebruikt op internationale wedstrijden.  Daarnaast 

is er nood aan een kracht/condintieruimte + ruimte voor medische en paramedische zaken.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Vervanging sportmateriaal Topsporthal Bloso (10jaarlijks), medisch-paramedische ruimte, internaat en topsportschool, recovery, fitnesszaal, …

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Het gebruik van de gymnastiekhal in Gent is een goed voorbeeld van hoe je een gymnastiekhal rendabel kan maken tussen breedtesport en topsport (idem voor Brugge).
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de invetering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Handbal Vereniging vzw – Olympische disciplines 

 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Trainingsinfrastructuur voor dagelijkse trainingen en stages, met toelating tot harsgebruik 

2. Vervoer van de mobiele sportvloer 
    

R
ap
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o
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1. De hoofdprioriteit voor VHV is het vinden van all-in-one locaties om te trainen, zowel dagdagelijks als voor 
stageperiodes. In de mate van het mogelijke dient hierbij een videoanalyse vanuit vogelperspectief te worden 
voorzien, in functie van tactische trainingen. 
Omwille van het harsgebruik wordt momenteel in België geen geschikte trainingslocatie met bijkomende 
randvoorwaarden (hotel, catering, fitness, …) gevonden.  Verdere sensibilisering van harsgebruik (en 
ontwikkeling van afwasbare harsproducten en bijhorend poetsmiddel) is daarom een grote prioriteit voor VHV, 
ook bij de Bloso-centra. 
 

2. Bloso voorziet in het vervoer van een mobiele sportvloer, in eigendom van VHV. Deze vloer is belangrijk in 
internationaal wedstrijdverband en het vervoer dat Bloso steeds voorziet, laat VHV toe om de vloer op 
verschillende locaties in te zetten. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VHV - Olympische disciplines
Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Alverberg 3500 Huur

KA2 3500 Huur

Sorghvliedt 2660 Huur

Lakerveld 3530 Huur

Lange Munte 8500 Huur

Naam accommodatie

Alverberg

KA2

Sorghvliedt

Lakerveld

Lange Munte

Naam accommodatie

Alverberg

KA2 Niet aanwezig

Sorghvliedt Niet aanwezig

Lakerveld Niet aanwezig

Lange Munte

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 27 16

Beloftevolle jongeren 36 36

Geïdentificeerde topsporttalenten 38 38

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Alverberg 0 0 20 20 100% 20 20 100% 0 0 20 20 100% 0 0

KA2 0 0 20 20 100% 20 20 100% 0 0 20 20 100% 0 0

Sorghvliedt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lakerveld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lange Munte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 40 40 40 40 0 0 40 40 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Alverberg 0 0 800 800 100% 800 800 100% 0 0 800 800 100% 0 0

KA2 30 30 100% 800 800 100% 800 800 100% 0 0 800 800 100% 30 30 100%

Sorghvliedt 0 0 0 0 40 40 100% 0 0 0 0 0 0

Lakerveld 0 0 0 0 40 40 100% 0 0 0 0 0 0

Lange Munte 40 40 100% 0 0 0 0 0 0 0 40 40 100%

Aantal uren per doelgroep per jaar 70 70 1600 1600 1680 1680 0 0 1600 1600 70 70

Algemene 

gegevens

Herkenrodesingel 33 Hasselt € 0 € 0 € 0

Koniing Boudewijnlaan 12 Hasselt € 0 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Bad Godesberglaan 22 Kortrijk € 0 € 0 € 0

Krijgsbaan 20 Hoboken € 0 € 0 € 0

Guldensporenlaan 16 a Houthalen-Helchteren € 0 € 0 € 0

€ 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden 

van de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

6 7 8 9 7

7 8 8 9 8 4

0

8 7 7 8 7 7

7 5 9 9 8 9

4 6 7 9 7 0

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen

Niet aanwezig

Topsportschool Nationale team

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Nationale team

63

100% 750 240 50 63

85%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 12% 7% 7%

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

0

100% 750 240 50

Niet aanwezig

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 4% 8% 8%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 84% 85%

Populatie

59% 460 234 0



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VHV - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

- - - - - -

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 0% 25% 20% 10% 45% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?
De prioriteit heeft de voorbije jaren vooral gelegen in het sensibiliseren inzake harsgebruik in zalen. Deze nood was er niet alleen voor topsport, maar voor vele clubs. Toch blijft dit op vele plaatsen, 

ook bij de Bloso-infrastructuur, voor problemen zorgen.

Wat betreft stages met de selecties, hebben we ondertussen samenwerkingen en knowhow ontwikkeld op een aantal locaties in Belgïe (Kortrijk, Doornik, Hasselt, Hoboken) en is onze grootste hinder 

momenteel het vervoer dat er dagelijks nodig is tussen de infrastructuur ter plaatse  (van zaal, naar hotel, naar restaurant).                

Prioriteit voor ons zijn de contacten die er komen met het buitenland verder benutten om stagelocaties te vinden net over de grens die wel volstaan (alles in één en harsgebruik toegestaan). 

(Papendal (Arnhem NED), De Heuf (Panningen NED), Grueters (Mulheim DUI), Sportica (Gravelines FRA)) En anderzijds om in Vlaanderen voor ons nieuwe regioproject geschikte locaties te vinden en 

verder uit te bouwen om te werken met de geïndetificeerde talenten.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Een handbalzaal (met mogelijkheid tot filmen vanuit vogelperspectief) waar harsgebruik is toegelaten in combinatie met een fitnesszaal en een betaalbare slaap/eet locatie (met aangepaste 

sportvoeding) op wandelafstand. Nabijheid van andere sportinfrastructuur (zwembad, looppiste, finse piste, sauna...), een paramedisch centrum (kiné, arts, onderzoek, testing,....), een 

conferentiezaal (vergadering, video-analyse,...). 

Uiteraard bij voorkeur dit alles gecombineerd in één stagecentrum waardoor eenvoudige reservaties mogelijk zijn. 

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Zie eerder. In het buitenland zijn er meerdere mogelijkheden. Harsgebruik is ook daar een probleem, maar trainingscentra zijn beter omkaderd en wel toegangelijk voor handbal.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Ik verwijs opnieuw naar bovenstaande (eet- en slaapgelegenheid gekoppeld aan de sporthal).

Een 2de belangrijk punt toegevoegd is de verplichting van te spelen van internationale wedstrijden op een louter handbalveld (zonder andere lijnen). Hierin ondersteunt Bloso door vervoer van onze 

handbalvloer.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

De huidige handballocatie te voorzien van degelijke kracht- of fitnesszalen indien deze nog niet aanwezig zijn. Krachtontwikkeling bij handbal wordt steeds belangrijker en infrastructuur voorzien zal 

essentieel zijn. Een voordeel van deze krachttraining is dat het niet in groep moet gebeuren. Daarom is bvb. enkel een gecentraliseerde accommodatie niet zinvol. De accommodatie moet net naast 

de deur zijn waardoor spelers deze snel kunnen bereiken.

Daarnaast is verdere sensibilisering ivm harsgebruik nodig. Veel goede locaties zijn door een verbod op harsgebruik niet toegankelijk.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Integratie tussen breedtesport en topsport is redelijk goed. Meer heil te vinden in samenwerking met andere sporttakken (fitnesszaal, testmateriaal (meetcellen,…))
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Handboogliga vzw – Olympische disciplines 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Overdekte verwarmde schietstand met minimum lengte van 70m in Bloso-centrum Gent 
    

R
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Noodzaak van een overdekte trainingsinfrastructuur met minimum lengte van 70m (Olympische afstand) met 
verwarmde schietstandplaats, teneinde te kunnen trainen tijdens slechte weersomstandigheden. De meest 
geschikte overdekte trainingsaccommodatie bevindt zich in een club in Sint-Truiden (hangar met lengte van 
100m), maar is omwille van de ligging niet interessant.  
Met het oog op een goed uitgebouwd één-campus-model (leven, trainen en studeren), heeft HBL concrete 
plannen uitgewerkt om een overdekte schietstand (vaste tentconstructie) te construeren naast het sporthotel in 
het Bloso-centrum Gent. De trainingen voor de beloftevolle jongeren en elitesporters zullen hoofdzakelijk in Gent 
gecentraliseerd worden, terwijl de trainingsinfrastructuur in Bloso-centrum Herentals, Laakdal, Wilsele en Ieper 
voornamelijk zullen worden gebruikt voor regionale trainingen met de geïdentificeerde topsporttalenten.  
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur HBL - Olympische disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Bloso-centrum Gent 9000 Huur

Bloso-centrum Herentals 2200 Huur

Naam accommodatie

Bloso-centrum Gent

Bloso-centrum Herentals

Naam accommodatie

Bloso-centrum Gent

Bloso-centrum Herentals

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 6 4

Beloftevolle jongeren 6 6

Geïdentificeerde topsporttalenten 5 5

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Bloso-centrum Gent 3 30 10% 3 30 10% 1 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 1 3 33%

Bloso-centrum Herentals 3 30 10% 3 30 10% 1 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 1 3 33%

Aantal uren per doelgroep per week 6 60 6 60 2 0 0 0 0 0 2 6

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Bloso-centrum Gent 160 1200 13% 160 1200 13% 36 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 36 100 36%

Bloso-centrum Herentals 160 1200 13% 160 1200 13% 36 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 36 100 36%

Aantal uren per doelgroep per jaar 320 2400 320 2400 72 0 0 0 0 0 72 200

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis

67% 70%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal)

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal)

0% 0% 0%

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

29% 33%

0 0

100% 358

71%

0

100% 360 22 0 0

020

Nationale team

Gebruik op jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen
Aanwezig Doelen kunnen permanent blijven staan op een afgelegen deel.

Aanwezig Er is een club gevestigd in het domein.

Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis

30%

Standaarddeviatie

Gebruik per week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Gebruik

Populatie

67% 717 393

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

9Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

10 10 8 10 10

10 7 10 10 10 9

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Vorselaarsebaan 60 Herentals € 0 € 0 € 0

€ 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

€ 0Algemene 

gegevens

Zuiderlaan 14 Gent € 0 € 0



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur HBL - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Geen mening Geen mening Geen mening Niet akkoord Niet akkoord Niet akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Topsporthal Bloso Gent Bestaand 1200 1200 0

BC Herentals Herentals Bestaand 1200 1200 0

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

Bloso-centrum Gent Gent Bestaand Nieuwe infrastructuur nog te bepalen Bloso & federatie

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

50% 20% 15% 0% 0% 5% 10%

O
P
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  V

R
A

G
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Voor het doelschieten heeft men dringend nood aan voldoende aangepaste infrastructuur om tijdens de winterperiode meermaals per week op lange afstand te kunnen trainen. Dit wil zeggen een zaal 

van 100 meter lengte!

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Indoorzaal van 100 meter lengte en 15 m breedte met achteraan houten wand. Zaal voorzien van een spiegelwand van circa 10 meter. Voldoende groot wandscherm voor afspelen video/film (opname 

en analyse  ter plaatse van atleten). Audio/video benodigdheden.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Zeer beperkt gezien de hoge kostprijs en de beperkte subsidie.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Indoorzaal van 100 meter lengte en 15 m breedte met achteraan houten wand. Zaal voorzien van een spiegelwand van circa 10 meter. Voldoende groot wandscherm voor afspelen video/film (opname 

en analyse  ter plaatse van atleten). Audio/video benodigdheden. Bijkomend highspeed camera zou ideaal zijn.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Goed uitgebouwde accommodatie in het domein de Blaarmeersen (topsporthal Gent) om een nieuw project omtrent samen trainen/studeren/wonen op te starten. 

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Aparte trainingsaccommodaties voor breedtesport en topsport. 

G
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de invetering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Koninklijke Belgische Hockeybond vzw – Olympische disciplines 

 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Verdere uitbouw van het “center of excellence” 
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Idealiter dient het federale trainingscentrum goed bereikbaar te zijn voor beide landgedeeltes, in de buurt van de 
luchthaven. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan de hockeyclubs van Vilvoorde of Mechelen. 
Het “center of excellence” dient uitgebouwd te worden in samenwerking met de aanwezige hockeyclub (die bij 
voorkeur zelf reeds twee watervelden ter beschikking heeft). Volgende investeringen inzake infrastructuur 
dringen zich vervolgens op:  

 aanleg en overkapping van een extra veld met een ander vezeltype dan de velden van de club; 
 fitnessruimte met sportspecifieke toestellen, outdoorlooppiste en plunge pool voor recuperatie; 
 Medisch-paramedische ruimte; 
 GPS-systeem en permanent videosysteem voor het extra veld; 

 Burelen voor sporttechnisch KBHB-personeel. 
 

Deze investeringen dienen op korte termijn (binnen twee jaar) te gebeuren, in functie van een adequate 
voorbereiding voor de Olympische Spelen 2016 van Rio de Janeiro. 
 

De samenwerking met Braxgata in Boom verloopt goed en mogelijke investeringen in deze topsportinfrastructuur 
blijven een zeer goede optie:  

 de reeds beschikbare velden kunnen gehuurd worden; 
 de club zal op korte termijn slaapaccommodatie bouwen; 
 de grond staat ter beschikking waarop het extra veld kan aangelegd worden; 
 mogelijks kan er bureelruimte voorzien worden voor sporttechnisch personeel in “De Schorre”. 

 

Momenteel bedraagt de huur van velden voor de hockeybond ongeveer € 100.000 per jaar. Mits de aanleg van 
een extra veld (kostprijs ca. € 800.000 en overkapping ca. € 500.000) kan deze huurprijs gehalveerd worden. De 
seniorenselecties trainen ongeveer 500 uren per jaar in het centrum, de jeugdselecties gebruiken deze  
infrastructuur ongeveer 1.000 uren per jaar . De Koninklijke Belgische Hockeybond overweegt geen opstart van 
een topsportschool. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur KBHB - Olympische disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen Braxgata HC 2850 Huur

Naam accommodatie

Kwaliteit Braxgata HC

Naam accommodatie

Opmerkingen Braxgata HC

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters - -

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week Braxgata HC - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar Braxgata HC 1000 1000 100% 500 500 100% - - - - - - - - - 100 100 100%

Aantal uren per doelgroep per jaar 1000 1000 500 500 0 0 0 0 0 0 100 100

Schommelei 1 bus 4 Boom € 75.000 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

0

€ 75.000 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

9 8 8 8 6

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Niet aanwezig -

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

-

- - - - -

-

Populatie

- - - -

- - - - -

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) - - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) - - -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis - -



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur KBHB - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Geen enquête ingevuld.

Geen enquête ingevuld

Geen enquête ingevuld

Geen enquête ingevuld

Geen enquête ingevuld

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Geen enquête ingevuld.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Geen enquête ingevuld.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Geen enquête ingevuld.

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Geen enquête ingevuld.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Geen enquête ingevuld.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?



 
 

Vlaamse Judofederatie vzw – Olympische disciplines 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Trainingscentrum met 2 wedstrijdmatten (reeds concrete bouwplannen) 

2. Grote topsporttrainingsinfrastructuur (min. 4 wedstrijdmatten) voor de regionale trainingen 

3. Uitbreiding van de overnachtingsmogelijkheden nabij het trainingscentrum 

4. Aankoop van minibusje i.f.v. verplaatsingen naar binnen- en buitenlandse stages 
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De Vlaamse Judofederatie streeft naar het verenigen van alle topsporters in een één-campus-model, eveneens 
vastgesteld via een stakeholdersbevraging van de coaches, topsporters, persoonlijke begeleiders. Volgende 
investeringen zijn noodzakelijk in de optimalisatie van een dergelijke tosporttrainingsinfrastructuur: 
 Beschikbaarheid van een ruime dojo (min. 3 wedstrijdmatten) die dagelijks (ook ’s avonds en tijdens het 

weekend) ter beschikking staat van de topsport judo; 
 Mogelijkheid tot medische en paramedische begeleiding  en beschikbaarheid van een krachtzaal 

(revalidatie, kracht en retraining) met ruime voorziening van toestellen (tbv elitesporters); 
 Mogelijkheid tot verblijfsaccommodatie voor de uitstromers uit de topsportschool en/of secundaire school 

en voor de senioren (max 15 personen); 
 Mogelijkheid om met de Vlaamse selecties (zowel TSS als uitstromers) naar buitenlandse trainingen te 

trekken: aankoop van één of meerdere minibusjes; 
 Vergaderzaal in de nabijheid van de dojo voor vergaderingen tussen trainers, met atleten en met ouders.  

 
De Vlaamse Judofederatie onderkent volgende noodzakelijke investeringen op korte termijn: 
1. Door de toekomstige bouw van de nieuwe topsporthal op de campus van de topsportschool in Antwerpen 

zullen de voornaamste noden inzake topsporttrainingsinfrastructuur ingevuld worden. Tot de opening van de 
nieuwe topsporthal (vanaf 2014?) kan er uitgeweken worden naar sporthal Kattenbroek in Edegem, op ca. 10’ 
fietsafstand van de campus. De nieuwe dojo dient prioritair ter beschikking te staan van judo, zodat ook de 
noodzakelijke avondtrainingen kunnen ingevuld worden, en ook de elitesporters en beloftevolle jongeren een 
topsportprogramma in de campus kunnen afwerken. 
 

2. In de dojo van Zele gaan vele activiteiten van de VJF door, gezien de beschikbaarheid over 4 wedstrijdmatten 
in één ruimte: regionale trainingen, stages, trainingsdagen en bijscholingen. Het is onduidelijk of VJF op 
langere termijn nog beroep zal kunnen doen op deze dojo, aangezien het gebouw afgeleefd is. Mogelijks 
dient uitgeweken te worden naar een andere locatie, waarbij in eerste instantie wordt gedacht aan een 
samenwerking met de club Satori Kwai in Mortsel (dichtbij het trainingscentrum gelegen en op korte termijn 
een zeer grote dojo). Ook sporthal Kattenbroek is, mits uitbreiding, een goed optie. 
 

3. Nood aan beschikbare overnachtingsmogelijkheden nabij het trainingscentrum in Antwerpen, in functie van 
de realisatie van een één-campus-model (leven, trainen en studeren) per sporttak. 
 

4. Noodzakelijk aankoop van een minibusje, voor verplaatsingen naar binnen- en buitenlandse stages. 

 

  

63 



 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VJF - Olympische disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Sporthal VHVD 9240 Huur

Kattenbroek 2650 Huur

Etterbeek 1040 Huur

Naam accommodatie

Sporthal VHVD

Kattenbroek

Etterbeek

Naam accommodatie

Sporthal VHVD

Kattenbroek Aanwezig

Etterbeek

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 4 3

Beloftevolle jongeren 39 33

Geïdentificeerde topsporttalenten 13 13

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Sporthal VHVD 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 0 0 #DEEL/0! 0 0

Kattenbroek 20 20 100% 2 2 100% 2 2 100% 0 0 32 32 100% 0 0

Etterbeek 2 2 100% 2 2 100% 0 0 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 2 2 100%

Aantal uren per doelgroep per week 24 24 6 6 4 4 2 2 32 32 2 2

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Sporthal VHVD 90 90 100% 90 90 100% 90 90 100% 90 90 100% 0 0 #DEEL/0! 0 0

Kattenbroek 1000 1000 100% 80 80 100% 80 80 100% 0 0 1000 1000 100% 0 0

Etterbeek 100 100 100% 2 2 100% 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 100 100 100%

Aantal uren per doelgroep per jaar 1190 1190 172 172 170 170 90 90 1000 1000 100 100

918 190 195 158

45% 50% 50%

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 20% 27% 40%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 35% 23% 10%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis

Nationale team

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Populatie

75% 956 177 688

100% 965 143 103 56

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

208

85%

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

1 9

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Opmerkingen

Niet aanwezig De judozaal te Zele is de grootste in Vlaanderen. De mat is groot, maar de zaal en de accommodatie zijn verouderd. Tijd voor verandering indien er elders zulke grote vaste matten beschikbaar zijn.

Niet aanwezig Hier is dringend en reeds sinds jaren een nieuwe en betere locatie nodig!!!!

Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

0

5 5 10 10 5 5
Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

8 5 3 10 0

4 10 2 1

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Veldstraat 69 Etterbeek € 2.000 € 0 € 0

€ 26.500 € 5.000 € 0

Algemene 

gegevens

Lange Akker 10 Zele € 14.500 € 0 € 0

Kattenbroek Edegem € 10.000 € 5.000 € 0



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VJF - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Akkoord Akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal akkoord Akkoord Helemaal niet akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Topsportschool Wilrijk Nog te realiseren 1200 1200 0

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

Topsportschool Wilrijk Nog te realiseren Nieuwe infrastructuur 2014 Topsportschool

Dojo Zele Bestaand Renovatie infrastructuur nog te bepalen Gemeente Zele

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 0% 40% 10% 5% 40% 5%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

De judofederatie heeft reeds een topsportcentrum, maar hier ontbreken heel wat kwaliteitsaspecten zoals: grootte van de mat, degelijke krachtzaal, …. Bovendien wordt deze accommodatie 

momenteel gehuurd waardoor men steeds afhankelijk is van de bezetting. 's Avonds kunnen wij hier bijvoorbeeld geen beroep op doen.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Judozaal (ongeveer 30m x 30m), fitnesszaal (zowel kracht als uithouding), kiné-ruimte en vergaderruimte, mogelijkheid tot looptraining/intervaltraining outdoor, mogelijkheid om touwen op te hangen 

(touwklimmen, kumi-kata - oefeningen,….). Overnachtingsmogelijkheden in de buurt.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Er zijn heel wat internationale stages. Er zijn mogelijkheden genoeg.

Met Wallonië is er op vlak van training een beperkte samenwerking. De accommodatie voor de nationale training is zeer slecht en dient dringend vervangen te worden.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Judozaal : 30x30m. Dit laat toe trainingen te voorzien van meer dan 50 personen. 

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Een nieuwe moderne dojo waar we op internationaal niveau kunnen trainen en waar we ook in de mogelijkheid zijn internationale tegenstanders uit te nodigen. 

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Eén dojo waar alle activiteiten kunnen doorgaan. (kata, shiai, ….). Dit hebben we nu in Zele, maar de accommodatie is zeer verouderd!
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw – Alle disciplines 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Beschikbare trainingsinfrastructuur voor federale wedstrijdtrainingen 
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Nood aan een uitbreiding van de wekelijkse trainingsuren, voornamelijk als gevolg van de onbeschikbaarheid van 
de huidige trainingsinfrastructuur: 
 Dojo Ippon Zwijndrecht (duo system) wordt uitgebaat door de aanwezige club en stelt de minder 

interessante uren ter beschikking voor topsport.  
 Sportcentrum DT in Deurne (fighting) deelt de (verouderde) zaal met recreatieve sportgebruikers. De zaal is 

slechts beperkt ter beschikking van topsport, en er is vrije toegang tot gebruik van de matten. 
 

VJJF onderzoekt de mogelijkheid om uit te wijken naar een betere topsporttrainingsinfrastructuur (nieuwe 
topsporthal op campus topsportschool?), waarbij een (noodzakelijke) verdubbeling van het aantal federale 
wedstrijdtrainingen tot de mogelijkheden behoort. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VJJF - Duo system

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen Dojo Ippon Zwijndrecht 2070 Huur

Naam accommodatie

Kwaliteit Dojo Ippon Zwijndrecht

Naam accommodatie

Opmerkingen Dojo Ippon Zwijndrecht

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 4 4

Beloftevolle jongeren 10 10

Geïdentificeerde topsporttalenten 8 8

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week Dojo Ippon Zwijndrecht 0 3 0% 2 3 67% 4 6 67% 0 2 0% - - 4 6 67%

Aantal uren per doelgroep per week 0 3 2 3 4 6 0 2 0 0 4 6

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar Dojo Ippon Zwijndrecht 0 150 0% 100 150 67% 200 300 67% 0 100 0% - - 200 300 67%

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 150 100 150 200 300 0 100 0 0 200 300

0

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 33% 33% 33%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 67% 67% 67%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 0% 0% 0%

Populatie

100% 150 0 0

100% 240 0 0

0

100% 240 0 0 0

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Niet aanwezig

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

0

€ 1.200 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

6 6 7 7 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Dorp West 74 Zwijndrecht € 1.200 € 0 € 0



 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VJJF - Fighting

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen Sportcentrum DT 2100 Huur

Naam accommodatie

Kwaliteit Sportcentrum DT

Naam accommodatie

Opmerkingen Sportcentrum DT

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 4 4

Beloftevolle jongeren 10 10

Geïdentificeerde topsporttalenten 8 8

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week Sportcentrum DT 4 9 44% 4 9 44% 3 7 43% 3 7 43% - - 4 9 44%

Aantal uren per doelgroep per week 4 9 4 9 3 7 3 7 0 0 4 9

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar Sportcentrum DT 160 360 44% 160 360 44% 120 280 43% 120 280 43% - - 160 360 44%

Aantal uren per doelgroep per jaar 160 360 160 360 120 280 120 280 0 0 160 360

0

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 33% 33% 40%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 67% 67% 60%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 0% 0% 0%

Populatie

100% 360 0 0

100% 280 0 0

0

100% 360 0 0 0

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Niet aanwezig

Momenteel voldoet de huidige accommodatie in ruime mate aan onze noden.  De accommodatie is echter erg verouderd en grote investeringen zijn nodig om de accommodatie bruikbaar te 

houden.  De budgetten van de vzw die de accommodatie beheert zijn echter te beperkt om de nodige investeringen te doen.  De vzw is ook samengesteld uit leden vanuit verschillende 

verenigingen waardoor we ook afhankelijk zijn van de 'wispelturigheid' van deze mensen. Een ander nadeel is het feit dat de zaal geen aparte dojo heeft (weliswaar is een halve zaal permanent 

ingericht met matten) en dus gedeeld moet worden met andere sporten. De accommodatie is voor ons momenteel voldoende, we kijken echter op korte tot middellange termijn uit naar een meer 

geschikte locatie.

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

0

€ 3.750 € 40.000 € 40.000

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

8 8 6 5 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Drakenhoflaan 160 Deurne € 3.750 € 40.000 € 40.000



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VJJF - Duo system

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Eerder akkoord Geen mening Geen mening Geen mening

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Dojo Antwerpen Nog te realiseren 80 80 160

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

Dojo Antwerpen Nog te realiseren Renovatie infrastructuur nog te bepalen VJJF vzw en partners

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Het beschikken over een trainingslocatie waarbij we flexibel en prioritair kunnen beschikken over de accommodatie is één van de prioriteiten de volgende beleidsperiodes, op die manier kunnen we de 

talentontwikkeling van onze atleten centraliseren en verbeteren.  Aangezien we niet over een topsportschool beschikken, willen we het aanbod 'buiten de topsportschool' uitbreiden en versterken, 

hiervoor moeten we kunnen beschikken over een kwalitatieve accommodatie waar het topsportgebeuren (-gebruik) centraal staat.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Naast de basisbenodigdheden (WC's, kleedkamers) dient er een dojo (trainingszaal) te zijn waar 2 wedstrijdmatten vast kunnen liggen (2 keer 12m x 12m), de ondergrond is bij voorkeur verend (minder 

blessures bij veelvuldig vallen).  Daarnaast zouden we moeten kunnen beschikken over een 'polyvalent' les-/ vergaderlokaal en opbergruimte voor het trainingsmateriaal (o.a. trainingsdummies).

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Deze mogelijkheden zijn zo goed als onbestaande.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Naast de basisbenodigdheden (WC's, kleedkamers) dient er een dojo (trainingszaal) te zijn waar 2 wedstrijdmatten vast kunnen liggen (2 keer 12m x 12m), de ondergrond is bij voorkeur verend (minder 

blessures bij veelvuldig vallen).  Daarnaast zouden we moeten kunnen beschikken over een 'polyvalent' les-/ vergaderlokaal en opbergruimte voor het trainingsmateriaal (o.a. trainingsdummies).

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Naast de basisbenodigdheden (WC's, kleedkamers) dient er een dojo (trainingszaal) te zijn waar 2 wedstrijdmatten vast kunnen liggen (2 keer 12m x 12m), de ondergrond is bij voorkeur verend (minder 

blessures bij veelvuldig vallen).  Daarnaast zouden we moeten kunnen beschikken over een 'polyvalent' les-/ vergaderlokaal en opbergruimte voor het trainingsmateriaal (o.a. trainingsdummies).

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

De accommodatie is eigendom van een club, de invulling is dus reeds redelijk geoptimaliseerd tussen de recreatieve clubwerking en de competitiewerking.  De open uren kunnen ingevuld worden voor 

de topsporttrainingen.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VJJF - Fighting

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Eerder akkoord Geen mening Geen mening Geen mening

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Dojo Antwerpen Nog te realiseren 360 360 280

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

Dojo Antwerpen Nog te realiseren Renovatie infrastructuur nog te bepalen VJJF vzw en partners

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Het beschikken over een trainingslocatie waarbij we flexibel en prioritair kunnen beschikken over de accommodatie is één van de prioriteiten de volgende beleidsperiodes, op die manier kunnen we de 

talentontwikkeling van onze atleten centraliseren en verbeteren.  Aangezien we niet over een topsportschool beschikken, willen we het aanbod 'buiten de topsportschool' uitbreiden en versterken, 

hiervoor moeten we kunnen beschikken over een kwalitatieve accommodatie waar het topsportgebeuren (-gebruik) centraal staat.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Naast de basisbenodigdheden (WC's, kleedkamers) dient er een dojo (trainingszaal) te zijn waar 2 wedstrijdmatten vast kunnen liggen (2 keer 12m x 12m), de ondergrond is bij voorkeur verend (minder 

blessures bij veelvuldig vallen).  Daarnaast zouden we moeten kunnen beschikken over een 'polyvalent' les-/ vergaderlokaal en opbergruimte voor het trainingsmateriaal (o.a. trainingsdummies).

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Deze mogelijkheden zijn zo goed als onbestaande.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Naast de basisbenodigdheden (WC's, kleedkamers) dient er een dojo (trainingszaal) te zijn waar 2 wedstrijdmatten vast kunnen liggen (2 keer 12m x 12m), de ondergrond is bij voorkeur verend (minder 

blessures bij veelvuldig vallen).  Daarnaast zouden we moeten kunnen beschikken over een 'polyvalent' les-/ vergaderlokaal en opbergruimte voor het trainingsmateriaal (o.a. trainingsdummies).

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Naast de basisbenodigdheden (WC's, kleedkamers) dient er een dojo (trainingszaal) te zijn waar 2 wedstrijdmatten vast kunnen liggen (2 keer 12m x 12m), de ondergrond is bij voorkeur verend (minder 

blessures bij veelvuldig vallen).  Daarnaast zouden we moeten kunnen beschikken over een 'polyvalent' les-/ vergaderlokaal en opbergruimte voor het trainingsmateriaal (o.a. trainingsdummies).

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

De huidige trainingsaccommodatie is niet in onze eigendom en wordt dus ook gebruikt door andere verenigingen waardoor een uitbreiding van de trainingsmogelijkheden zeer moeilijk te realiseren is.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw – Olympische disciplines 

 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Fitnessruimte met sportspecifieke trainingstoestellen  

2. Medisch-paramedische ruimte voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen 

3. Topsporthotel met aangepaste voorzieningen voor langdurige verblijven 

4. Verluchtingsruimte voor sportspecifieke materialen 
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Uitbouw van het Bloso-centrum Hazewinkel als een volwaardig topsportcentrum voor kajak en roeien (reeds 
opgenomen in het meerjarenplan van het Bloso-centrum), waarbij op korte termijn prioriteit dient gegeven te 
worden aan volgende realisaties inzake topsportinfrastructuur: 
1. Fitnessruimte met fitnesstoestellen (kracht en uithouding) en sportspecifieke trainingstoestellen (kajak- en 

roeiergometers en spinning fietsen); 
2. Aanpassing van de huidige leefaccommodaties voor de topsporters: bungalows dienen te worden gerenoveerd 

en meer aangepast aan de noden voor langdurige verblijven (beschikbaarheid van tv, internet,  douches per 
unit, …). Catering dient aangepast te worden aan de noden van topsport (uitgebalanceerde voeding, in overleg 
met de voedingsdeskundige). 
 

Op (middel)lange termijn dient prioriteit gegeven te worden aan volgende behoeften: 
1. Medisch-paramedische ruimte voor regelmatige/permanente consultatie van kinesist, dokter of andere 

experts i.f.v.  sportwetenschappelijke begeleiding tijdens binnenlandse trainingen. Deze ruimte zal eveneens 
worden gebruikt voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen; 

2. Met het oog op een één-campus-model voor kajak en roeien, dient er een uitbreiding van de 
overnachtingaccommodatie gerealiseerd te worden (concrete plannen voor de realisatie van een sporthotel 
voor 60 personen en de vernieuwing van de aankomstzone), met aangepaste voorzieningen voor langdurige 
verblijven (beschikbaarheid van tv, internet, douches per unit, aangepaste catering, …). VKKF en VRL zullen 
onderzoeken in welke mate middelbaar onderwijs kan gevolgd worden in de nabijheid van het 
trainingscentrum (Mechelen?); 

3. Verluchtingskamer voor kledij en sportspecifiek materiaal. 
 

De watersportbaan is van absoluut wereldniveau (geen stroming, noch zijlingse wind op het water) en dient 
prioritair ter beschikking te staan van binnen- en buitenlandse topsporters. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VKKF - Olympische disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen Bloso-centrum Hazewinkel 2830 Huur

Naam accommodatie

Kwaliteit Bloso-centrum Hazewinkel

Naam accommodatie

Opmerkingen Bloso-centrum Hazewinkel

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 4 4

Beloftevolle jongeren 10 10

Geïdentificeerde topsporttalenten 8 8

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week Bloso-centrum Hazewinkel 20 20 100% 16 16 100% 15 15 100% 10 10 100% - - - -

Aantal uren per doelgroep per week 20 20 16 16 15 15 10 10 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar Bloso-centrum Hazewinkel 1200 1600 75% 800 800 100% 750 750 100% 500 500 100% - - - -

Aantal uren per doelgroep per jaar 1200 1600 800 800 750 750 500 500 0 0 0 0

0

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 64% 47% 35%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 0% 35% 65%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 36% 18% 0%

Populatie

100% 1050 400 388

100% 350 0 0

275

100% 566 199 121 88

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Aanwezig

Op het BLOSO centrum is een minimum aan accommodatie aanwezig waar we noodgedwongen moeten mee werken. De kwaliteit van trainingen zou erg verbeteren wanneer men meer kan 

specialiseren. De huidige fitnessruimte is openbaar dus ongeschikt om dergelijke toestellen in te plaatsen. Kajak vereist zeer gespecialiseerde fitnesstoestellen afgestemd op de kajakbeweging. De 

medische en paramedische begeleiding zou over aparte ruimte moeten kunnen beschikken.

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

4

€ 35.000 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

8 9 9 4 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Beenhouwersstraat 28 Willebroek € 35.000 € 0 € 0



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VKKF - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Eerder niet akkoord Eerder niet akkoord Eerder niet akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

BC Hazewinkel Willebroek Bestaand 1600 1250 1000

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 0% 15% 30% 25% 30% 0%

O
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

De laatste twee jaar hebben we een grote inspanning gedaan om de structuur rond de elitesporters, jonge beloften en talenten sterk te verbeteren. Nu zijn we op een punt gekomen dat een 

verbetering van de topsportinfrastructuur hoogdringend is om deze begeleiding voor de 100% te doen renderen.

Het heeft de hoogste prioriteit binnen het topsportdepartement.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Binnen de structuur hebben we gekozen om heel de topsportwerking te centraliseren op het BLOSO centrum Hazewinkel.  Er is op dit ogenblik een openbare fitnessruimte. Een aparte topsport 

accommodatie binnen het domein zou voor ons een ideale omstandigheid bieden om de elitesporters, jonge beloften en talenten op te volgen. Op topniveau te laten trainen.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Voor kajak/roeisport zijn de mogelijkheden beperkt in België. De eerste vereiste is een voldoende groot wateroppervlak met specifieke vereisten. Voorlopig is dit enkel aanwezig in Hazewinkel.  In het 

buitenland zijn de mogelijkheden welaanwezig maar verplaatsen van atleten,  boten en specifiek materiaal is een kostelijke onderneming. Bovendien moeten we dan de omkadering voor onze atleten 

oragniseren vanop afstand. Het verblijf in deze centra is niet goedkoop. 

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Uitbouw Bloso-centrum Hazewinkel!! Opwaarderen naar de hoogste topsportvereiste van een modern uitgebouwde fitnessruimte met aangepaste toestellen specifiek nodig om kajakatleten te trainen, 

een aparte ruimte waarin we ergometers en “spinning” fietsen kunnen plaatsen om de koude periodes te overbruggen, een ruimte waar houding en stabilisatie oefeningen kunnen gegeven worden, 

een ruimte waar bij gelegenheid de dokter of kinesisten of andere paramedische begeleiding elke atleet apart kan ontvangen, aparte slaapgelegenheden met tv/internet  waar de topatleten tijdens 

langere stages kunnen verblijven en een uitgebalanceerde catering.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Uitbouw "high performance " centrum Hazewinkel. 

In de verre toekomst combinatie topsport /studie meer kansen geven. 

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Wanneer er op Hazewinkel een nieuwe topsportinfrastructuur zou gebouwd worden komt de huidige accommodatie vrij. Deze vrije ruimtes kunnen op hun beurt gebruikt worden clubniveau met als 

surplus dat de  aanwezige expertise (toptrainers en nationale jeugdtrainers) kan doorgegeven worden.

G
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Koninklijke Belgische Korfbalbond vzw, Vlaamse liga – Korfbal 

 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Sporthal met medisch-paramedische voorziening en krachtzaal 
    

R
ap

p
o

rt
 

De Koninklijke Belgische Korfbalbond ondervindt momenteel geen problemen in het vinden van geschikte 
trainings- en wedstrijdinfrastructuur. Twee korfbalclubs (Boeckenberg en Kwik) beschikken over een eigen 
sportzaal, die tegen betaling door de federatie kan gebruikt worden. Tot op heden werden deze aan de gevraagde 
clubprijs betaald (privézaal, dus bedrag ligt veel hoger dan voor gemeentelijke sporthallen), al krijgen de 
plaatselijke (jeugd)teams steeds voorrang op de federale trainingen door de federatie. Bovendien zijn andere 
clubs bereid om nog meer te betalen, waardoor de huurprijs wellicht nog meer zal stijgen (wet van vraag en 
aanbod). 
In beide zalen ontbreekt echter een krachtzaal en een geschikte medische-paramedische ruimte. Hierdoor 
moeten de spelers van de nationale ploeg uitwijken naar private fitnesscentra en een persoonlijke kiné/dokter. Er 
dient nagegaan te worden of er gebruik kan gemaakt worden van de trainingsinfrastructuur (zowel 
trainingstechnisch als medisch-paramedisch) in de campus van de topsportschool in Wilrijk. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur KBKB VL - Korfbal

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Boeckenberg Sportcenter 2100 Huur

Kwik indoor 2170 Huur

Naam accommodatie

Boeckenberg Sportcenter

Kwik indoor

Naam accommodatie

Boeckenberg Sportcenter

Kwik indoor

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 19 19

Beloftevolle jongeren 20 20

Geïdentificeerde topsporttalenten 11 11

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Boeckenberg Sportcenter 2 4 50% 2 4 50% 0 2 0% - - ######## - - 2 4 50%

Kwik indoor 2 4 50% 2 4 50% 0 2 0% - - ######## - - 2 4 50%

Aantal uren per doelgroep per week 4 8 4 8 0 4 0 0 0 0 4 8

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Boeckenberg Sportcenter 100 200 50% 100 200 50% 0 100 0% - - ######## - - 100 200 50%

Kwik indoor 100 200 50% 100 200 50% 0 100 0% - - ######## - - 100 200 50%

Aantal uren per doelgroep per jaar 200 400 200 400 0 200 0 0 0 0 200 400

0% 0% 0%

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 100% 100% 100%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 0% 0% 0%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis

100% 50 0 0 0

100% 100 0 0 0

Standaarddeviatie
gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

0

Nationale team

Gebruik op jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen
Nee Vlot bereikbare zaal, te gebruiken in overleg met club die eigenaar is van de zaal. Zaal niet helemaal afgestemd op topsport want geen fitnessruimte en voldoende groot verzorgingslokaal.

Nee Vlot bereikbare zaal, te gebruiken in overleg met club die eigenaar is van de zaal. Zaal niet helemaal afgestemd op topsport want geen fitnessruimte en voldoende groot verzorgingslokaal.

Populatie

100% 100 0 0

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis

Topsportschool Nationale team

Gebruik per week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

0

7 8 9 10 4 0

4Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

7 8 9 10

€ 8.500 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

€ 0

Fortsteenweg 111 Merksem € 3.500 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Algemene 

gegevens

Grenstraat 9 Deurne € 5.000 € 0



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur KBKB VL - Korfbal

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Akkoord Akkoord Akkoord Geen mening Geen mening Geen mening

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Sporthal Antwerpen Nog te realiseren 200 100 0

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

20% 0% 20% 30% 30% 0% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Hoge prioriteit. Is een basisvereiste dat topsporters op een goede manier aan topsport kunnen doen.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Sporthal met voldoende grote medische ruimte en krachthonk.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

De mogelijkheden in Nederland( sportland) zijn veel beter. 

In andere landen minder.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Sporthal met voldoende grote medische ruimte en krachthonk.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Zitten momenteel redelijk goed om topsportwaardig te kunnen werken.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Vaste uren toewijzen. 
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Kunstschaatsenbond vzw– Olympische disciplines 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Beschikbaarheid van topsporttrainingsinfrastructuur voor kunstschaatsen (korte termijn) 

2. Centralisatie van alle schaatssporten op één locatie (middellange termijn) 
    

R
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1. Momenteel kunnen de Vlaamse kunstschaatsers slechts beschikken over een topsporttrainingsinfrastructuur 
waar commerciële belangen overheersen (met uitzondering van de Bloso-centra Liedekerke, Herentals en 
Hasselt zijn alle Vlaamse schaatsbanen in privé-eigendom), waar bovendien de concurrentie dient aangegaan te 
worden met andere schaatssporten (ijshockey, shorttrack, …). Op korte termijn is er een grote nood aan een 
betere beschikbaarheid van trainingsijs voor kunstschaatsen tijdens “prime time” uren, zowel tijdens het winter- 
als het zomerseizoen. In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan het Bloso-centrum Hasselt, gezien de ligging 
nabij de topsportschool van Hasselt. Bloso-centrum Liedekerke leent zich minder tot een optimale 
topsporttrainingsinfrastructuur, omwille van de afgelegen ligging en het minder kwaliteitsvolle (afhellende) ijs 
voor kunstschaatsen. 
 

2. Op (middel)lange termijn dient er geïnvesteerd te worden in een multi-schaatssporthal, prioritair ter beschikking 
van de Vlaamse topsporters. In deze schaatshal worden alle Olympische disciplines in de schaatssport 
(kunstschaatsen, shorttrack, langebaanschaatsen en ijshockey)  verenigd in één gecentraliseerde 
topsporttrainingsinfrastructuur. Mogelijks kan zelfs de skeelersport ondergebracht worden in deze overdekte 
trainingsinfrastructuur (zie schets onderaan, naar het voorbeeld van de Olympische ijsbaan van Calgary). In deze 
schaatshal wordt tevens een krachtzaal/fitnessruimte en een medisch-paramedische ruimte voorzien. 
De multi-schaatssporthal is bij voorkeur gelocaliseerd op de as Antwerpen-Brussel of wordt ondergebracht in 
een bestaand Bloso-centrum (ifv exploitatie).  
 

Schets multi-schaatstopsporthal, naar het voorbeeld van de Olympische ijsbaan van Calgary: 

 
 

  

Langebaanschaatsen 

 

           

          Shorttrack          Ijshockey & kunstschaatsen 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VKSB - Olympische disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Bloso-centrum Liedekerke Huur

Bloso-centrum Hasselt Huur

Naam accommodatie

Bloso-centrum Liedekerke

Bloso-centrum Hasselt

Naam accommodatie

Bloso-centrum Liedekerke

Bloso-centrum Hasselt

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 2 1

Beloftevolle jongeren 1 1

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Bloso-centrum Liedekerke 0 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 0 0

Bloso-centrum Hasselt 20 20 100% 20 20 100% 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Bloso-centrum Liedekerke 0 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 0 0

Bloso-centrum Hasselt 800 800 100% 800 800 100% 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemene 

gegevens

Liedekerke € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

€ 0

Hasselt € 0 € 0 € 0

€ 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

5 3 3 4 0

5 9 8 5 3 0

3

Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Nationale team

Gebruik op jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen
Niet aanwezig Onvoldoende beschikbaarheid voor topsport.

Niet aanwezig Onvoldoende beschikbaarheid voor topsport.

Topsportschool Nationale team

Gebruik per week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Populatie

50% 1100 144 75

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

36

100% 900 0 50 0

- - - - -

10% 10% -

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 45% 90% -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 45% 0% -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VKSB - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Eerder akkoord Eerder niet akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal niet akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Schaatsbaan Centrale as Nog te realiseren 300 200 100

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

40% 0% 0% 40% 10% 10% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Is essentieel omdat onze topsporters vandaag bijna alleen kunnen beschikken over infrastructuur waar commerciële belangen overheersen en waar concurrentie is met de ijshockey. De infrastructuur 

is niet het hele jaar beschikbaar.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

2 ijsbanen met de nodige off ice mogelijkheden (fitness, danszaal voor choreografie met spiegels,) geen permanente bescherming rond de ijspiste ifv ijshockey, verwarmde piste 12 - 15 graden. 1 

ijsbaan met zitplaatsen rondom voor de bezoekers.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

In Wallonië is er geen volwaardige ijsbaan. In het buitenland zijn er verschillende mogelijkheden maar de kostprijs voor zulke stages kan hoog oplopen.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

1 ijsbaan met zitplaatsen rondom heel de ijsbaan voor bezoekers, de 2de ijsbaan is een trainingshal, een cafetaria met zicht op de piste, aparte vipruimte, verwarmde piste 12 - 15 graden.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

De beschikbaarheid van ijs gedurende 365 dagen op een jaar aan een deftige prijs, de beschikbaarheid van ijsbanen voor wedstrijden waarbij er geen conflict is met de commerciële belangen van de 

private uitbating van de ijsbanen (publieke beurten) zowel voor wedstrijden en training.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Als er ijsbanen zouden zijn met 2 ijspistes dan zouden er geen conflicten zijn tussen de verschillende schaatsdisciplines alsook de publieke uren en het recreatieschaatsen, de efficiëntie kan ook 

toenemen door de aanleg  van polyvalente ruimtes (voor dans, choreo en fitness).
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Liga Paardensport vzw– Dressuur 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Centraal gelegen topsporttrainingsinfrastructuur met optimale omkadering 
    

R
ap

p
o

rt
 

Idealiter dient er een groot topsporttrainingscentrum voor jumping, dressuur en eventing in Vlaanderen 
gerealiseerd te worden, waarin voldaan wordt aan alle basisvoorwaarden inzake topsport: overdekte pistes, 
buitenpistes, stallen, dierenkliniek/testcentrum en burelen VLP.  
Een overkoepelende topsporttrainingsinfrastructuur zal echter nooit door alle topsporters constant kunnen 
gebruikt worden, aangezien iedere ruiter dagelijks dient te beschikken over een trainingspiste en permanente 
stallen. Momenteel worden op regelmatige basis trainingssessies georganiseerd bij meerdere elitesporters (o.a. 
Philippaerts, Lansink, Donckers, Devroe, …). Wellicht biedt deze formule meer groeimogelijkheden voor de 
beloftevolle jongeren dan één centraal trainingscentrum. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VLP - Dressuur

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen - - -

Naam accommodatie

Kwaliteit -

Naam accommodatie

Opmerkingen -

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 4 0

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 0% - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 100% - -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 0% - -

Populatie

0% 1582 633 207

- - - -

43

- - - - -

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

- Er zijn geen vaste trainingsaccommodaties. De trainingen gaan door in de eigen accommodaties van de ruiters of er wordt een accommodatie gehuurd voor speciale trainingen/stages.

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

€ 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

- - - - -



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VLP - Dressuur

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Eerder akkoord Akkoord Akkoord Niet akkoord Niet akkoord Niet akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

- - - - - -

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

25% 0% 0% 5% 60% 10% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Geen.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Alles bij elkaar.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Een versoepeling van reglementen inzake transport van paarden in/door het buitenland zou praktischer zijn. De ruiters hebben hun eigen accommodatie en gaan wel eens naar het buitenland voor 

stages/trainingen en uiteraard voor de vele wedstrijden.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Alles bij elkaar + goede bodem, goede/veilige stallen, goede/ruime parking voor vrachtwagens/auto's, ….

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Geen.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Geen idee.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Liga Paardensport vzw– Eventing 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Uitbreiding van het Bloso-centrum Waregem t.b.v. de elitesporters eventing 
    

R
ap

p
o

rt
 

Bloso-centrum Waregem heeft concrete bouwplannen om het volledige domein uit te breiden via een PPS (Bloso, 
stadsbestuur en privé-investeerders) ten behoeve van de paardensport, meer specifiek de discipline eventing. 
Opdat dit domein functioneel zou kunnen zijn voor topsport, dienen een aantal investeringen te gebeuren:  

1. Crossterrein te allen tijde (al dan niet prioritair) ter beschikking stellen van de Vlaamse topsporters; 
2. Vernieuwen en uitbreiden van de huidige crosshindernissen; 
3. Vernieuwen van de all weather piste, zodat de topsporttrainingen op het crossterrein gekoppeld kunnen 

worden aan dressuur- en/of springtrainingen. 
4. Bouw van een bijkomende binnenpiste (of ter beschikking stellen van de bestaande binnenpiste) die voor 

de topsporters beschikbaar is tijdens slechte weersomstandigheden. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VLP - Eventing

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen - - -

Naam accommodatie

Kwaliteit -

Naam accommodatie

Opmerkingen -

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 4 0

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 0% - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 100% - -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 0% - -

Populatie

0% 2245 481 0

- - - -

0

- - - - -

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

- Er zijn geen vaste trainingsaccommodaties. De trainingen gaan door in de eigen accommodaties van de ruiters of er wordt een accommodatie gehuurd voor speciale trainingen/stages.

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

€ 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

- - - - -



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VLP - Eventing

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Niet akkoord Niet akkoord Niet akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

- - - - - -

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

90% 0% 0% 3% 4% 3% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Een crossterrein zou héél nuttig zijn voor de eventingruiters, maar momenteel ziet VLP geen mogelijkheid om een terrein te kopen.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Alles bij elkaar.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Een versoepeling van reglementen inzake transport van paarden in/door het buitenland zou praktischer zijn. De ruiters hebben hun eigen accommodatie en gaan wel eens naar het buitenland voor 

stages/trainingen en uiteraard voor de vele wedstrijden.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Alles bij elkaar + goede bodem, goede/veilige stallen, goede/ruime parking voor vrachtwagens/auto's, ….

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Geen.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Geen idee.

G
ES

LO
T

EN
  V

R
A

G
EN

Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Liga Paardensport vzw– Jumping 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Centraal gelegen topsporttrainingsinfrastructuur met optimale omkadering 
    

R
ap
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o
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Idealiter dient er een groot topsporttrainingscentrum voor jumping, dressuur en eventing in Vlaanderen 
gerealiseerd te worden, waarin voldaan wordt aan alle basisvoorwaarden inzake topsport: overdekte pistes, 
buitenpistes, stallen, dierenkliniek/testcentrum en burelen VLP.  
Een overkoepelende topsporttrainingsinfrastructuur zal echter nooit door alle topsporters constant kunnen 
gebruikt worden, aangezien iedere ruiter dagelijks dient te beschikken over een trainingspiste en permanente 
stallen. Momenteel worden op regelmatige basis trainingssessies georganiseerd bij meerdere elitesporters (o.a. 
Philippaerts, Lansink, Donckers, Devroe, …). Wellicht biedt deze formule meer groeimogelijkheden voor de 
beloftevolle jongeren dan één centraal trainingscentrum. 

 

  

86 



 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VLP - Jumping

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen - - -

Naam accommodatie

Kwaliteit -

Naam accommodatie

Opmerkingen -

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 9 0

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 0% - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 92% - -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 8% - -

Populatie

0% 2259 525 300

- - - -

560

- - - - -

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

- Er zijn geen vaste trainingsaccommodaties. De trainingen gaan door in de eigen accommodaties van de ruiters of er wordt een accommodatie gehuurd voor speciale trainingen/stages.

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

€ 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

- - - - -



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VLP - Jumping

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Eerder akkoord Akkoord Akkoord Niet akkoord Niet akkoord Niet akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

- - - - - -

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

25% 0% 0% 5% 60% 10% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Geen.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Alles bij elkaar.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Een versoepeling van reglementen inzake transport van paarden in/door het buitenland zou praktischer zijn. De ruiters hebben hun eigen accommodatie en gaan wel eens naar het buitenland voor 

stages/trainingen en uiteraard voor de vele wedstrijden.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Alles bij elkaar + goede bodem, goede/veilige stallen, goede/ruime parking voor vrachtwagens/auto's, ….

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Geen.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Geen idee.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Roeiliga vzw – Olympische disciplines 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Fitnessruimte met sportspecifieke trainingstoestellen  

2. Medisch-paramedische ruimte voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen 

3. Topsporthotel met aangepaste voorzieningen voor langdurige verblijven 

4. Verluchtingsruimte voor sportspecifieke materialen 
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Uitbouw van het Bloso-centrum Hazewinkel als een volwaardig topsportcentrum voor kajak en roeien (reeds 
opgenomen in het meerjarenplan van het Bloso-centrum), waarbij op korte termijn prioriteit dient gegeven te 
worden aan volgende realisaties inzake topsportinfrastructuur: 
3. Fitnessruimte met fitnesstoestellen (kracht en uithouding) en sportspecifieke trainingstoestellen (kajak- en 

roeiergometers en spinning fietsen); 
4. Aanpassing van de huidige leefaccommodaties voor de topsporters: bungalows dienen te worden gerenoveerd 

en meer aangepast aan de noden voor langdurige verblijven (beschikbaarheid van tv, internet,  douches per 
unit, …). Catering dient aangepast te worden aan de noden van topsport (uitgebalanceerde voeding, in overleg 
met de voedingsdeskundige). 
 

Op (middel)lange termijn dient prioriteit gegeven te worden aan volgende behoeften: 
4. Medisch-paramedische ruimte voor regelmatige/permanente consultatie van kinesist, dokter of andere 

experts i.f.v.  sportwetenschappelijke begeleiding tijdens binnenlandse trainingen. Deze ruimte zal eveneens 
worden gebruikt voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen; 

5. Met het oog op een één-campus-model voor kajak en roeien, dient er een uitbreiding van de 
overnachtingaccommodatie gerealiseerd te worden (concrete plannen voor de realisatie van een sporthotel 
voor 60 personen en de vernieuwing van de aankomstzone), met aangepaste voorzieningen voor langdurige 
verblijven (beschikbaarheid van tv, internet, douches per unit, aangepaste catering, …). VKKF en VRL zullen 
onderzoeken in welke mate middelbaar onderwijs kan gevolgd worden in de nabijheid van het 
trainingscentrum (Mechelen?); 

6. Verluchtingskamer voor kledij en sportspecifiek materiaal. 
 

De watersportbaan is van absoluut wereldniveau (geen stroming, noch zijlingse wind op het water) en dient 
prioritair ter beschikking te staan van binnen- en buitenlandse topsporters. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VRL - Olympische disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen Bloso-centrum Hazewinkel 2830 Huur

Naam accommodatie

Kwaliteit Bloso-centrum Hazewinkel

Naam accommodatie

Opmerkingen Bloso-centrum Hazewinkel

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 6 6

Beloftevolle jongeren 4 4

Geïdentificeerde topsporttalenten 5 5

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week Bloso-centrum Hazewinkel 20 20 100% 15 15 100% 10 10 100% - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per week 20 20 15 15 10 10 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar Bloso-centrum Hazewinkel 1200 1200 100% 900 900 100% 600 600 100% - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per jaar 1200 1200 900 900 600 600 0 0 0 0 0 0

0

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 49% 18% 40%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 39% 79% 58%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 12% 3% 2%

Populatie

100% 923 106 105

100% 705 0 15

81

100% 837 18 27 18

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Aanwezig Krachtzaal (specifiek voor noden van roeien en kajak), ergozaal en medisch lokaal zijn erg welkom. 

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

3

€ 33.025 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

9 7 9 5 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Beenhouwersstraat 28 Willebroek € 33.025 € 0 € 0



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VRL - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal niet akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

BC Hazewinkel Willebroek Bestaand 4500 1800 1500

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 0% 15% 30% 25% 30% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Geen antwoord.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Geen antwoord.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Geen antwoord.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Geen antwoord.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Geen antwoord.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Geen antwoord.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Rollerbond vzw – Skeeleren weg & piste 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Overdekte skeelerpiste in Vlaanderen  

2. Verkeersvrij geasfalteerd wegparcours (400-600m), in de directe omgeving van een skeelerpiste 
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De Vlaamse Rollerbond vzw dient voor de regionale trainingen tijdens de winterperiode en bij slechte 
weersomstandigheden uit te wijken naar een buitenlands indoor trainingscentrum (vnl. Geisingen in Duitsland). 
Gezien de weersafhankelijkheid van het skeeleren en de bijhorende beperking in trainingsmogelijkheden bij 
slecht weer, is er een grote nood aan minimaal één overdekte skeelerpiste in Vlaanderen. Deze overdekte piste 
(lengte 200m en breedte 6m, met verhoogde bochten) dient idealiter gebouwd te worden in één van de clubs, 
aangesloten bij de VRB (exploitatie door de club). Gezien de centrale ligging en het aanwezige sportieve niveau 
wordt de voorkeur gegeven aan de club van Heverlee, Mechelen of Zemst of aan de uitbouw van de piste in het 
Bloso-centrum Gent. 
In de directe omgeving van een (bij voorkeur overdekte) skeelerpiste dient een verkeersvrij geasfalteerd 
wegparcours (gesloten circuit van ca. 400 à 600m lengte) te worden voorzien, zodat de twee disciplines (piste- en 
wegskeeleren) op één locatie kunnen worden beoefend. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VRB - Skeeleren piste en weg

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Skeelerpiste Hoger Wal 9940 Huur

Skeelerpiste Mechelen 2800 Huur

Mundialpiste 8400 Huur

Naam accommodatie

Skeelerpiste Hoger Wal

Skeelerpiste Mechelen

Mundialpiste

Naam accommodatie

Skeelerpiste Hoger Wal

Skeelerpiste Mechelen Aanwezig

Mundialpiste

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 9 9

Beloftevolle jongeren 5 5

Geïdentificeerde topsporttalenten 1 1

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Skeelerpiste Hoger Wal ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Skeelerpiste Mechelen ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Mundialpiste ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Aantal uren per doelgroep per week ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Skeelerpiste Hoger Wal ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Skeelerpiste Mechelen ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Mundialpiste ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Aantal uren per doelgroep per jaar ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Algemene 

gegevens

Guldensporenlaan 34 Evergem € 0 € 0 € 0

Geerdegemvaart Mechelen € 0 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Egellaan Oostende (Zandvoorde) € 0 € 0 € 750.000

€ 0 € 0 € 750.000

0

7 10 10 0 0 0
Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

7 8 10 0 0

7 6 10 0 0 0

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Opmerkingen

Niet aanwezig

Niet aanwezig de piste is niet centraal gelegen => tijdsbesteding voor wie uit het binnenland komt

Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Populatie

100% 658 112 221

100% 540 0 15 0

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

183

100% 496 93 21 26

25% 4% 2%

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 10% 10% 8%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 65% 86% 90%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VRB - Skeeleren weg en piste

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

- - - - - -

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 10% 90% 0% 0% 0% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Gezien de weersafhankelijkheid van het skeeleren en daardoor de beperking in (specifieke) trainingsmogelijkheden bij slecht weer (regen, sneeuw, ijzel) is er nood aan minimum 1 overdekte 

skeelerpiste in Vlaanderen. Nu wordt in de winter uitgeweken naar Geisingen (Duitsland).

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Een skeelerpiste + een wegparcours + fitness + kleedkamers.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

In Wallonië is er geen skeeleraccommodatie, in het buitenland wel, Geisingen op kop (wegens overdekt + snelle piste), verder ook mogelijkheden in Spanje en Italië.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Piste: 200 m lang, 6 m breed, verhoogde bochten. Wegparcours: 400-600 m lang, 8 m breed.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Overdekte skeelerpiste.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Geen antwoord.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Rugbybond vzw – Rugby sevens 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Nationaal trainingscentrum 
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De meest bekende discipline in de rugbysport is rugby met een team van 15 spelers (speeltijd 2x40 minuten), met 
het zeslandentornooi (Engeland, Frankrijk, Ierland, Wales, Schotland en Italië) als belangrijkste competitie op het 
Noordelijk halfrond. België promoveerde in deze discipline het afgelopen jaar naar de hoogste divisie 1A in de 
Europabeker en behoort zo tot de beste 12 Europese teams. 
 
Naast deze vorm zijn ook andere spelvormen van rugby ontwikkeld. Deze worden over het algemeen alleen in 
toernooiverband gespeeld en zijn ontwikkeld vanuit het oogpunt rugby aantrekkelijker te maken voor een groter 
publiek. De belangrijkste vorm is rugby sevens (7 spelers, speeltijd 2x7 minuten), die in 2016 voor het eerst op het 
Olympisch programma zal staan. In deze discipline vinden vierjaarlijks een Wereldkampioenschap en jaarlijks een 
Europees Kampioenschap  en een internationale competitie (IRB 7's series) bestaande uit  9 tornooien over heel 
de wereld . De meeste participerende landen combineren beide disciplines in het topsportbeleid, waarbij de 
prioriteit ligt op rugby 15 en slechts 1 à 2 maanden voor aanvang van een belangrijke rubgy sevens-tornooi de 
focus verschuift naar rugby sevens. Slechts een beperkt aantal landen (waaronder Portugal), waarvan de 
7's spelers een professioneel statuut hebben,  heeft een afzonderlijke werking rond rugby sevens. In België wordt 
rugby op amateurniveau gespeeld en worden beide disciplines gecombineerd.  
 
Het zwaartepunt van rugby 15 in België ligt in het Brussels hoofdstedelijk gewest en Wallonië. Adeps ondersteunt 
de rugbysport in Wallonië door de aanstelling van een bondscoach en een project “la Poule Performance”, waarin 
de beste mannelijke rugbyspelers van België worden verenigd voor federale trainingen in La Hulpe. Hierop zijn 
tevens  de Vlaamse rugbyspelers welkom en participeert de Vlaamse rugbybond in dit project).   
Het niveau van de Belgische damesrugbyploeg is laag.  De Vlaamse Rugbybond vzw onderzoekt in welke mate de 
Belgische rugbyspeelsters kunnen verenigd worden in een “high performance team” in Vlaanderen, naar het 
Waalse voorbeeld van de Poule Performance.  
Idealiter beschikt de Rugbybond over een eigen federaal centrum voor rugby, bestaande uit: 2 rugbyvelden (1 
gras- en 1 kunstgrasterrein), een half/volledig overdekt terrein, een krachtzaal, een medische afdeling en 
overnachtingsmogelijkheden. Momenteel vinden de nationale (jeugd- en senior)trainingen voornamelijk plaats in 
de rugbyclubs zoals la Hulpe, Leuven en Gent, maar ook in ADEPS centra,  het voetbalcentrum in Tubeke en het 
VUB-complex. Mogelijke Vlaamse investeringen in topsportinfrastructuur rugby dienen in eerste instantie te gaan 
naar het  voetbalcentrum in Tubeke of het VUB-complex, of naar de uitbouw van een rugbycentrum in de 
Blaarmeersen in Gent (in PSS met de plaatselijke club). 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VRB - Rugby sevens

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

VUB 1050 Huur

RC Gent / Wielerbaan 9000 Huur

RC Dendermonde 9200 Huur

RC Leuven 3010 Huur

Naam accommodatie

VUB

RC Gent / Wielerbaan

RC Dendermonde

RC Leuven

Naam accommodatie

VUB

RC Gent / Wielerbaan Niet aanwezig

RC Dendermonde Niet aanwezig

RC Leuven

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters - -

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

VUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RC Gent / Wielerbaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RC Dendermonde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RC Leuven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

VUB 0 0 100% 72 100 72% 60 60 100% 0 0 0 0 0 0

RC Gent / Wielerbaan 0 0 100% 30 60 50% 60 90 75% 0 0 0 0 0 0

RC Dendermonde 0 0 15 15 100% 24 48 50% 0 0 0 0 0 0

RC Leuven 0 0 100% 9 27 33% 40 80 50% 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 126 202 184 278 0 0 0 0 0 0

Algemene 

gegevens

Pleinlaan 2 Elsene € 3.700 € 73.000 € 600.000

Zuiderlaan 14 Gent € 1.800 € 0 € 0

Koetsweg 204 A Kessel-lo € 5.000 € 36.047 € 600.000

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Van Langenhovestraat 203 Dendermonde € 780 € 5.000 € 0

€ 11.280 € 114.047 € 1.200.000

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

5

8 7 8 8 7 9Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

6 8 8 6 3

7 5 8 8 7

Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

7

7 7 6 8 4 0

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Nationale team

- 150

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Topsportschool Nationale team

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

0

- 75 0 50 0

Populatie

0

- 100 0 75

95%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 45% 45% 5%

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 0% 0% 0%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 55% 55%
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 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VRB - Rugby sevens

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Akkoord Eerder niet akkoord Helemaal akkoord Akkoord Eerder niet akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Voetbalcentrum Tubeke Bestaand 0 220 280

VUB Brussel Bestaand 0 220 280

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

30% 5% 10% 30% 10% 10% 5%

O
P

EN
  V

R
A

G
EN

Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Dit is niet de hoogste prioriteit maar het zou wel de werking vergemakkelijken.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

2 rugbyvelden (één in gras, 1 kunstgras), een overdekt terrein (half of helemaal overkapt). Krachtzaal specifiek voor rugby. Medische afdeling. Burelen voor de federaties/staff. 

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Vrij goed, vooral met Frankrijk. 

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Officiële afmetingen van een rugbyveld/kunstgras. Krachtzaal, medische afdeling. 

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Centraal gelegen rugbycentrum, al dan niet samen met andere sporten. 

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Voorziening van meer kunstgrasvelden. Bestaan van krachtzalen.

G
ES

LO
TE

N
  V

R
A
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EN

Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de invetering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Schermbond vzw – Olympische disciplines 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Schermzaal met min. 14 pistes in het Bloso-centrum Gent 

2. Medisch-paramedische ruimte voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen 

3. Krachtzaal en fitnessruimte in het Bloso-centrum Gent 
    

R
ap

p
o

rt
 

1. Er bestaat momenteel geen specifieke topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen, die voldoet aan de 
vereiste kwalitatieve criteria om internationaal concurrentieel te zijn. Momenteel gaan de trainingen van de 
topsportschool en de elitesporters hoofdzakelijk door in de parketzaal van de Topsporthal in Gent. 
Er zijn concrete bouwplannen om een schermzaal te bouwen naast de Topsporthal in Gent (afmetingen: 30m x 
18m), waarin minimaal 14 permanente schermpistes kunnen geïnstalleerd worden. Deze schermzaal is een 
absolute prioriteit in het behoud en de verdere uitbouw van de topsportstructuur van de Vlaamse 
Schermbond. 

 

2. Nood aan een medisch-paramedische ruimte voor regelmatige/permanente consultatie van kinesist, dokter of 
andere experts in functie van de sportwetenschappelijke begeleiding tijdens binnenlandse trainingen. Deze 
ruimte zal eveneens worden gebruikt voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen. Mogelijks wordt 
deze ruimte gerealiseerd in de uitbouw van het Bloso-centrum Gent. 

 

3. Er zijn concrete bouwplannen om een krachtzaal en/of fitnessruimte te realiseren in het Bloso-centrum Gent, 
in gedeeld gebruik met de participerende topsportfederaties. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VSB - Olympische disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen Topsporthal Bloso 9000 Huur

Naam accommodatie

Kwaliteit Topsporthal Bloso

Naam accommodatie

Opmerkingen Topsporthal Bloso

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 2 2

Beloftevolle jongeren 5 3

Geïdentificeerde topsporttalenten 28 13

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week Topsporthal Bloso 24 30 80% 24 30 80% 0 0 0 0 24 30 80% 4 14 29%

Aantal uren per doelgroep per week 24 30 24 30 0 0 0 0 24 30 4 14

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar Topsporthal Bloso 960 1200 80% 960 1200 80% 75 75 100% 75 75 100% 960 1200 80% 160 630 25%

Aantal uren per doelgroep per jaar 960 1200 960 1200 75 75 75 75 960 1200 160 630

Watersportbaan Gent € 5.500 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

3

€ 5.500 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

7 8 0 5 3

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Aanwezig Geen specifieke accommodatie.

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

128

60% 440 0 48 18

8%

Populatie

100% 700 141 140

46% 502 100 156 115

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 45% 18% 41%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 40% 72% 51%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 15% 10%



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VSB - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Eerder akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Eerder akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Topsporthal Bloso Gent Nog te realiseren 600 600 300

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

Topsporthal Bloso Gent Nog te realiseren Nieuwe infrastructuur nog te bepalen VSB & Bloso

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 30% 20% 20% 20% 10% 0%

O
P

EN
  V

R
A

G
EN

Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Voor een behoud en verdere uitbouw van de topsportstructuur rond de topsportschoolwerking is een officiële en specifieke trainingsaccommodatie noodzakelijk en prioritair.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

18 pistes met al het nodige elektronische materiaal voor het organiseren van een internationale wedstrijd en voor beeldanalyse.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Er is één trainingszaal in Namen die een volledige bezetting kent en te klein is voor verder gebruik. In het buitenland zijn er tal van mogelijkheden, maar dat zou een verplaatsing van de topsportwerking 

inhouden naar het buitenland.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Een specifieke schermzaal met voldoende pistes (minstens 14) en dit ingebed in een trainingscentrum met een goede krachttrainingszaal, paramedische accommodatie, een aanpalende sporthal (voor 

de organisatie van wedstrijden) en verblijf en school in de buurt.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Er dient absoluut een specifieke schermzaal te komen.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Er is geen bestaande specifieke accommodatie.

G
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Snelschaatsenbond vzw – Shorttrack 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Beschikbaarheid van topsporttrainingsinfrastructuur voor shorttrack (korte termijn) 

2. Centralisatie van alle schaatssporten op één locatie (middellange termijn) 
    

R
ap
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o
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1. Momenteel kunnen de Vlaamse shorttrackers slechts beschikken over een topsporttrainingsinfrastructuur 
waar commerciële belangen overheersen (met uitzondering van de Bloso-centra Liedekerke, Herentals en 
Hasselt zijn alle Vlaamse schaatsbanen in privé-eigendom), waar bovendien de concurrentie dient aangegaan 
te worden met andere schaatssporten (ijshockey, kunstschaatsen, …). Op korte termijn is er een grote nood 
aan een betere beschikbaarheid van trainingsijs voor shorttrack tijdens “prime time” uren, zowel tijdens het 
winter- als het zomerseizoen in alle clubs in Vlaanderen. Gezien het probleem van exploitatie zijn wellicht 
alleen de Bloso-centra met een schaatspiste in staat om meer “prime time” uren ter beschikking te stellen voor 
de topsporters in shorttrack. 

 

2. Op (middel)lange termijn dient er geïnvesteerd te worden in een multi-schaatssporthal, prioritair ter 
beschikking van de Vlaamse topsporters. In deze schaatshal worden alle Olympische disciplines in de 
schaatssport (kunstschaatsen, shorttrack, langebaanschaatsen en ijshockey)  verenigd in één gecentraliseerde 
topsporttrainingsinfrastructuur. Mogelijks kan zelfs de skeelersport ondergebracht worden in deze overdekte 
trainingsinfrastructuur (zie schets onderaan, naar het voorbeeld van de Olympische ijsbaan van Calgary). In 
deze schaatshal wordt tevens een krachtzaal/fitnessruimte en een medisch-paramedische ruimte voorzien. 
De multi-schaatssporthal is bij voorkeur gelocaliseerd op de as Antwerpen-Brussel (onmiddellijke nabijheid van 
een waaier aan studiemogelijkheden secundair en hoger onderwijs) of wordt ondergebracht in een bestaand 
Bloso-centrum (ifv exploitatie). 
 
 

Schets multi-schaatstopsporthal, naar het voorbeeld van de Olympische ijsbaan van Calgary: 

 
 

  

Langebaanschaatsen 

 

           

          Shorttrack          Ijshockey & kunstschaatsen 

101 



 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VSB - Shorttrack

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen Bloso ijshal Liedekerke Huur

Naam accommodatie

Kwaliteit Bloso ijshal Liedekerke

Naam accommodatie

Opmerkingen Bloso ijshal Liedekerke

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 2 2

Beloftevolle jongeren 5 5

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week Bloso ijshal Liedekerke 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar Bloso ijshal Liedekerke 20 20 100% 40 40 100% 40 40 100% 0 0 - 0 0 - 40 40 100%

Aantal uren per doelgroep per jaar 20 20 40 40 40 40 0 0 0 0 40 40

Heuvelkouter Liedekerke € 3.000 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

1

€ 3.000 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

2 2 2 2 1

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Niet aanwezig Deze accomodatie wordt gekozen vanwege de centrale ligging, de kwaliteit van de ijsvloer en de baanbeveiliging zijn onvoldoende voor elitesporters om op niveau te trainen.

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

0

100% 450 0 100 0

-

Populatie

100% 100 0 600

- - - - -

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 3% 7% -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 15% 84% -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 82% 9%



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VSB - Shorttrack

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Schaatsbaan Centrale as Nog te realiseren 1000 500 200

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Het bouwen van locale trainingsinfrastructuur (niet-topsportrainingsinfrastructuur), zodat clubs op normale uren aan jongerenwerving kunnen doen, heeft de hoogste prioriteit.

Het creeren van een centrale topsportinfrastructuur heeft een hoge prioriteit.

Het voorzien van krachtzalen, aanpassen van bestaande infrastructuur, ... heeft een lage prioriteit.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Twee ijsvloeren van 60x30m, één met en één zonder hockeyboarding voorzien van de daarvoor ontworpen baanbeveiliging, één 400m-baan, krachtzaal, een opwarmzone (bv. enkele loopbanen en 

stationaire fietsen) in de buurt van een universiteit/ mogelijkheid tot fysieke testen/medische begeleiding. Liefst ondergebracht bij andere sporten, bv. zwemmen, baanwielrennen, atletiek, etc.... 

Kruisbestuiving is gunstig voor atleten en staff!

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Buitenland: beperkt maar goed, tegen betaling. Het probleem is dat je er geen trainer hebt die je op wedstrijden kan begeleiden en dat je meedraait in een programma dat op anderen is afgestemd. 

Het is ook moeilijker en duurder om er te studeren.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Boardingloze baan, combinatie langebaan/Shorttrack.

Mogelijkheid alle niet ijs-trainingen af te werken.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Kwantiteit ijsuren voor clubs, kwaliteit centrale topsportfaciliteit.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Wedstrijdrijders weghalen bij de clubs zodat deze hun ijs voor jongerenwerving kunnen gebruiken. 
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Snelschaatsenbond vzw – Langebaanschaatsen 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Topsporttrainingsinfrastructuur voor langebaanschaatsen (korte termijn) 

2. Centralisatie van alle schaatssporten op één locatie (middellange termijn) 
    

R
ap

p
o

rt
 

1. De trainingsmogelijkheden voor langebaanschaatsen zijn in België quasi onbestaande. Vanaf 6 à 7 jaar dient een 
topsporttalent gericht te werken op schaatstechnieken voor langebaanschaatsen. Op de leeftijd van 9 à 10 jaar 
wordt er momenteel getraind op een 200m-piste (slechts 3 pistes in België: Lommel, Antwerpen en Gent). Op 15 
à 16-jarige leeftijd dient de overstap naar het langebaanschaatsen op een 400m-piste gemaakt te worden. De 
nodige  trainingsinfrastructuur is momenteel niet aanwezig in Vlaanderen, waardoor er dient uitgeweken te 
worden naar Tilburg, Eindhoven of Breda als dichtstbijzijnde trainingscentra.  
Door de afwezigheid van een 400m-piste is de sportdiscipline in Vlaanderen als het ware onthoofd en kan er 
geen draagvlak gecreëerd worden in de begeleiding van jonge talenten. Er dient nagegaan te worden in welke 
mate op korte termijn een duobaan kan geïnstalleerd worden in het Bloso-centrum Gent (op de huidige 400m-
skeelerpiste, waarbij deze piste in de zomer wordt gebruikt door de skeeleraars en in de winterperiode deze 
piste wordt omgebouwd tot ijspiste voor het langebaanschaatsen (naar Nederlands voorbeeld). Mogelijks kan 
deze piste op lange termijn worden overdekt. 

 

2. Op (middel)lange termijn dient er geïnvesteerd te worden in een multi-schaatssporthal, prioritair ter beschikking 
van de Vlaamse topsporters. In deze schaatshal worden alle Olympische disciplines in de schaatssport 
(kunstschaatsen, shorttrack, langebaanschaatsen en ijshockey)  verenigd in één gecentraliseerde 
topsporttrainingsinfrastructuur. Mogelijks kan zelfs de skeelersport ondergebracht worden in deze overdekte 
trainingsinfrastructuur (zie schets onderaan, naar het voorbeeld van de Olympische ijsbaan van Calgary). In deze 
schaatshal wordt tevens een krachtzaal/fitnessruimte en een medisch-paramedische ruimte voorzien. 
De multi-schaatssporthal is bij voorkeur gelocaliseerd op de as Antwerpen-Brussel (onmiddellijke nabijheid van 
een waaier aan studiemogelijkheden secundair en hoger onderwijs) of wordt ondergebracht in een bestaand 
Bloso-centrum (i.f.v. exploitatie).  
 
 

Schets multi-schaatstopsporthal, naar het voorbeeld van de Olympische ijsbaan van Calgary: 

 
 

Langebaanschaatsen 

 

           

          Shorttrack          Ijshockey & kunstschaatsen 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VSB - Langebaanschaatsen

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen - - -

Naam accommodatie

Kwaliteit -

Naam accommodatie

Opmerkingen -

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 6 0

Beloftevolle jongeren 2 0

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - -

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

€ 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

- -

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

80

0% 450 212 550 71

-

Populatie

0% 658 225 742

- - - - -

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 0% 0% -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 20% 20% -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 80% 80%



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VSB - Langebaanschaatsen

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal niet akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Schaatsbaan Centrale as Nog te realiseren 1000 750 200

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

75% 25% 0% 0% 0% 0% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Gezien de volledige afwezigheid van basisinfrastructuur voor het beoefenen van het langebaanschaatsen in Vlaanderen, geniet deze realisatie de hoogste B32prioriteit. Echter met een geringe 

bijkomende investering kan die basisinfrastructuur uitgebouwd worden tot een topsporttrainingsinfrastructuur.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Volgende overdekte 400 m-banen kunnen als voorbeeld fungeren : Inzell (GER), Erfurt (GER) en Enschede (NED). Aanwezigheid van kracht- en fitnessruimte is een must, (para)medische voorzieningen 

een wens. Indien er geöpteerd wordt om een aantal sporttakken te centraliseren is bijvoorbeeld de nabijheid van andere sportinstallatie mogelijks een pluspunt (zie bijvoorbeeld de indooratletiekbaan 

in Erfurt).

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

De mogelijkheden in de andere landsgedeeltes zijn NIHIL. Natuurlijk kan er altijd uitgeweken worden naar het buitenland. De mogelijkheden zijn legio, maar hier zijn ook verscheidene nadelen aan 

verbonden. Het belangrijkste nadeel is misschien dan wel dat de sportdiscipline in Vlaanderen als het ware wordt onthoofd. Met het uitvlaggen van de elite treedt er een drainage van kennis en 

expertise op. Bovendien wordt de doorstroming van jonge talenten en beloftevolle jongeren extra bemoeilijkt, al dan niet tot praktisch nul herleid. 

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Gezien in Vlaanderen enkel een laagland 400 m-baan kan gerealiseerd worden, kan de 400 m-baan in Heerenveen (na vernieuwing) of in Astana als maatstaf genomen worden.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Gezien de volledige afwezigheid van een basisinfrastructuur voor het beoefenen van het langebaanschaatsen in Vlaanderen geniet deze realisatie de prioriteit. Echter met een geringe bijkomende 

investering kan die basisinfrastructuur uitgebouwd worden tot een topsporttrainingsinfrastructuur.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Er is momenteel zelfs geen basisinfrastructuur voor het beoefenen van het langebaanschaatsen in Vlaanderen aanwezig.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Ski & Snowboardfederatie vzw – Alpijns skiën 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Buitenlandse uitvalsbasis in de Alpen 

2. Medisch-paramedische ruimte voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen 
    

R
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1. Idealiter dient er geïnvesteerd te worden in een buitenlandse uitvalsbasis met voldoende 
trainingsmogelijkheden voor alle disciplines van het Alpijns skiën en snowboard, waardoor een groot deel van 
de buitenlandse verblijfskosten zou wegvallen. In België zijn er twee goede indoor skipistes, maar deze zijn 
uiteraard onvoldoende om skitechnische trainingen aan te vatten. Tot de leeftijd van 14 jaar kan dit tekort 
opgevangen worden door de organisatie van regelmatige buitenlandse stages; op latere leeftijd is het 
aangewezen dat de beloftevolle skiër uitwijkt naar een wintersportland, teneinde de topsportcarrière verder te 
kunnen uitbouwen. 
 

2. Nood aan een medisch-paramedische ruimte voor regelmatige/permanente consultatie van kinesist, dokter of 
andere experts in functie van de sportwetenschappelijke begeleiding tijdens binnenlandse trainingen. Deze 
ruimte zal eveneens worden gebruikt voor revalidatie en houding- en stabilisateoefeningen. Mogelijks wordt 
deze ruimte gerealiseerd in de uitbouw van de campus van de topsportschool in Antwerpen. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VSSF - Alpijns skiën

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen Skicenter Snowvalley 3990 Huur

Naam accommodatie

Kwaliteit Skicenter Snowvalley

Naam accommodatie

Opmerkingen Skicenter Snowvalley

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters - -

Beloftevolle jongeren 1 1

Geïdentificeerde topsporttalenten 4 4

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week Skicenter Snowvalley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar Skicenter Snowvalley 0 30 0% 0 50 0% 36 75 48% 10 36 28% 0 72 0% 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 30 0 50 36 75 10 36 0 72 0 0

Deusterstraat 74 E Peer € 8.100 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

0

€ 8.100 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

3 2 1 10 5

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Niet aanwezig -

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

-

100% 60 0 880 0

74%

Populatie

- - - -

100% 141 27 360 46

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) - 5% 18%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) - 5% 8%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis - 90%



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VSSF - Alpijns skiën

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

- - - - - -

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 30% 30% 10% 5% 20% 5%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Voor ons als skifederatie, zou een financiele ondersteuning voor de verplaatsingen naar of het huren van een buitenlandse uitvalsbasis belangrijker zijn.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Een buitenlandse uitvalsbasis met voldoende mogelijkheden om conditionele training aan te kunnen bieden. 

In Vlaanderen: voldoende, centraal gelegen, mogelijkheden om ons conditioneel, off-snow programma, te kunnen verzorgen.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Er zijn zeker mogelijkheden maar om ideale faciliteiten in het buitenland te krijgen, is het nodig dat we ons ergens structureel kunnen vestigen.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Verblijfsaccommodatie, verbonden aan een ideale topsportinfrastructuur. Daarnaast moet er voldoende variatie aan skipistes zijn, waar er zowel op technische als op de snelheidsnummers kan 

getraind worden. Verder zou er aan de verblijfsaccommodatie een fitnesszaal met enkele spinningfietsen moeten aanwezig zijn.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Buitenlandse uitvalsbasis.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Topsport moet sowieso prioriteit krijgen op de financiële haalbaarheid. Het meest efficiënte (financieel interessantste) gebruik mag niet de bovenhand halen op het topsportbeleid. Waar mogelijk, 

moet er wel samengewerkt kunnen worden.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Ski & Snowboardfederatie vzw – Snowboard 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Buitenlandse uitvalsbasis in de Alpen 

2. Indoor trainingsinfrastructuur met twee grote jumps in lijn, in de nabijheid van de topsportschool 

3. Woodward indoor trainingscentrum met schuim gevulde landingsplaatsen en trampolines 

4. Medisch-paramedische ruimte voor revalidatie en houding- en stabilisatieoefeningen 
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1. Idealiter dient er geïnvesteerd te worden in een buitenlandse uitvalsbasis met voldoende 
trainingsmogelijkheden voor alle disciplines van het Alpijns skiën en snowboard, waardoor een groot deel van 
de buitenlandse verblijfskosten zou wegvallen. 
 

2. In België zijn er momenteel twee goede indoorpistes (Snowvalley Peer en Ice Mountain Komen), waar 
voldoende kan getraind worden op snowboardskills door de aanwezigheid van 1 grote jump van 8m. Deze 
skipistes liggen echter te ver van de topsportschool in Wilrijk, waardoor veel verplaatsingstijd dient gemaakt te 
worden. De stad Antwerpen heeft voorlopige bouwplannen om de borstelskipiste van Zondal in Deurne om te 
bouwen tot een indoor skipiste, waarbij (in overleg met de VSSF) twee grote jumps van 8 à 10m zouden 
worden voorzien. De realisatie van deze skipiste zou optimaal zijn in de verdere uitbouw van de topsportschool 
snowboard in Antwerpen.  

 

3. Naar het voorbeeld van het Woodward centrum in Copper Mountain (Colorado, USA) en de LAAX Freestyle 
Academy (Laax, Zwitersland) zou er in de omgeving van Antwerpen een indoorhal dienen gerealiseerd te 
worden met kunstmatige halfpipes, met schuim gevulde landingsplaatsen en trampolines voor het veilig 
oefenen van sprongen en stunts. Een dergelijke indoor trainingsinfrastructuur is essentieel om op een veilige 
manier mee te evolueren in deze technische sport, en biedt bovendien ook mogelijkheden naar andere 
sporttakken (ski, BMX, skateboard, …) 

 

4. Nood aan een medisch-paramedische ruimte voor regelmatige/permanente consultatie van kinesist, dokter of 
andere experts in functie van de sportwetenschappelijke begeleiding tijdens binnenlandse trainingen. Deze 
ruimte zal eveneens worden gebruikt voor revalidatie en houding- en stabilisateoefeningen. Mogelijks wordt 
deze ruimte gerealiseerd in de uitbouw van de campus van de topsportschool in Antwerpen. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VSSF - Snowboard

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Skicenter Snowvalley 3990 Huur

Ice Mountain 7780 Huur

Naam accommodatie

Skicenter Snowvalley

Ice Mountain

Naam accommodatie

Skicenter Snowvalley

Ice Mountain

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 2 0

Beloftevolle jongeren 4 4

Geïdentificeerde topsporttalenten 9 9

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Skicenter Snowvalley 0 0 2 4 50% 3 4 75% 0 0 2 4 50% 0 0

Ice Mountain 0 0 2 4 50% 3 4 75% 0 0 2 4 50% 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 4 8 6 8 0 0 4 8 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Skicenter Snowvalley 0 0 64 128 50% 96 128 75% 0 0 96 128 è( 0 0

Ice Mountain 0 0 64 128 50% 96 128 75% 0 0 96 128 è( 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 128 256 192 256 0 0 192 256 0 0

Algemene 

gegevens

Deusterstraat 74 E Peer € 500 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

€ 0

Capellestraat 16 Komen € 500 € 0 € 0

€ 1.000 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

6 4 8 5 0

5 3 7 5 7 0

7

Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Nationale team

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen
Niet aanwezig Te ver van de topsportschool.

Niet aanwezig Te ver van de topsportschool.

Topsportschool Nationale team

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Populatie

0% 0 0 690

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

42

100% 30 0 500 0

100% 130 40 77 44

96% 80% 40%

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 0% 5% 20%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 5% 15% 40%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VSSF - Snowboard

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Geen mening Helemaal akkoord Helemaal akkoord Niet akkoord Niet akkoord Niet akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Ski indoor Antwerpen Nog te realiseren 40 100 60

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Hoge prioriteit maar helaas niet binnen onze bevoegdheid of binnen onze mogelijkheden.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

2 grote jumps in lijn.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Quasi maximaal.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Zeer uitgebreid, moeilijk kort te verwoorden.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Grotere jumps indoor.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Geen antwoord.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Squashfederatie vzw – Alle disciplines 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Renovatie en optimalisatie van het Vlaams Squashcentrum in het Bloso-centrum Herentals 
    

R
ap
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o
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Voor een optimalisatie van het Vlaams Squashcentrum in het Bloso-centrum Herentals dienen volgende 
investeringen op korte termijn te gebeuren, in volgorde van prioriteit: 

1. Vernieuwing van de parketvloer van de huidige 8 courts (kostprijs ca. € 30.000). De vernieuwde vloer dient 
vervolgens tweewekelijks gereinigd te worden door het onderhoudspersoneel, en te allen tijde met het 
nodige respect betreden te worden (zowel door topsporters als eenmalige gebruikers/recreanten); 

2. Herstelling of vervanging van de verplaatsbare muren: het verankeringsmechanisme geraakt stilaan 
versleten, waardoor de herstelling – dan wel een vervanging door een vaste muur – zich opdringt; 

3. Aankoop en plaatsing van nieuwe netten boven de courts (de huidige netten vertonen grote gaten); 
4. Aankoop van schoeisel in diverse maten (naar het voorbeeld van bowling) voor gebruik van de 

squashterreinen door eenmalige gebruikers/recreanten. Hierdoor zal de sportvloer minder snel verslijten. 
5. Permanente beschikbaarheid van 2 kamers in het sporthotel van het Bloso-centrum Herentals, ten behoeve 

van de Vlaamse topsporters. 
 

Op lange termijn dient de aankoop van een mobiel glascourt (kostprijs € 100.000) overwogen te worden, zodat 
deze kan ingeschakeld worden als topsporttrainings- en competitiecourt in het Bloso-centrum Herentals en in 
andere locaties. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VSF - Alle disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen Vlaams Squashcentrum 2200 Eigendom

Naam accommodatie

Kwaliteit Vlaams Squashcentrum

Naam accommodatie

Opmerkingen Vlaams Squashcentrum

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 5 5

Beloftevolle jongeren 2 2

Geïdentificeerde topsporttalenten 12 12

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week Vlaams Squashcentrum 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar Vlaams Squashcentrum 60 80 75% 100 100 100% 0 0 0 0 - 0 0 - 150 150 100%

Aantal uren per doelgroep per jaar 60 80 100 100 0 0 0 0 0 0 150 150

Vorselaarsebaan 60 Herentals € 7.000 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

7

€ 7.000 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

9 7 8 9 9

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Aanwezig
Er zijn goede courts in het Vlaams Squashcentrum. Het onderhoud is en BLIJFT cruciaal.  Op dit vlak is het multifuncitioneel gebruik van het squashcentrum nadelig voor topsport. Vele leerkrachten 

(sportdagen, sportklassen, kampen)  nemen een loopje met de regelgeving om deftig en proper schoeisel te gebruiken).

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

0

100% 600 0 0 0

0%

Populatie

100% 800 0 0

100% 400 0 0 0

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 10% 10% 40%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 90% 90% 60%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 0% 0%



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VSF - Alle disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Akkoord Geen mening Geen mening Geen mening Geen mening

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Vlaams squashcentrum Herentals Bestaand 300 250 250

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 0% 90% 10% 0% 0% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Wij opteren voor aanpassingen in het Vlaams Squashcentrum die vanaf heden best jaarlijks gebeuren. 

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Ideaal zou zijn dat er tweede squashcentrum zou komen in Oost-Vlaanderen, met enkele courts en een glass court.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Zoals gezegd is er maar 1 glass court.  Dit is onvoldoende.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Internationale wedstrijden worden gespeeld op een glass court.  Momenteel is er maar één in Vlaanderen en dat is zeer weinig.  Daarnaast moeten er een 6-tal zeer goede 'gewone courts' zijn.  De 

vloer is cruciaal.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Vernieuwing van de courts in het Vlaams Squashcentrum in Herentals.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

De courts worden momenteel dubbel gebruikt.  Dit was oorspronkelijk zo voorzien in de samenwerkingsovereenkomst met Bloso.  Een nadeel is het feit dat scholen en bosklassen ook gebruik maken 

van de courts.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Taekwondo Bond vzw – Olympische disciplines 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Trainingscentrum (200m²) met taekwondomatten (reeds concrete bouwplannen) 

2. Overnachtingsmogelijkheden nabij het trainingscentrum 
    

R
ap

p
o

rt
 

1. Door de toekomstige bouw van de nieuwe topsporthal op de campus van de topsportschool in Antwerpen 
zullen de voornaamste noden inzake topsporttrainingsinfrastructuur ingevuld worden. Tot de opening van de 
nieuwe topsporthal (vanaf 2014?) dient er uitgeweken te worden naar sporthal Kattenbroek in Edegem (op ca. 
10’ fietsafstand van de campus, weinig geschikt voor topsport aangezien de taekwondomatten steeds dienen 
gelegd te worden) en zaal ’t Spant in Wilrijk (op ca. 5’ fietsafstand van de campus, niet geschikt voor topsport, 
aangezien de taekwondomatten steeds dienen gelegd te worden en er geen kleedkamers/douches/kineruimte 
voorzien is).  
De nieuwe sporthal dient prioritair ter beschikking te staan van taekwondo, zodat ook de noodzakelijke 
avondtrainingen kunnen ingevuld worden, en ook de elitesporters en beloftevolle jongeren een 
topsportprogramma in de campus kunnen afwerken. 

 

2. Er is een nood vastgesteld aan beschikbare overnachtingsmogelijkheden nabij het trainingscentrum in 
Antwerpen, in functie van de realisatie van een één-campus-model (leven, trainen en studeren) per sporttak.  
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VTB - Olympische disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

T'Spant 2610 Huur

Kattenbroek 2650 Huur

Zaal De Nayer 3001 Huur

Naam accommodatie

T'Spant

Kattenbroek

Zaal De Nayer

Naam accommodatie

T'Spant

Kattenbroek Aanwezig

Zaal De Nayer

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 2 2

Beloftevolle jongeren 4 4

Geïdentificeerde topsporttalenten 5 5

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

T'Spant 10 16 63% 4 4 100% 0 0 0 0 4 4 100% 0 0

Kattenbroek 4 4 0% 10 10 100% 0 0 0 0 10 10 100% 0 0

Zaal De Nayer 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 14 20 14 14 0 0 0 0 14 14 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

T'Spant 400 640 63% 40 40 100% 0 0 0 0 40 40 100% 0 0

Kattenbroek 160 160 100% 400 400 100% 0 0 0 0 400 400 100% 0 0

Zaal De Nayer 40 40 100% 40 40 100% 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 40 40 100% 40 40 100%

Aantal uren per doelgroep per jaar 600 840 480 480 0 0 0 0 480 480 40 40

645 41 100 0

11% 15% 4%

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 84% 84% 9%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 5% 1% 87%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis

Nationale team

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Populatie

100% 600 282 75

100% 352 71 10 22

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

35

100%

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

0 0

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Opmerkingen

Niet aanwezig We gebruiken momenteel een toneelzaal voor onze trainingen, waardoor de matten wekelijks afgebroken worden. Geen douche. 

De zaal wordt s'avonds door lokale sportclubs gebruikt. De matten moeten dagelijks afgebroken worden. 

Niet aanwezig Nationale en regionale trainingen (2/maand).

Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

0

7 8 8 7 5 5
Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

6 7 5 0 0

7 7 6 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Tervuursevest 101 Leuven € 1.000 € 0 € 0

€ 5.800 € 0 € 0

Algemene 

gegevens

Boomsesteenweg 335 Wilrijk € 1.800 € 0 € 0

Kattenbroek Edegem € 3.000 € 0 € 0



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VTB - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Geen mening Helemaal akkoord Helemaal akkoord Geen mening

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Topsportschool Wilrijk Nog te realiseren 800 720 160

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

Topsportschool Wilrijk Nog te realiseren Nieuwe infrastructuur 2014 Topsportschool

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 10% 20% 20% 20% 30% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Topprioriteit: het is onze bedoeling om meer en meer naar een "één-campus-model" te evolueren, zowel als voor onze topsportschool als voor ons uitstroomproject. 

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Een taekwondozaal van minimaal 200m², met taekwondomatten en PC en flat screens (elektronische pantsers), uitsluitend ter beschikking van de VTB. Met een fitnessruinmte en kinélokalen ernaast. 

Naast de topsportschool en in die nabijheid van hogescholen. Dit samen met de mogelijkheid om te overnachten, zowel voor de leerlingen van de TSS en voor elitesporters. 

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

De mogelijkheid om met buitenlandse delegaties op stage te gaan (1 tem 3 weken naar Duitsland, Spanje of Korea). 

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Mogelijkheid om buitenlandse delegaties te ontvangen. Trainingszaal ingericht met PC en flatscreens (Electronische pantsers). 

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Een trainingszaal uitsluitend ter beschikking van de federatie + mogelijkheid tot overnachting (zowel tijdelijke als permanente verblijven).

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Momenteel gebruiken we 3 verschillende trainingszalen en 2 fitnesszalen omwille van het feit dat geen enkele zaal permanent beschikbaar is.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Tafeltennisliga vzw – Olympische disciplines 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Trainingscentrum met 12 tafels (afmeting per tafel: 12x5m) 
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Het huidige trainingscentrum in Leuven heeft een beperkte capaciteit en staat bovendien onvoldoende ter 
beschikking van de elitesporters. Er is een grote nood aan een verhoging van de gebruikerscapaciteit tot 12 tafels 
op korte termijn en 24 tafels in een ideaal scenario, die permanent ter beschikking staat voor de topsportwerking 
van de VTTL. Deze verhoging kan bewerkstelligd worden, hetzij door een uitbreiding van de bestaande 
infrastructuur (bijkomende ruimte op de huidige campus, mogelijks in een PPS met een nabijgelegen club), hetzij 
door een nieuwe trainingslocatie te voorzien in de directe omgeving van Gent (eveneens in een PPS met een 
nabijgelegen club). Door de verhoging van de gebruikerscapaciteit zullen meer binnenlandse stages kunnen 
afgewerkt worden en dient niet steeds naar het trainingscentrum L’Hydrion in Aarlen uitgeweken te worden. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VTTL - Olympische disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Bovenzaal KA Redingenhof 3000 Huur

Bloso-centrum Herentals 2200 Huur

Naam accommodatie

Bovenzaal KA Redingenhof

Bloso-centrum Herentals

Naam accommodatie

Bovenzaal KA Redingenhof

Bloso-centrum Herentals

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 0 0

Beloftevolle jongeren 3 3

Geïdentificeerde topsporttalenten 23 23

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Bovenzaal KA Redingenhof 20 30 67% 24 24 100% 0 0 #DEEL/0! 0 4 0% 24 24 100% 0 0

Bloso-centrum Herentals 0 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 20 30 24 24 0 0 0 4 24 24 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Bovenzaal KA Redingenhof 800 1200 67% 1000 1000 100% 24 360 7% 0 160 0% 1000 1000 100% 0 0

Bloso-centrum Herentals 40 40 100% 40 80 50% 40 160 25% 0 160 0% 0 40 0% 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 840 1240 1040 1080 64 520 0 320 1000 1040 0 0

Algemene 

gegevens

Redingenstraat Leuven € 7.000 € 12.000

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

€ 0

Vorselaarsebaan 6I0 Herentals € 1.000 € 0 € 0

€ 8.000 € 12.000 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

4 9 8 5 7

3 7 3 0 1 4

2

Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Nationale team

Gebruik op jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen
Aanwezig Accommodatie is niet steeds beschikbaar, wat vooral een probleem is  voor de elitesporters

Niet aanwezig Tot in 2011 konden wij steeds terecht in Herentals voor stages en kampen. Nu kunnen wij echter geen tafels meer stockeren wat een probleem vormt voor onze stages en kampen.

Topsportschool Nationale team

Gebruik per week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Populatie

- - - -

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

-

100% 750 87 183 104

100% 681 314 88 55

- 15% 13%

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) - 80% 37%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) - 0% 50%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VTTL - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Geen mening Akkoord Akkoord Geen mening

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

KA Redingenhof Leuven Bestaand 1000 1200 360

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

KA Redingenhof Leuven Bestaand Uitbreiding infrastructuur nog te bepalen VTTL & overheden

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

O
P

EN
  V

R
A

G
EN

Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Hoofdprioriteit.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Zaal met 24 tafels en afmeting per tafel van 12 op 5m. Dit in combinatie met kantoorruimte voor de federatie.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

De mogelijkheden zijn absoluut beter dan in Vlaanderen. Zelfs clubs hebben betere eigen trainingsaccomodatie dan de federatie.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Vochtabsorberend gebouw (dus geen staal en beton!) met taraflex of Gerflor vloer en verlichting van 600 Lux over de hele zaal.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Zaal met minimum 12 tafels in eerste fase is absoluut nodig. Deze zaal dienen we permanent ter beschikking te hebben.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Situatie is al gemaximaliseerd in Leuven.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Tennisvereniging vzw – Olympische disciplines 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Permanente ruimte voor interdisciplinaire omkadering van leerlingen/topsporters in Antwerpen 
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VTV heeft concrete bouwplannen om een bijkomende hal met 2 verdiepingen te bouwen naast de bestaande 
tennishal. De benedenverdieping zou in gebruik genomen worden door VTV voor de stockage van 
promotiemateriaal. De bovenverdieping (7x25m) zou ingericht worden als medisch-paramedisch centrum 
(kinesist, sportpsycholoog, voedingsdeskundige, inspanningsfysioloog, osteopaat, …) voor de campus van de 
topsportschool in Antwerpen. Ook andere federaties zouden toegang kunnen krijgen tot dit centrum. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VTV - Olympische disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen VTV-opleidingscentrum 2610 Huur

Naam accommodatie

Kwaliteit VTV-opleidingscentrum

Naam accommodatie

Opmerkingen VTV-opleidingscentrum

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 7 6

Beloftevolle jongeren 12 10

Geïdentificeerde topsporttalenten 53 53

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week VTV-opleidingscentrum 25 25 100% 30 30 100% 20 20 100% 6 6 100% 30 30 100% 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 25 25 30 30 20 20 6 6 30 30 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar VTV-opleidingscentrum 1000 1000 100% 1200 1200 100% 900 900 100% 300 300 100% 1200 1200 100% 100 100 100%

Aantal uren per doelgroep per jaar 1000 1000 1200 1200 900 900 300 300 1200 1200 100 100

0

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 27% 43% 85%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 38% 47% 10%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 35% 10% 5%

Populatie

86% 386 195 214

100% 1000 0 50

195

83% 750 0 100 0

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Aanwezig
In piekmomenten (alle spelers in België) moeten we regelmatig uitwijken naar andere accomodaties in de buurt. In de toekomst  zouden we graag meer spelers betrekken in het VTV-centrum. Dit 

heeft als gevolg dat 2 extra terreinen wenselijk zouden zijn.-

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

8

€ 125.000 € 25.000 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

8 8 8 7 6

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Edegemsesteenweg 100 Wilrijk € 125.000 € 25.000 € 0



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VTV - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Akkoord Akkoord Akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

VTV-centrum Wilrijk Bestaand 1000 1200 1500

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

VTV-centrum Wilrijk Bestaand Uitbreiding infrastructuur 2013-2014 VTV & overheid?

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 20% 5% 30% 30% 15% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Verbetering en optimalisatie werkomgeving voor alle betrokken partijen verbonden aan de ontwikkeling van een topsporter (multidisciplinair).

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

7 indoor terreinen en uitbreiding van infrastructuur voor dokter, kine, inspanningsfysioloog, osteo, mental coach, ….

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

We trachten daar contacten te leggen en dat vormt meestal geen probleem. We hebben geen eigen infrastructuur in het buitenland.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Zoals ze op heden zijn, maar als we naar de toekomst kijken en willen meedoen zal er moeten geïnvesteerd worden.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

7 indoor terreinen en uitbreiding van infrastructuur voor dokter, kine, inspanningsfysioloog, osteo, mental coach, ….

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Combinatie breedtesport is uitgesloten. VTV Wilrijk wordt maximaal benut…
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga vzw – Duatlon 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Geen specifieke noden 
    

R
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 Voor duatlon zijn er geen (grote) investeringen noodzakelijk, aangezien de meeste duatleten individueel trainen 

in de eigen club en de beschikbare trainingsinfrastructuur (hoofdzakelijk atletiekpiste) toereikend is. De 
investeringen voor triatlon (bv. wielerpiste) kunnen ook van dienst zijn voor duatlon. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VTDL - Duatlon

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen - - -

Naam accommodatie

Kwaliteit -

Naam accommodatie

Opmerkingen -

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 4 0

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67% - -

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 0% - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 33% - -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis

Populatie

0% 300 25 700

- - - -

- - - -

Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

225

-

-

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

- -

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Raming investering publieke sector

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

€ 0 € 0 € 0

-- - - -

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VTDL - Duatlon

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

- - - - - -

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

De investeringen voor triatlon kunnen ook van dienst zijn voor duatlon, met name alles wat het fietsen en lopen aangaat.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Cfr triatlon, met name voor alles wat lopen, fietsen en indoortraining aangaat. Zwembad faciliteiten zijn wenselijk ifv re-training (aquajog).

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

In buitenland zijn er tal van schitterende centra (te veel om op te lijsten).  In België zijn er locaties die heel wat te bieden hebben, maar niet het complete plaatje.  

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Er is voldoende infrastructuur van hoge kwaliteit ifv duatlon.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Voor duatlon zijn er geen grote investeringen noodzakelijk.  Indien in een volgende beleidsperiode een beleidspunt van gemaakt wordt om in duatlon een gecentraliseerde werking op te starten (te 

herstarten, is ooit een discipline in de TSS geweest), is er wellicht een investering in mankracht acuter dan in infrastructuur.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

De beschikbare capaciteit voor duatlon (atletiekpiste) is toereikend.  Er is geen onmiddellijke vraag naar uitbreiding van capaciteit of efficiëntere invulling.  De meeste duatleten zijn ook lid van een 

atletiekclub en kunnen via dat kanaal gebruik maken van piste.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga vzw – Triatlon Olympic distance 

 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Beschikbaar zwemwater in de buurt van het trainingscentrum (in combinatie met lopen & fietsen) 

2. Beschikbaarheid van open water 
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1.  Grote nood aan de beschikbaarheid van een 50m zwembad (minimum 2 zwembanen) in de onmiddellijke 
omgeving van Leuven, aangezien deze regio zich – in vergelijking met Antwerpen en Gent – beter leent tot de 
professionele beoefening van de verschillende disciplines in triatlon. Voor de noodzakelijke dagelijkse 
trainingen dient momenteel uitgeweken te worden naar drie verschillende zwembaden in de buurt van 
Leuven, waarbij vaak weinig interessante trainingsuren worden verkregen. Het gebruik van de testing- en 
trainingsinfrastructuur kan zeker gedeeld worden met de Vlaamse Zwemfederatie. 
 

2. De zwemmogelijkheden in open water in de nabijheid van Leuven zijn momenteel beperkt tot de plas in 
Rotselaar (geen topsportbeleid), Bloso-centrum Hofstade (beperkte mogelijkheden) en Bloso-centrum 
Hazewinkel. In Bloso-centrum Hazewinkel verloopt de samenwerking met de beheerder zeer goed en zou er de 
mogelijkheid bestaan om een permanente open waterzwembaan te installeren. Het provinciaal domein van 
Kessel-lo is een (nog) betere uitwijkmogelijkheid zijn, indien de vijver zou uitgebaggerd worden en er een 
toelating zou voorzien worden voor open watertrainingen. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VTDL - Triatlon (zwembad)

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Faber KULeuven (zwembad) 3001 Huur

Zwembad Kessel-lo (25m) 3010 Huur

Zwembad Sportoase (25m) 3000 Huur

Bloso Hofstade (25m) 1981 Huur

Zwembad Wezenberg (50m) 2018 Huur

KTA Brugge (25m) 8800 Huur

Zwembad Rozenbroeken (50m) 9000 Huur

Naam accommodatie

Faber KULeuven (zwembad)

Zwembad Kessel-lo (25m)

Zwembad Sportoase (25m)

Bloso Hofstade (25m)

Zwembad Wezenberg (50m)

KTA Brugge (25m)

Zwembad Rozenbroeken (50m)

Naam accommodatie

Faber KULeuven (zwembad)

Zwembad Kessel-lo (25m) Niet aanwezig

Zwembad Sportoase (25m) Niet aanwezig

Bloso Hofstade (25m) Niet aanwezig

Zwembad Wezenberg (50m) Niet aanwezig

KTA Brugge (25m) Niet aanwezig

Zwembad Rozenbroeken (50m)

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 6 4

Beloftevolle jongeren 5 3

Geïdentificeerde topsporttalenten 17 17

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Faber KULeuven (zwembad) 2 10 20% 2 10 20% 0 0 0 0 0 8 0% 0 0

Zwembad Kessel-lo (25m) 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zwembad Sportoase (25m) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bloso Hofstade (25m) 0 0 0 0 2 2 100% 2 2 100% 8 0 0 0

Zwembad Wezenberg (50m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KTA Brugge (25m) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Zwembad Rozenbroeken (50m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 10 10 10 10 4 2 2 2 8 8 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Faber KULeuven (zwembad) 80 450 18% 80 450 18% 0 0 10 10 100% 0 320 0% 0 0

Zwembad Kessel-lo (25m) 240 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zwembad Sportoase (25m) 80 0 80 0 0 0 8 8 100% 0 0 0 0

Bloso Hofstade (25m) 0 0 0 0 80 80 100% 0 0 320 0 0 0

Zwembad Wezenberg (50m) 12 12 100% 12 12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

KTA Brugge (25m) 10 0 10 0 40 0 0 0 0 0 0 0

Zwembad Rozenbroeken (50m) 20 20 100% 20 20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 442 482 442 482 120 80 18 18 320 320 0 0

Nationale team

Topsportschool Nationale team

9 7 8 5 5 0

62

60% 1100 180 150 30

1050 130 120 25

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

2 5

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

5 2

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 36% 35% 46%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 41% 50% 41%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 23% 15% 13%

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen

Aanwezig

Aanwezig goed bad voor testing (fysiologie en bewegingsanalyse).

we centraliseren liever alle zwemtrainingen in Leuven in het zwembad van FABER.

we centraliseren liever alle zwemtrainingen in Leuven in het zwembad van FABER.

trainingen project Pool jeugdtrainers, regio Brabant en Antwerpen.

we gebruiken dit bad voor lactaattests zwemmen.

alternatief indien we niet in Olympia terechtkunnen.  50m is meerwaarde en onze voorkeur.

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Populatie

67% 1200 380 300

100%

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Gebruik per 

week 

(# uren)

5 0

7 5

7 6 6 5 0

Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

5 8 7

3 7 8 5

5

3 7 6 5

6 6 6 4

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Philipssite Leuven € 1.500 € 0 € 0
Algemene 

gegevens

Tervuursevest 101 Leuven € 6.000 € 0 € 0

Stadionlaan 4 Kessel-lo € 1.800 € 0 € 0

Rijselstraat 7 Brugge € 1.900 € 0 € 0

Zandstraat 3

€ 0 € 0

Hofstade € 0 € 0 € 0

Desguinlei 17-19 Antwerpen € 200

5

6 6 6 5 2 0

Rozebroekslag 22-28 Sint-Amandsberg € 250 € 0 € 0

€ 11.650 € 0 € 0



 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VTDL - Triatlon (lopen)

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Piste Faber KULeuven 3001 Huur

Piste Kessel-lo 3010 Huur

Piste De Nekker 2800 Huur

Naam accommodatie

Piste Faber KULeuven 

Piste Kessel-lo

Piste De Nekker

Naam accommodatie

Piste Faber KULeuven 

Piste Kessel-lo Niet aanwezig

Piste De Nekker

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 6 4

Beloftevolle jongeren 5 3

Geïdentificeerde topsporttalenten 17 17

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Piste Faber KULeuven 2 2 100% 2 2 100% 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 2 2 100% 0 0

Piste Kessel-lo 0 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0

Piste De Nekker 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Piste Faber KULeuven 80 80 100% 80 80 100% 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 80 80 100% 0 0

Piste Kessel-lo 0 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0

Piste De Nekker 0 0 0 0 80 80 100% 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 80 80 80 80 80 80 0 0 80 80 0 0

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 36% 35% 46%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 41% 50% 41%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis

Populatie

67% 1200 380 300

Nationale team

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen

Aanwezig

Niet aanwezig Wordt gebruikt in het kader van pool jeugdtrainers, Vlaams-Brabant.

1100 180 150 30

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

23%

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

0

6 6 6 3 5 0

Topsportschool Nationale team

15% 13%

We gebruiken deze piste voor lactaattests (8*/jaar/2u per test).

100% 1050 130 120 25

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

62

60%

Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

7 8 8 5 7

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

7 7 8 5 7

€ 1.200 € 0 € 0

Stadionlaan 4 Kessel-lo € 200 € 0 € 0

5

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

€ 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Algemene 

gegevens

Tervuursevest 101 Leuven € 500 € 0

Nekkerspoel 19 Mechelen € 500 € 0 € 0



 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VTDL - Triatlon (open water)

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Bloso-centrum Hazewinkel 2830 Huur

De Plas Rotselaar 3110 Huur

Naam accommodatie

Bloso-centrum Hazewinkel

De Plas Rotselaar

Naam accommodatie

Bloso-centrum Hazewinkel

De Plas Rotselaar

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 6 4

Beloftevolle jongeren 5 3

Geïdentificeerde topsporttalenten 17 17

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Bloso-centrum Hazewinkel 0 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 0 0

De Plas Rotselaar 0 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Bloso-centrum Hazewinkel 10 10 100% 10 10 100% 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 0 0

De Plas Rotselaar 0 0 0 0 0 0 #DEEL/0! 0 0 #DEEL/0! 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0

23% 15% 13%

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 36% 35% 46%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 41% 50% 41%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis

100% 1050 130 120 25

60% 1100 180 150 30

Standaarddeviatie
gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

62

Nationale team

Gebruik op jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen
Niet aanwezig Open water training, vrij vlotte samenwerking met beheerder van het domein.

Niet aanwezig Qua ligging voor ons beter dan Hazewinkel, maar absoluut geen topsportbeleid.

Populatie

67% 1200 380 300

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis

Topsportschool Nationale team

Gebruik per week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

8

2 6 5 5 2 0

7Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

7 4 7 5

€ 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

€ 0

Domein ter Heide Rotselaar € 0 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Algemene 

gegevens

Steenweg op Heindonk Willebroek € 0 € 0



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VTDL - Triatlon Olymp.dist.

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Eerder akkoord Akkoord Akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Zwembad 50m Leuven Nog te realiseren 420 450 320

Wielerbaan 330m Leuven Nog te realiseren 60 60 60

Zwemvijver Rotselaar Bestaand 20 20 30

Omschrijving van de investering

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

20% 60% 0% 0% 0% 20% 0%

O
P

EN
  V

R
A

G
EN

Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Dit is uiteraard een prioriteit.  Daarom werd ook gekozen voor Leuven als ideale uitvalsbasis, omdat er een relatief goed aanbod is qua infrastructuur.  We hebben ook nood aan 

bossen/parken/verkeersarme wegen voor de fiets en looptrainingen.  Ook deze vinden we in Leuven terug (en bvb niet in Gent of Antwerpen).

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Zwembad 50m, open water zwemmogelijkheden (zwemvijver), wielerbaan (in de ideale wereld 250m, parket, overdekt, anders outdoor333m asfalt), atletiekpiste (tartan), parken en bossen, rustige 

verkeersarme fietswegen (vlak, golvend, zeer hellend), infrastructuur voor herstelbevordering (lounge ruimte, fruitbuffet, koude/warmte, massageruimtes,slaapruimte,  ...), powerzaal (toestellen, 

vrije gewichten, cardio), yoga ruimte, verblijfsmogelijkheden (op hoogte), kantoor en vergaderfaciliteiten, hotelfaciliteiten (verblijf, sportmaaltijden).

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

In buitenland zijn er tal van schitterende centra (te veel om op te lijsten).  In België zijn er locaties die heel wat te bieden hebben, maar niet het complete plaatje.  

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Betere centralisatie (1 campus model: trainen, verblijven, herstellen, medisch/paramedisch begeleiden, studeren, ...), ook 50m bad is absolute meerwaarde.  Dit helpt ook een topsportklimaat te 

realiseren, terwijl nu topsport in onmiddellijke concurrentie staat met andere infrastructuurgebruikers waardoor we sub-optimaal trainen (op verschillende locaties, meer verplaatsingen, minder 

herstel, ...)

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrstructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Betere centralisatie (1 campus model: trainen, verblijven, herstellen, medisch/paramedisch begeleiden, studeren, ...), ook 50m bad is absolute meerwaarde.  Dit helpt ook een topsportklimaat te 

realiseren, terwijl nu topsport in onmiddellijke concurrentie staat met andere infrastructuurgebruikers waardoor we sub-optimaal trainen (op verschillende locaties, meer verplaatsingen, minder 

herstel, ...)

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

De problematiek situeert zich in eerste plaats op niveau van zwembadwater.  Er is een gebrek aan capaciteit.  Het gaat niet over een onefficiente benutting van de capaciteit (zwembaden liggen 

continu vol met scholen, studenten, publiek, clubs, topsportschool, etc).
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de invetering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Voetbal Federatie Vlaanderen vzw – Olympische disciplines 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Verdere uitbouw van de regionale voetbalcentra (1 per provincie) 

2. Verdere uitbouw van het centrum of excellence in Tubeke 
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De Koninklijke Belgische Voetbalbond voorziet op korte termijn in de verdere uitbouw van de huidige jeugdcentra 
vanuit eigen werkingsmiddelen en privé-investeringen: 
 

1. Uitbouw van de regionale voetbalcentra (1 per provincie),  met minimaal 3 voetbalvelden (1 kunstgras, 1 semi-
synthetisch en 1 natuurgras) ter beschikking en bijkomende  investeringen in de verblijfsaccommodatie 
(uitbreiding bedden en aangepaste catering); 
 

2. Centre of excellence in Tubeke dient minimaal te beschikken over 2 kunstgrasvelden, 3 (natuur) grasvelden, 1 
beachsoccerveld, een Finse piste, een indoorhal van 40mx60m en overnachtingsmogelijkheden met 
aangepaste catering. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VFV - Olympische disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

KTA Brugge 8200 Huur

SJB Genk 3600 Huur

KA Gent 9000 Huur

KA Redingenhof 3000 Huur

Leonardo Lyceum 2610 Huur

NC Tubeke 1480 Eigendom

Naam accommodatie

KTA Brugge

SJB Genk

KA Gent

KA Redingenhof

Leonardo Lyceum

NC Tubeke

Naam accommodatie

KTA Brugge

SJB Genk

KA Gent

KA Redingenhof

Leonardo Lyceum

NC Tubeke

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters - -

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten 375 375

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

KTA Brugge 0 0 0 0 12 12 100% 0 0 12 12 100% 0 0

SJB Genk 0 0 0 0 6 6 100% 0 0 6 6 100% 0 0

KA Gent 0 0 0 0 6 6 100% 0 0 6 6 100% 0 0

KA Redingenhof 0 0 0 0 12 12 100% 0 0 12 12 100% 0 0

Leonardo Lyceum 0 0 0 0 12 12 100% 0 0 12 12 100% 0 0

NC Tubeke 0 0 0 0 12 12 100% 0 0 12 12 100% 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 60 60 0 0 60 60 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

KTA Brugge 0 0 0 0 250 250 100% 0 0 250 250 100% 0 0

SJB Genk 0 0 0 0 125 125 100% 0 0 125 125 100% 0 0

KA Gent 0 0 0 0 125 125 100% 0 0 125 125 100% 0 0

KA Redingenhof 0 0 0 0 250 250 100% 0 0 250 250 100% 0 0

Leonardo Lyceum 0 0 0 0 250 250 100% 0 0 250 250 100% 0 0

NC Tubeke 0 0 0 0 250 250 100% 0 0 250 250 100% 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 0 0 1250 1250 0 0 1250 1250 0 0

Algemene 

gegevens

Rijselstraat 7 Sint-Michiels-Brugge € 0 € 0 € 0

Collegelaan 1 Genk € 0 € 0 € 0

Redingenstraat 90 Leuven € 0 € 0 € 0

Wilrijk € 0 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Voskenslaan Gent € 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden 

van de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Brusselsesteenweg Tubeke € 0 € 0 € 0

€ 0 € 0 € 0

Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

10 10 10 10 10

10 9 8 8

8 10 10

10

10 10 10 10 5 5

Aanwezig Onderhoud door KBVB.

Aanwezig

Aanwezig

10

10 10 10

10

Onderhoud accommodatie door inrichtende macht.

10 10 10 10 10

Nationale team

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen

Aanwezig Onderhoud accommodatie door inrichtende macht.

Onderhoud accommodatie door inrichtende macht.

Onderhoud accommodatie door KUL.

Onderhoud door stedelijke overheid.

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Aanwezig

Aanwezig

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) - - 32%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) -

-

100% 208 65 25 16

Populatie

- - - - -

- - - -

-

Topsportschool Nationale team

10 5 10 10 8 10

10

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

44%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis - - 24%

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VFV - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal niet akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

NC Tubeke Tubeke Bestaand 600 0 100

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

NC Tubeke Tubeke Bestaand Uitbreiding infrastructuur 2013 KBVB

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

40% 0% 30% 0% 0% 30% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Zeer hoge prioriteit.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Natuurgrasveld- kunstgrasveld - medisch-paramedische ruimte - fitnessruimte.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

De KBVB heeft met het trainingscentrum in Blegny een mooie infrastructuur om stages te organiseren met de nationale teams (maar beperkt aantal kamers) maar de velden zijn niet in orde om 

internationaal wedstrijden te spelen omwille van te veel gebruik v/d terreinen en onvoldoende onderhoud en vernieuwing (kunstgras voldoet niet meer aan de normen).

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

cfr. 2 perfecte staat van de velden(wekelijks onderhoud) - medisch paramedische ruimte met de basisapparatuur qua metingen en diagnoses ifv voetbal - fitnessruimte met gebruiksvriendelijke 

concrete toepassingen.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Aantal en kwaliteit van de voetbalterreinen verbeteren - meer kunstgrasvelden. Verdere uitbouw van de regionale voetbalcentra (1 per provincie) met minimum 3 velden (1 kunstgras-1 semi-

synthetisch en 1 natuur met aangepaste verlichting ) overnachtings - en restaurantmogelijkheden. Fitnessmogelijkheden aanpalend aan de voetbalinfrastructuur.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Inventarisatie van bestaande infrastructuur en evaluatie van de huidige toestand - plan tot optimalisatie ifv gebruik topsport en breedte-sport en vernieuwing materiaal ifv basisnoden federatie. 

Programmering/planning van gebruik ifv de prioriteiten (stuurgroep). Beter onderhoud van de bestaande infrastructuur en alle voorzieningen om optimaal te onderhouden (vb. natuurgras - 

sproeiinstallatie aanleggen van grasvelden op semi-synthetische basis). Verbeteren van de communicatiemiddelen in de huidige optimalisering van de multimediamiddelen. Voorzien in 

overnachtingsmogelijkheden bij bestaande goede infrastructuur om verplaatsingen tot minimum te beperken.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Volleybalbond vzw – Indoor team 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Uitbouw trainingscentrum VVB met een tweede topsporthal met minstens 3 extra units  

2. Topsporthotel met aangepaste voorzieningen voor topsport 
    

R
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De Vlaamse Volleybalbond beschikt met het Eurovolleycenter in Vilvoorde  over een eigen 
topsporttrainingsinfrastructuur.  Het merendeel van de  trainingen van de topsportschool en de nationale 
jeugdselecties vinden er plaats, zij het dat er zich onvoldoende ruimte bevindt rond het terrein om volgens 
internationale normen op meerdere terreinen te kunnen trainen. Voor de topsportschool is het bv. nipt mogelijk 
om tegelijkertijd op 2 terreinen te kunnen werken.  
De nationale selecties (jeugd en senioren) kunnen er momenteel niet terecht voor voorbereidingsstages, deels 
omwille van de overcapaciteit inzake topsport, deels omwille van de onvoldoende kwaliteit van de zaal (vereisten: 
hoogte zaal: 11m, ruimte achter het veld: 6 à 8m). Momenteel dient voor deze ploegen te worden uitgeweken 
naar andere steden, teneinde een volwaardig voorbereidingsprogramma te kunnen doorlopen. 
 

De Vlaamse Volleybalbond heeft een grote nood aan een tweede topsporthal met minstens 3 extra units 
(afmeting per unit: 15x30m), zodat enerzijds de dagelijkse trainingen van de topsportschool optimaal kunnen 
worden afgewerkt en anderzijds een veld in de breedte van het terrein (3 units) kan worden vrijgesteld voor 
stages van de nationale seniorploegen (met voorrang op de dagelijkse jeugdtrainingen). Uitgaande van het 
huidige één-campus-model van de VVB is een uitbreiding van het Eurovolleycenter met minstens 3 units (totale 
oppervlakte: 51mx30m) wellicht de meest geschikte en financieel meest haalbare oplossing.  
 

Daarenboven dient er een uitbreiding (meer bedden) en optimalisatie (verbeterde catering) van het nabijgelegen 
sporthotel gerealiseerd te worden, zodat ook de uitstroom uit de topsportschool of regulier onderwijs en 
(periodiek) de nationale selecties worden gehuisvest in de nabijheid van het centrum. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VVB - Volleybal indoor

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

EVC 1800 Eigendom

Redingenhof 3000 Huur

Lotto Arena Antwerpen 2170 Huur

Sportoase Leuven 3000 Huur

Lange Munte Kortrijk 8500 Huur

Naam accommodatie

EVC

Redingenhof

Lotto Arena Antwerpen

Sportoase Leuven

Lange Munte Kortrijk

Naam accommodatie

EVC

Redingenhof Niet aanwezig

Lotto Arena Antwerpen Niet aanwezig

Sportoase Leuven Niet aanwezig

Lange Munte Kortrijk

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 46 46

Beloftevolle jongeren 13 13

Geïdentificeerde topsporttalenten 55 55

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

EVC 0 0 0 0 108 108 100% 0 0 108 108 100% 0 0

Redingenhof 0 0 40 40 100% 0 0 0 0 40 40 100% 0 0

Lotto Arena Antwerpen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sportoase Leuven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lange Munte Kortrijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 40 40 108 108 0 0 148 148 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

EVC 360 2340 15% 0 1680 0% 1680 1680 100% 0 0 1680 1680 100% 360 2000 100%

Redingenhof 0 0 1140 1140 100% 0 0 0 0 1140 1140 100% 0 0

Lotto Arena Antwerpen 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 0 100%

Sportoase Leuven 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 100%

Lange Munte Kortrijk 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 0 100%

Aantal uren per doelgroep per jaar 2340 2340 1140 2820 1680 1680 0 0 2820 2820 2340 2000

Algemene 

gegevens

Beneluxlaan 22 Vilvoorde € 53.208 € 0 € 0

Redingenstraat 80 Leuven € 1.800 € 0 € 0

Philipssiite 6 Leuven € 4.320 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Schijnpoortweg 18 Merksem € 42.205 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Bad Godesbergslaan 22 Kortrijk € 0 € 0 € 0

€ 101.533 € 0 € 0

10

7 9 9 9 8 10
Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

7 9 9 9 8

6 9 9 9

9 9 9 9 8 10

8 0

7 9 9 9 8 10

Topsportschool Nationale team

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

0 0

25%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 0% 0% 0%

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Opmerkingen

Aanwezig
Te weinig ruimte rond het terrein om volgens internationale normen op meerdere terreinen te kunnen werken.  Voor de topsportschool is het nipt mogelijk om tegelijkertijd  op 2 terreinen te 

werken. 360 uren voor elite sporters indien EVC gebruikt wordt in programma mei, juni, juli en augustus. Onvoloende als competitiehal.

Indien we de mogelijkeheid krijgen in samenwerking met de Stad om hier altijd te trainen op de vernieuwde parketvloer (Juni 2012).

indien hier kan gespeeld worden voor de Euroleague en trainingsprogramma augustus-september heren + wedstrijden dames.  Dit is een evenementenhal.   

Indien hier getraind wordt voor de Dames in mei tot  augustus september + competitie voorbereiding Dames.  Volwaardige topsporthal. 

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Aanwezig Indien hier getraind wordt voor de Heren in augustus september + competitie voorbereiding Dames.  Volwaardige topsporthal.  

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

0

100% 768 0

0

100% 960 0 0

Nationale team

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 75% 25% 75%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 25% 75%

Populatie

100% 960 0 0



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VVB - Indoor team

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

EVC Vilvoorde Bestaand 1500 1500 1680

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 40% 40% 0% 0% 20% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Het is  heel moeilijk is om ideale trainingsinfrastructuur te vinden voor de selecties (jeugd en senioren)  Zo werken we nu samen met 3 verschillende steden om in de mate van het mogelijk het 

programma te realiseren. We merken evenwel dat dit jaar na jaar een zwaardere opdracht is.  We moeten concurreren met de clubs en andere federaties.  Dus bijkomende investeringen in 

topsportinfrastructuur is een topprioriteit.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Topsporthool: 6 terreinen met voldoende opslag zone achter het terrein (6 meter)  + voldoende ruimte naast het terrein + hoogte 11 meter of hoger.

Senioren: permanente beschikking over topsporthal (vergelijkbaar sportoase, Lange Munte, Schiervelde, Lotto Dome) gedurende gemiddeld 5 maanden per jaar.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Het is niet de bedoeling dat we in het buitenland gaan trainen.  Alleen voor vriendenwedstrijden.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Topsportschool: Hoogte 11 meter, 6 meter achter terrein.

Senioren: Hoogte 11 meter, 8 meter achter het terrein + 3 meter achter de boarding en tribunes voor minstens 3000 personen.  (zie ook internationale normen).

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Topsportschool: 4 extra velden

Uitbreiding internaat topsporthotel  + catering 

Senioren: Extra topsporthal

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Gezien de huidige beperkingen is er geen plaats in de bestaande accommodatie voor breedte sport.  De kwalitatieve eisen zijn ook anders.  
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Volleybalbond vzw – Beachvolleybal 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Trainingscentrum met 3 tot 6 outdoor beachterreinen en 3 indoor beachterreinen 
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De topsportwerking in beachvolleybal is momenteel een ad hoc-verhaal (cfr. Van Breedam – Mouha – Gielen), 
gedecentraliseerd in Vlaanderen. Om een één-campus-model in de VVB te kunnen realiseren (beachvolleybal en 
indoor volleybal op één locatie) en om een topsportschool beachvolleybal te kunnen inrichten (één van de 
prioriteiten van de VVB), is een uitbreiding van de bestaande beachvolleybalterreinen nabij het Eurovolleycenter 
noodzakelijk.  
 

Momenteel bevinden zich reeds 3 outdoor beachterreinen naast het Eurvolleycenter. Idealiter dienen er 3 
outdoorterreinen en prioritair 3 indoor beachterreinen (verwarmde hal met hoogte van 11m en aangepaste 
verlichting) bijkomend gerealiseerd te worden. De VVB heeft een verkennend gesprek gehad met de stad 
(schepen en sportfunctionaris) waar een grote interesse werd getoond voor het beachvolleybalproject. In de 
nabije toekomst zal er een gesprek plaatsvinden met stedenbouw, om de vraag tot bijkomende bouw van 
overdekte beachvolleybalterreinen in Vilvoorde – hetzij op de locatie van het Eurovolleycenter, hetzij in de 
directe omgeving – te evalueren. Het is nog niet geweten of de stad mee wil investeren in een beachhal en/of een 
tweede hal op het huidige voetbalveld wel mogelijk is. De beachhal, overkapping of tent impliceert een relatief lage 
kost (ca. 200.000 euro) voor een grote meerwaarde. VVB is vragende partij om deze op korte termijn te realiseren.  
 

Indien de investering voor het beachvolleybalproject mogelijk blijkt in Vilvoorde en de topsportschool 
beachvolleybal kan ingericht worden, dient er bijkomend geïnvesteerd te worden in het internaat (uitbreiding van 
het aantal kamers). Indien Vilvoorde geen geschikte locatie blijkt, dient de mogelijkheid onderzocht te worden om 
dezelfde uitbouw te realiseren in een ander centrum (bv. uitbreiding en overkapping van de 3 beachterreinen in 
KULeuven).  
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VVB - Beachvolleybal
Naam accommodatie Postcode Exploitatie

EVC 1800 Eigendom

Beachvolleybal Maaseik 3680 Huur

Beach Univesitair centrum 3000 Huur

Beach privé Braekmans 2900 Huur

Beachvolley Lebbeke 9280 Huur

Naam accommodatie

EVC

Beachvolleybal Maaseik

Beach Univesitair centrum

Beach privé Braekmans

Beachvolley Lebbeke

Naam accommodatie

EVC

Beachvolleybal Maaseik Niet aanwezig

Beach Univesitair centrum Niet aanwezig

Beach privé Braekmans Niet aanwezig

Beachvolley Lebbeke

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 4 2

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

EVC 0 50 0% 0 50 0% 0 50 0% 0 2 0% 15 50 30% 0 0

Beachvolleybal Maaseik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beach Univesitair centrum 0 50 0% 0 50 0% 0 50 0% 0 2 0% 0 50 0% 0 0

Beach privé Braekmans 16 16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beachvolley Lebbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 16 116 0 100 0 100 0 4 15 100 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

EVC 0 2400 0% 0 2400 0% 0 2400 0% 0 40 0% 360 2400 15% 0 0

Beachvolleybal Maaseik 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beach Univesitair centrum 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 40 0% 0 0 0% 0 0

Beach privé Braekmans 480 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beachvolley Lebbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 640 2400 0 2400 0 2400 0 80 360 2400 0 0

€ 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Algemene 

gegevens

Beneluxlaan 22 Vilvoorde € 0 € 25.100

Sportlaan Maaseik I Maaseik € 0 € 0 € 0

Tervuursevest 101 Leuven € 0 € 0 € 0

Wezelsebaan 192 Schoten € 0

Nationale team

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 37% - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 46%

€ 0 € 0

Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

5 9 9 9 8

5 9 9 9

4 1 6 1

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen

Aanwezig Nog geen overkapping.  Afhankelijk van waar er geïnvesteerd wordt in beachterreinen en overkapping.

Stad Maaseik legt elk jaar nieuw zand  bij. Nog geen overkapping.

Nog geen overkapping.  Afhankelijk van waar er geïnvesteerd wordt in beachterreinen en overkapping.

Nog geen overkapping.

- - -

Populatie

50% 422 113 130 12

- - - -

Nationale team

Topsportschool

- -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 17% - -

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

- -

10

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

105 2 9 9 7

Aanwezig Overkapping maar geen verwarming tennnisclub geen goede infrastructur.

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

0 0

Fabriieksstraat 18 Lebbeke € 0 € 0 € 0

€ 0 € 25.100 € 0

-

0 0

10 10

4 2 6 3



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VVB - Beachvolleybal

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

EVC/KUL Vilvoorde/Leuven Bestand 800 800 800

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

EVC Vilvoorde Bestaand Uitbreiding infrastructuur korte termijn? Stad Vilvoorde?

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 40% 30% 0% 0% 30% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Binnen het beachvolleybal is infrastructuur een topprioriteit om een volledige topsportwerking (van topsportschool tot elitewerking) te realiseren.  Op dit moment is er in België onvoldoende 

infrastructuur voorhanden. Bijvoorbeeld:  Mouha-Gielen trainen in de winter net over de grens in een opslagplaats van een bedrijf. 

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

3 tot 6 beachterreinen buiten en 3 beachterreinen indoor.  

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Zeer veel mogelijkheden in de omliggende landen.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Hoogte van de indoorterreinen: 11 meter + degelijke verwarming + vloerverwarming  en aangepaste verlichting en kleedkamers.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Ofwel eigen centrum verder uitbouwen:  3 extra beachterreinen  + 3 bestaande terreinen overkappen + bijkomende kleedkamers en infrastructuur voor het interaat (extra kamers + studielokalen + 

onstpanningslokaal). 

Indien onmogelijk: zelfde uitbouw in ander centrum: bijvoorbeeld Leuven (reeds 3 beachterreinen).

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Uitbreiding van de infrastructuur tot minstens 3 terreinen indoor en 3 tot 6 terreinen outdoor.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Waterski Vlaanderen – Alle disciplines 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Watervlak voor topsporttrainingen 

2. Kabelskibaan in private club(s) 
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1. Tot 2007 kon Waterski Vlaanderen met Skianna beschikken over een eigen waterskischool, waardoor op 
regelmatige basis opleidingen en gewesttrainingen konden worden gegeven. Momenteel dienen de 
topsporters waterski uit te wijken naar het buitenland en/of te trainen in de eigen clubwerking. Waterski 
Vlaanderen onderzoekt in welke mate er opnieuw een trainingscentrum kan ingericht worden.  
Eén van de grootste clubs van Vlaanderen, de Mechelse Waterski Klub (700 leden), waar ook sportkampen van 
het Bloso-centrum Hazewinkel ingericht worden, wil hieraan meewerken. Dit is echter niet onbeperkt daar zij 
ook rekening moeten houden met hun leden, die overwegend recreatief skiën.  
Waterski Vlaanderen gaat nog steeds op zoek naar nieuwe watervlakken om het topsportbeleid van de 
federatie uit te bouwen.  
 

2. De aanwezigheid van een kabelskibaan biedt een enorme meerwaarde voor de topsporters in wakeboard, 
kabel, klassieke figuren. Waterski Vlaanderen is op zoek naar watervlakken om een kabelbaan te realiseren. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur WSV - Alle disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen - - -

Naam accommodatie

Kwaliteit -

Naam accommodatie

Opmerkingen -

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 2 0

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - -

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

€ 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

- -

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

99

- - - - -

-

Populatie

0% 216 304 360

- - - - -

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 0% - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 27% - -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 73% -



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur WSV - Alle disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Akkoord Akkoord Geen mening Akkoord Akkoord Geen mening

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

- - - - - -

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

50% 0% 50% 0% 0% 0% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Geen antwoord.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Geen antwoord.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Geen antwoord.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Geen antwoord.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Geen antwoord.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Geen antwoord.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Wielerbond Vlaanderen vzw – BMX 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. BMX-startheuvel van 8m hoogte (Olympisch niveau) 

2. BMX-parcours Zolder: aanbouw derde lijn i.f.v. volwaardig Supercross/Olympisch parcours 
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BMX-renners van mondiaal niveau rijden op een Supercross (SX) parcours, hetgeen een upgrade is van een 
standaard parcours. Een Supercross parcours bestaat uit drie rechte lijnen met een Pro-sectie en een startheuvel 
van 8m hoogte. Dergelijke trainingsinfrastructuur is momenteel niet aanwezig in Vlaanderen, waardoor dient 
uitgeweken te worden naar de buurlanden. 
Het BMX-parcours in Zolder (circuit ter Lamen) heeft reeds een Pro-sectie en is als enige parcours in Vlaanderen 
in staat is om op korte termijn uit te breiden tot een volwaardig Supercross/Olympisch parcours, mits de 
aanbouw van een startheuvel van 8m hoogte (hoge prioriteit) en een derde rechte lijn. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur WBV - BMX

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen BMX-piste Zolder 3550 Huur

Naam accommodatie

Kwaliteit BMX-piste Zolder

Naam accommodatie

Opmerkingen BMX-piste Zolder

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 2 2

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week BMX-piste Zolder 8 8 100% 5 5 100% - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per week 8 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar BMX-piste Zolder 300 300 100% 200 200 100% - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per jaar 300 300 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0

-

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 0% - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 80% - -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 20% - -

Populatie

100% 700 141 175

- - - -

35

- - - - -

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Aanwezig
Er zijn ver gevorderde plannen voor een BMX Supercross parcours met Olympische startheuvel in functie van WK 2015 met misschien de piste van OS Rio als voorbeeld. Topfitness- en medisch 

centrum is ingepland.

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

5

€ 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

10 6 8 8 5

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Circuit Ter Lamen Heusden-Zolder € 0 € 0 € 0



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur WBV - BMX

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

BMX-piste Per provincie Nog te realiseren 800 500 400

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

BMX-piste Zolder Nog te realiseren Uitbreiding infrastructuur nog te bepalen WBV & overheden

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

20% 50% 10% 5% 5% 10% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Zorgen voor enkele parcours SuperCross over 2 tot 3 plaatsen in Vlaanderen (Zolder, Gent, Roeselare). Kunnen trainen op Olympische startgrid is noodzakelijk.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Zorgen voor enkele parcours SuperCross over 2 tot 3 plaatsen in Vlaanderen (Zolder, Gent, Roeselare). Best geïntegreerd in bestaande sportlocatie. Aanwezigheid van een kracht- en fitnessruimte met 

tevens medische-paramedische voorzieningen.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Goed in het buitenland. Natuurlijk vergt dit een supplementaire investering via stages met begeleiding.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Olympische Topstartgrid.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Olympische Topstartgrid.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Extra basisparcours in de verschillende grote agglomeraties. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen en in het Zuiden van Limburg. Een basisparcours maakt best deel uit van een topsportparcours met 

Olympische startgrid.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Wielerbond Vlaanderen vzw – Baanwielrennen 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Tweede overdekte wielerpiste in Vlaanderen ten Oosten van de as Brussel-Antwerpen 

2. Powerzaal in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent 

3. Testunit in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent 
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1. Baanwielrennen vergt een sportspecifieke trainingsaanpak, die uitsluitend op de piste kan gerealiseerd 
worden. Het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent is reeds optimaal in gebruik, waarbij de huidige (nog 
niet) geïdentificeerde topsporttalenten nauwelijks gebruik kunnen maken van deze trainingsinfrastructuur. 
Door de bouw van een tweede piste wordt een enorme mogelijkheid gecreëerd in de talentdetectie van jonge 
Vlaamse pistiers. 
Een wielerpiste kan vergeleken worden met een indoor atletiekpiste (staandaardlengte van 250m), maar de 
internationale criteria inzake configuratie van de piste zijn niet bepaald (geen reglementering wat betreft de 
lengte van de bochten en de rechte stukken). Bijgevolg is er een groot verschil in pistes, wat kan leiden tot een 
thuisvoordeel voor regelmatige gebruikers. De piste in Gent heeft bv. korte bochten en lange rechte stukken, 
wat met zich meebrengt dat de snelheid in de bochten relatief lager ligt dan op een piste met lange bochten en 
kortere rechte stukken. Om de Vlaamse eliterenners beter voor te bereiden op verschillende configuraties van 
pistes op EK’s en WK’s, kan een tweede overdekte piste (die verschilt van de vorm in Gent) meer 
mogelijkheden bieden voor de specifieke wedstrijdtrainingen.  
Zolder heeft concrete bouwplannen voor de aanleg van een wielerpiste, en ook de provinciale overheid 
Limburg is zeer gemotiveerd om dit project mee te ondersteunen. De totale investering van het project wordt 
geraamd op 18 miljoen euro. 

 

2. Er is een grote nood aan een uitgebouwde sporttakspecifieke powerzaal (met fietsergometers), aanvullend op 
de fitnessruimte in de Topsporthal van Gent.  
 

3. Wielerbond Vlaanderen heeft reeds concrete bouwplannen om een testunit te voorzien in het Vlaams 
Wielercentrum Eddy Merckx te Gent, teneinde adequate testresultaten te bekomen. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur WBV - Baanwielrennen

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx 9000 Huur

Naam accommodatie

Kwaliteit Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx

Naam accommodatie

Opmerkingen Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 5 5

Beloftevolle jongeren 6 6

Geïdentificeerde topsporttalenten 17 17

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx 12 12 100% 8 8 100% 6 6 100% 10 20 50% 6 6 100% 12 12 100%

Aantal uren per doelgroep per week 12 12 8 8 6 6 10 20 6 6 12 12

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx 350 350 100% 240 240 100% 120 120 100% 200 400 50% 120 120 100% 350 350 100%

Aantal uren per doelgroep per jaar 350 350 240 240 120 120 200 400 120 120 350 350

17

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 30% 32% 26%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 30% 32% 59%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 40% 36% 15%

Populatie

100% 580 45 380

100% 529 77 106

46

100% 567 82 308 92

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Aanwezig
De uren van de cluboverschrijdende talentdetectie komen in verdrukking. De nationale ploeg en elitesporters en beloftevolle jongeren kunnen wel voldoende trainen maar niet altijd op voor hen 

geschikt uren.

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

6

€ 0 € 750.000 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

7 8 7 6 5

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Watersportbaan Gent € 0 € 750.000 € 0



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur WBV - Baanwielrennen

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

VWEM Gent Bestaand 350 240 120

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

Wielerpiste Zolder Nog te realiseren Nieuwe infrastructuur nog te bepalen WBV & overheden

VWEM Gent Bestaand Uitbreiding infrastructuur nog te bepalen WBV & Bloso

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

90% 0% 0% 10% 0% 0% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Drie overdekte wielerpistes met Topsportinfrastructuur (Topsport fitness accommodatie, medisch centrum, burelen, vergaderzalen, VIP ruimte) in het midden van Vlaanderen (Gent), Westen 

(Roeselare) en Oosten (Zolder).

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Idem zoals de plannen in Zolder. Bestaande overdekte piste zou daaraan moeten aangepast worden. Zolder zou een voorbeeld moeten zijn voor Roeselare.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Onmogelijk in Wallonië. Wel mogelijk in het buitenland maar dan kan dat enkel gebeuren door investering door de federatie in afhuur voor stages met uitgebreide crew voor begeleiding.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Overdekte wielerpiste met Olympische kwalificatie (min 250 meter). Aanwezigheid van fitnessaccommodatie. Testunit. Medisch centrum. Burelen, Vergaderzalen.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrstructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Overdekte wielerpiste met Olympische kwalificatie (min 250 meter). Aanwezigheid van fitnessaccommodatie. Testunit. Medisch centrum. Burelen, Vergaderzalen.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Voldoende uren voor cluboverschrijdende talentdetectie. Uren voor recreatie mogen de uren van de vergunninghouders niet in de weg staan. Verder volledig competitieklaar maken of houden van de 

openlucht wielerpistes: Odiel Defraeye te Rumbeke, De Schorre te Oostende, Peer, Elewijt en Hulshout.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Wielerbond Vlaanderen vzw – Wegwielrennen 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Verkeersvrij fietsparcours in Vlaanderen 
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 Met het oog op dernytrainingen en ploegentijdritten is er een nood aan verkeersvrije fietsparcours in Vlaanderen. 

Momenteel kan er uitsluitend in Zolder (autocircuit Ter Lamen) op vaste tijdstippen getraind worden op een 
verkeersvrije wegpiste van ruim 4km. Wielerbond Vlaanderen zoekt naar andere mogelijkheden in Vlaanderen 
(ten Westen van as Brussel-Antwerpen). 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur WBV - Wegwielrennen

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen - - -

Naam accommodatie

Kwaliteit -

Naam accommodatie

Opmerkingen -

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 15 0

Beloftevolle jongeren 30 0

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 0% 0% -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 79% 82% -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 21% 18% -

Populatie

0% 733 72 170

- - - -

53

0% 607 25 133 44

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

- -

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

€ 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

- - - - -



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur WBV - Wegwielrennen

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Verkeersluw parcours Per provincie Nog te realiseren 100 50 0

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

40% 0% 0% 10% 0% 50% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

1. Locatie voor tijdrit en derny training --> kan enkel in verkeersvrije provinciale centra met omloop van 3 tot 5 kilometer. 

2. Vlaamse Topsportcentra in het buitenland voor klimtraining in samenwerking met een hotel met topsportfaciliteiten.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

1. In Vlaanderen: verkeersvrije omloop van 3 tot 5 kilometer, fitnesscentrum, lokaal voor medische begeleiding, aanwezigheid van verschillende derny's. 

2. In buitenland: topsportlocatie in de bergen met hotel met topsportfaciliteiten (fitness, topsportmaaltijden op flexibele tijdstippen, goede nachtrust).

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Mogelijkheden zijn goed maar dat vergt natuurlijk een investering door de federatie in de vorm van stages met begeleiding. Soms nemen topsporters ook eigen initiatief of wordt er gewerkt via hun 

club/team.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

1. In Vlaanderen: verkeersvrije omloop van 3 tot 5 kilometer, fitnesscentrum, lokaal voor medische begeleiding, aanwezigheid van verschillende derny's. 

2. In buitenland: topsportlocatie in de bergen met hotel met topsportfaciliteiten (fitness, topsportmaaltijden op flexibele tijdstippen, goede nachtrust).

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

1. In Vlaanderen: verkeersvrije omloop van 3 tot 5 kilometer, fitnesscentrum, lokaal voor medische begeleiding, aanwezigheid van verschillende derny's. 

2. In buitenland: topsportlocatie in de bergen met hotel met topsportfaciliteiten (fitness, topsportmaaltijden op flexibele tijdstippen, goede nachtrust).

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Verkeersvrij parcours centraal per provincie.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Wielerbond Vlaanderen vzw – Mountainbike 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Uitbouw technische stroken met kunstmatige hindernissen op de site “Balenberg” 

2. Vaste uitdagende en onderhouden mountainbikeparcours in Vlaanderen 
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1. De Balenberg in Tremelo is jarenlang een motorcrossterrein geweest en sinds enkele jaren ook de thuisbasis 
van de Cyclocross-wedstrijd “Grote Prijs Sven Nys”. Om deze waardevolle infrastructuur niet verloren te laten 
gaan, werden de gronden via private investeringen gekocht om deze te behouden voor de (top)sport. 
Recentelijk heeft ook Wielerbond Vlaanderen zich achter het project gezet om deze site verder uit te bouwen 
tot een waardige topsportinfrastructuur (met evenwel de nodige ruimte voor breedtesport), gezien de 
geschikte ligging en de vele uitbouwmogelijkheden. Het doel van deze site is om enkele 
topsportinfrastructuren uit te bouwen, in eerste instantie voor mountainbike en cyclocross, maar mogelijks 
ook voor BMX.  
 

Mountainbike evolueert steeds meer naar een sportdiscipline waar kunstmatige hindernissen worden 
ingebouwd en obstakels worden aangelegd (cfr. Olympisch parcours Londen 2012). Wielerbond Vlaanderen 
wenst een aantal technische stroken uit te bouwen op de site “Balenberg”, waar kunstmatige hindernissen 
(Rock gardens, Drops, enz.) met verschillende moeilijkheidsgraad kunnen opgesteld worden. De 
techniektrainingen kunnen desgevallend de beloftevolle jongeren en elitesporters voorbereiden op 
internationale parcours.  
 

Door de natuurlijke vorming van deze site is ook de uitbouw van een BMX SX (SuperCross) startberg en een 
eerste lijn met bocht bijzonder interessant, in functie van starttrainingen voor talenten en beloftevolle 
jongeren. In de nabije omgeving (straal van 10km) liggen ook twee BMX parcours (Keerbergen en Aarschot), 
waar de piloten de rest van de trainingen (circuittraining) kunnen uitvoeren. Dit vormt een ideale combinatie 
van SX start en BMX ontwikkeling. 
 

2. Momenteel bestaan er uitdagende mountainbikeparcours in Kluisbergen, Ronse en Geraardsbergen. 
Wielerbond Vlaanderen wenst een vaste uitvalsbasis voor de mountainbikers en veldrijders in Vlaanderen, 
terwijl momenteel hotelaccommodaties in de nabijheid van deze parcours worden vastgelegd voor binnen -
en buitenlandse stages.  
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur WBV - Mountainbike

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen - - -

Naam accommodatie

Kwaliteit -

Naam accommodatie

Opmerkingen -

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 6 0

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten - -

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 0% - -

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 73% - -

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 27% - -

Populatie

0% 733 121 208

- - - -

107

- - - - -

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

- -

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

€ 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

- - - - -



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur WBV - Mountainbike

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Niet akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Provinciaal domein Per provincie Nog te realiseren 100 50 0

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

20% 20% 20% 0% 0% 40% 0%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Voor een MTB-er is het belangrijk dat hij/zij in de bergen kan trainen, vooral op parcours van Wereldbekerwedstrijden, EK, WK, OS. Een Vlaams trainingscentrum in het buitenland lijkt dus noodzakelijk. 

Best wordt er gezorgd dat er een combinatie mogelijk is voor klimtrainingen op de weg en trainingen cyclocross.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Bergachtig parcours. Topfitnesscentrum. Mogelijkheid tot medische en paramedische begeleiding. Topsporthotel met topsportmaaltijden en rustige overnachting.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

De mogelijkheden worden aangereikt door de federatie. Dit vergt natuurlijk een belangrijke investering onder de vorm van stages met begeleiding.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Bergachtig parcours. Topfitnesscentrum. Mogelijkheid tot medische en paramedische begeleiding. Topsporthotel met topsportmaaltijden en rustige overnachting.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Bergachtig parcours. Topfitnesscentrum. Mogelijkheid tot medische en paramedische begeleiding. Topsporthotel met topsportmaaltijden en rustige overnachting.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

De noodzakelijke breedtesport zou in Vlaanderen in provinciale centra moeten kunnen --> vaste, goed onderhouden, uitdagende parcours. Verder in de Ardennen (Kluisbergen, Ronse, Geraardsbergen) 

of/en Ardennen (Aywaille) of Vogezen.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Yachting Federatie vzw – Olympische disciplines 
 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. Voorzien van een uitgebreide slipway en loods in het Bloso-centrum Nieuwpoort (korte termijn) 

2. Uitbouw van Bloso-centrum Nieuwpoort als uitvalsbasis voor beloftevolle zeilers (lange termijn) 

3. Transportmiddelen (huur en/of aankoop) voor vervoer zeilboten naar het buitenland 
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Vlaamse Yachting Federatie vzw beschikt niet over een eigen trainingsaccommodatie. Voor trainingsstages wordt 
hoofdzakelijk uitgeweken naar buitenlandse trainingscentra: Cadiz en las Palmas voor de elitesporters, 
Brouwersdam en Medemblik voor de beloftevolle jongeren. Een grote kost schuilt in het transport van het 
sportspecifiek materiaal en het verblijf van de topsporters en zijn/haar omkadering. Er dient nagegaan te worden 
in welke mate de aankoop van grote transportmiddelen (pickups van ca. 6m) rendabel is, tegenover de huidige 
huur van vervoersmiddelen (deels via Bloso-subsidies topsport). 
 

Een goede trainingslocatie dient enerzijds te beschikken over goede, variërende water- en windcondities, en 
anderzijds over een goede slipway om te water te gaan, een grote veilige parking en loodsen waar materiaal kan 
geplaatst worden. Op korte termijn zou het Bloso-centrum Nieuwpoort meer ingeschakeld kunnen worden als 
binnenlands trainingscentrum voor de beloftevolle jongeren. Mits aanpassing van de huidige slipway (verbreding) 
en de realisatie van een loods die permanent ter beschikking staat van de topsporters, zouden meer binnenlandse 
stages kunnen georganiseerd worden, waardoor een groot deel van de huidige werkingskosten wegvalt. 
Op (middel)lange termijn zou Bloso-centrum Nieuwpoort kunnen uitgebouwd worden tot een volwaardig 
federaal trainingscentrum, mits volgende realisaties (aanvullend op de realisaties op korte termijn): uitbreiding 
van het bestaande sporthotel met aangepaste catering ten behoeve van topsporters en medisch-paramedische 
voorzieningen (ruimte voor revalidatie en houdings- en stabilisatieoefeningen). 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VYF - Olympische disciplines

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Algemeen WSKLuM of KYCN 8629 Huur

Naam accommodatie

Kwaliteit WSKLuM of KYCN

Naam accommodatie

Opmerkingen WSKLuM of KYCN

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 4 0

Beloftevolle jongeren - -

Geïdentificeerde topsporttalenten 18 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/week WSKLuM of KYCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

#u/jaar WSKLuM of KYCN 0 0 0 0 210 210 100% 12 12 100% 0 0 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 0 0 0 0 210 210 12 12 0 0 0 0

Halve Maanstraat 2b of Krommehoek Nieuwpoort € 0 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

0

€ 0 € 0 € 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

9 9 7 7 5

Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool Nationale team

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Aanwezig Er kan gratis gebruikt gemaakt worden van de accommodatie van deze clubs ifv. trainingen van onze zeilers/surfers. Gebruik parking, slipway, kleedkamers en briefingruimte.

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

0

- - - - -

84%

Populatie

0% 0 0 1200

0% 95 57 469 245

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 0% - 4%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 0% - 12%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 100% -



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VYF - Olympische disciplines

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Geen mening Geen mening Geen mening Geen mening Geen mening Geen mening

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Bloso-centrum Nieuwpoort Bestaand 100 200 250

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

0% 20% 0% 10% 10% 10% 50%
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Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Prioriteit is tijdens de winterperiode is het in het zuiden (Zuid-Europa) kunnen beschikken over/kunnen gebruik maken van goede trainingslocatie (wat betreft weers- en wateromstandigheden) met 

eraan gekoppeld goede infrastructuur (zie vraag 2 wat verstaan wordt onder goede infrastructuur). In winterperiode (2011-) 2012 werd er in Cadiz getraind (Evi, VYF talent team, Sigrid), in het 

nieuwe trainingscentrum van de Andalusische Zeil Federdatie,  op loopafstand van de trainingsaccommodatie werd er goede verblijfsaccommodatie gevonden. (in de winterperiode 2010-2011 werd 

er in Las Palmas getraind).  Een Vlaams trainingscentrum aan zee (vb. Nieuwpoort), waarbij men snel op zee zit, die voldoet aan ideale topsportinfrastructuur zou ook zeer welkom zijn.  Spijtiggenoeg 

beschikt Vlaanderen niet over een groot, open binnenwater, dit in tegenstelling met Nederland (vb. Grevelingen, Ijselmeer,..). De belangrijke selectiewedstrijden voor de jeugd vinden ook op dit 

grote open binnenwater plaats.

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Het ideale trainingscentrum voor zeilers en surfers dient volgende zaken te omvatten: grote veilige, afgesloten parking (voor trailers en voertuigen), grote slipway om makkelijk te water te gaan (een 

kraanlift om motorboten te water te laten kan nuttig zijn), grote loodsen waar zeilboten (en toebehoren) en surfplanken veilig kunnen worden opgeborgen.  Het is belangrijk om voldoende ruimte en 

capaciteit te hebben. Ideaal is als ook de trailers met motorboten binnen in loodsen kunnen staan. Er dienen ook voldoende briefingruimtes met de nodige technologische middelen aanwezig te zijn 

(beamer, internet,...), kleedkamers, droogkamer voor zeil- en surfpakken. Water/spuit installatie om boten (zeil- en motorboten) en planken af te spuiten (zeker bij zout water). 

Krachtzaal/fitnessruimte specifiek uitgerust op de noden van zeilers/surfers. Een ruimte i.f.v. van kine/medisch-paramedisch is ook noodzakelijk. Garage/loods (droog en warm) waar nodig aan het 

materiaal (boten, planken,...) gewerkt kan worden. Als daar dichtbij goede verblijfsaccommodatie voorzien kan worden, waar maaltijden geserveerd worden ifv. sporters, komen we dicht bij het 

ideale plaatje.

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Onze topsporters trainen zeer vaak in het buitenland. Dit heeft verschillende redenen. In de winterperiode wordt vaak naar het zuiden (Zuid-Europa) gegaan om te trainen. Het weer en de 

watertemperatuur, windcondities zijn daar geschikter om te trainen, dan in België (of Nederland). Daarbij koppelen de topsporters vaak een trainingsstage voorafgaand een belangrijke regatta (Vb. 

elite in het wereldbekercircuit). Zij trainen in Miami, Palma, Hyeres, Medemblik, Kiel,...). Hetzelfde heb je, ifv. hoofdcompetities zoals EK's, WK's en OS. Het is belangrijk de plaatselijke condities op 

voorhand goed te kennen (water, wind, stroming,...). Uiteraard heeft dit alles het nodige prijskaartje. Het gebruik van de sportaccommodatie (club, jachthaven, slipway) valt nog mee. Maar een zeer 

grote kost zit in het transport van alle materiaal en personen, verblijfsaccommodatie en voeding.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

Belang van grote, veilige en afgesloten parking, voldoende grote slipway om vlot in en uit het water te komen. Correcte kleedkamers en sanitair, voldoende uitgeruste briefingruimtes. Dit is echt de 

basic. Al wat er extra bijkomt beschreven in vraag 2 is uiteraard welkom.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Eind juni als de 'draft' versie van ons topsportbeleidsplan klaar is, zal hierop een correct antwoord geformuleerd worden.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Geen antwoord.
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Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.



 
 

Vlaamse Zwemfederatie vzw – Olympische disciplines 

 
1.   Rapport op basis van het interview 

 
Nood aan:  

1. 50m-zwembad voor training en testing 

2. Uitbreiding van de overnachtingsmogelijkheden nabij het trainingscentrum 

3. Beschikbaarheid van open water 
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Langebaanzwemmen 
De beschikbaarheid van een 50m-trainingsbad in Vlaanderen geniet de allerhoogste prioriteit in het 
topsportbeleid van de Vlaamse Zwemfederatie. Om de concurrentie te kunnen aangaan met andere 
(West)Europese landen, dient hoogdringend geïnvesteerd te worden in degelijke topsporttrainingsinfrastructuur 
voor de zwemsport, met name min. 6 zwembanen, aangepaste verlichting, beeldanalysesysteem met 
onmiddellijke feedback en goede startblokken. 
 

De Vlaamse Zwemfederatie dient momenteel uit te wijken naar zeven (!) verschillende zwembaden voor de 
dagelijkse zwemtrainingen van haar topsporters, waarbij vaak weinig interessante trainingsuren worden 
verkregen. Een uitbreiding van het zwembad Wezenberg (geen prioriteit t.b.v. topsport) en/of uitwijking naar 
Rozenbroek (geen één-campus-model mogelijk) zijn geen waardige alternatieven. 
 

De nieuw te realiseren training- en testinginfrastructuur dient gelegen te zijn in de buurt van de campus van de 
topsportschool in Wilrijk en/of in de buurt van degelijke overnachtingsaccommodatie, teneinde een optimaal 
één-campus-model (leven, trainen en studeren) na te streven. Gezien de moeilijkheid van de inplanting van een 
dergelijk complex in de nabijheid van de huidige topsportscholen, dient eerder op zoek gegaan te worden naar 
een vlot bereikbaar centrum op de as Antwerpen-Brussel. In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan Bloso-
centrum Hofstade, waar de mogelijkheid tot overnachting (naar het voorbeeld van Gymfed) reeds aanwezig is, en 
waarvan ook de Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga gebruik zou kunnen maken. Vervoer van en naar de campus van 
de topsportschool is momenteel reeds van toepassing, in goed overleg met de topsportschoolcoördinator. 
 

Voorbeeld van een ideale trainingsomgaving: 50m zwembad van CAR in Sevilla 

 
Open water 
Open water zwemmen is een zeer jonge discipline, die nog onvoldoende bekendheid en interesse geniet bij de 
Vlaamse zwemmers. Gezien het (huidig) beperkt aantal topsporters in open water zwemmen is het weinig zinvol 
om structurele maatregelen te nemen voor deze doelgroep. Momenteel blijft de topsporter in kwestie vrijwel 
steeds in zijn vertrouwde omgeving. Indien in de toekomst een ruimere selectie zou worden weerhouden, dan 
werpt Bloso-centrum Hazewinkel zich op als een waardig trainingscentrum. In de opstelling van het 
meerjarenplan van het centrum werd reeds onderzocht of er een  mogelijkheid bestaat om een permanente open 
waterzwembaan te installeren. 
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 2.   Situatie "AS IS" (2012): Gebruik huidige topsporttrainingsinfrastructuur VZF - Langebaanzwemmen

Naam accommodatie Postcode Exploitatie

Zwembad Wezenberg (50m) 2018 Huur

Berchem (25m) Huur

Bloso Hofstade (25m) 1981 Huur

Ekeren (25m) Huur

Borgerhout - Boom - Mortsel Huur

Naam accommodatie

Zwembad Wezenberg (50m)

Berchem (25m)

Bloso Hofstade (25m)

Ekeren (25m)

Borgerhout - Boom - Mortsel

Naam accommodatie

Zwembad Wezenberg (50m)

Berchem (25m)

Bloso Hofstade (25m)

Ekeren (25m)

Borgerhout - Boom - Mortsel

Doelgroep
Aantal 

personen

Gebruik 

infrastr.

Elitesporters 10 4

Beloftevolle jongeren 15 11

Geïdentificeerde topsporttalenten 83 16

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Zwembad Wezenberg (50m) 17 26 65% 30 48 63% 0 0 0 0 7 7 100% 0 0

Berchem (25m) 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bloso Hofstade (25m) 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ekeren (25m) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Borgerhout - Boom - Mortsel 0 0 4 0 6 6 100% 0 0 6 0 100% 0 0

Aantal uren per doelgroep per week 24 26 69 48 6 6 0 0 13 7 0 0

Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling Huidig Gewenst Invulling

Zwembad Wezenberg (50m) 578 900 64% 1020 1632 63% 0 0 0 0 224 224 100% 0 0

Berchem (25m) 231 0 0% 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bloso Hofstade (25m) 0 0 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ekeren (25m) 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Borgerhout - Boom - Mortsel 0 0 136 0 192 192 100% 0 0 192 192 100% 0 0

Aantal uren per doelgroep per jaar 809 900 2346 1632 192 192 0 0 416 416 0 0

Algemene 

gegevens

Desguinlei 17-19 Antwerpen € 0 € 25.000 € 0

Berchem € 0 € 0 € 0

Ekeren € 0 € 0 € 0

Straat & nr. Gemeente Geraamde kost gebruik Raming investering federatie Raming investering publieke sector

Zandstraat 3 Hofstade € 0 € 0 € 0

Aanwezigheid van powerzaal en/of 

fitnessruimte

Antwerpen € 0 € 0 € 0

€ 0 € 25.000 € 0

Kwaliteit: score 

van 0 tot 10

5 8 6 0 0

Beschikbaarheid ifv topsport
Ligging & bereikbaarheid van de 

accommodatie

Aangepaste infrastructuur aan noden van 

de sport

Beschikbaarheid sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid

Beschikbare ruimte voor 

medisch/paramedische begeleiding

5 3 4 0 0 0

4

6 8 4 0 0 4

4 4 3 0 0 0

5 2 4 0 0 0

Nationale team

Gebruik op 

jaarbasis 

(# uren)

Aanwezigheid wetenschappelijk 

begeleidingsteam
Opmerkingen m.b.t. huidige gebruik

Opmerkingen

Niet aanwezig

Beschikbaarheid krijgt een 5 omdat het onvoldoende is voor elite.Gewenste uren s'ochtends en totaal aantal gewenste uren voor elite zijn niet beschikbaar.  Er worden 14 stage weken gepland om 

in goede omstandigheden te kunnen trainen / 25.000€ is investering in scorebord ( afschrijving 5j). Powerzaal is (te klein lokaal ) in de TSS op 3km van het zwembad, zonder afzonderlijke ruimte 

voor kine en/ of arts.

beloftevolle jongeren = TSS 3° en 2° graad. Tijdens stages komen er maximum 12 externe zwemmers bij. 3 groepen trainen op verschillende uren en verschillende locaties… In principe, mits 

voldoende water ter beschikking kunnen die meestal samen trainen ( 4 à 5 banen 50m - bad).

Normaal per week 5u extra droogtraining in TSS.

Opgelet : gemiddeld voor beloftevolle jongeren TSS 4,5 u per week conditietraining in de TSS.

Topsportschool Nationale team

Gebruik per 

week 

(# uren)

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie Topsportschool

Naam accommodatie
Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten Cluboverschrijdende talentdetectie 

Gebruik

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur van de federatie op jaarbasis (#u/totaal) 27% 52% 17%

Gemiddeld gebruik van de privé-infrastructuur in Vlaanderen op jaarbasis (#u/totaal) 50% 21%

91

19% 552 139 67 32

Populatie

40% 991 219 295 120

73% 963 243 332

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

72%

Gemiddeld gebruik van de infrastructuur buiten Vlaanderen op jaarbasis 23% 27% 11%

Elitesporters Beloftevolle jongeren Geïdentificeerde talenten

Hofstade zou een optie zijn, mits dit een 50m -zwembad is cfr situatie Gymfed Gent. Hofstade ligt op 20km vd TSS, maar vrij makkelijk bereikbaar.

Ekeren ligt op 28km van de TSS en het internaat. Trainingen vatten aan om 7.30u.

Niet aanwezig TSS = 1° graad = geidentificeerde talenten ( Wordt niet meer ingericht volgend seizoen 2012 - 2013).

% van de doelgroep die gebruik maakt van 

infrastructuur van federatie in Vlaanderen
gem. # u training in Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie

gem. # u training buiten Vlaanderen 

op jaarbasis
Standaarddeviatie



 3.   Situatie "TO BE" (2013-2020): Geschikte topsporttrainingsinfrastructuur VZF - Langebaanzwemmen

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Helemaal akkoord Akkoord Niet akkoord Helemaal akkoord Akkoord Niet akkoord

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Zwembad 50m Waar mogelijk Nog te realiseren 1470 2300 100

Aard van de investering Voorziene periode Te realiseren door:

- - - - - -

Kwantitatieve uitbreiding  

nieuwe topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding 

van nieuwe topsport 

infrastructuur binnen 

huidige accommodatie

Vernieuwing/ verbetering 

van de huidige 

accommodatie

Investeren in kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in verblijfs 

accommodatie, al dan niet 

in nabijheid van het 

trainingscentrum

Andere 

(bv. vervoer)

60% 0% 0% 30% 10% 0% 0%
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Vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de 

gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score aan welke realisaties uw voorkeur genieten.

Vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor volgende doelgroepen in jouw 

federatie.

Centralisatie binnen de eigen sporttak Centralisatie voor alle sporttakken

Vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Vraag 3: Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Omschrijving van de investering

Via stages is dit goed mogelijk, maar vrij duur. We hebben getracht een aantal zwemsters via een beurs te laten trainen in de VS ( SMU…. 1e divisie), maar was niet echt een succes.

Vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige 

topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Gezien de globale geschetste problematiek (zie werkverdeling en uithuizigheid voor stages) de allergrootste prioriteit; wij zijn het enige West -Europese land waar dergelijke infrastructuur niet 

voorhanden is. 

Vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

50m - zwembad, 6 banen officiële breedte, met een goed uitgeruste beeldanalyse systeem, dat toelaat de sporters onmiddellijk feedback te geven. Goede startblokken. Zwembaddiepte: 1,5m   - 2m is 

voldoende.

Vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te 

zijn?

50m - zwembad, 6 banen officiële breedte, met een goed uitgeruste beeldanalyse systeem, dat toelaat de sporters onmiddellijk feedback te geven. Goede startblokken. Zwembaddiepte: 1,5m   - 2m is 

voldoende.

Vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrastructuur voor jouw sporttak om 

een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

50m - zwembad, 6 banen officiële breedte, met een goed uitgeruste beeldanalyse systeem, dat toelaat de sporters onmiddellijk feedback te geven. Goede startblokken. Zwembaddiepte: 1,5m   - 2m is 

voldoende.

Vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Persoonlijk denk ik dat nu reeds het maximaal haalbare bereikt is. De compabiliteit tussen en infrastructuur bestemd voor trainingen op hoog niveau (zwembanen, 50m), beschikbaar voor beperkt 

aantal sporters ( elite 3,max 4 per baan / beloftevolle jongeren, max 6 per baan)  en breedtesport is beperkt. Een afzonderlijk zwembad voor trainingen op hoogst niveau geeft veel kleinere vaste  

uitbatingskosten ( personeel, kleedruimtes, sanitair, onderhoud).

Vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?
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Gesloten vraag 1: Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur in Vlaanderen is een meerwaarde voor 

volgende doelgroepen in jouw federatie.

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten
Elitesporters Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Atletiek Olympische disciplines Geen mening Akkoord Akkoord Geen mening Eerder akkoord Akkoord

Badminton Olympische disciplines Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord

Basketbal Olympische disciplines Eerder akkoord Eerder akkoord Helemaal akkoord Geen mening Geen mening Geen mening

Alpijns skiën Geen mening Geen mening Geen mening Akkoord Akkoord Geen mening

Atletiek Helemaal akkoord Akkoord Eerder niet akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Geen mening

Boccia Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Goalbal Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Rolstoelbasketbal Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Rolstoelrugby Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Tafeltennis Akkoord Eerder akkoord Geen mening Akkoord Eerder akkoord Geen mening

Rolstoeltennis Helemaal akkoord Helemaal akkoord Akkoord Eerder niet akkoord Geen mening Eerder akkoord

Wielrennen Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Helemaal niet akkoord

Zwemmen Akkoord Akkoord Geen mening Helemaal akkoord Helemaal akkoord Geen mening

Golf Golf Geen mening Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord

Gymnastiek Alle disciplines Helemaal akkoord Eerder akkoord Helemaal niet akkoord Akkoord Eerder akkoord Helemaal niet akkoord

Handbal Olympische disciplines Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord

Handboogschieten Olympische disciplines Geen mening Geen mening Geen mening Niet akkoord Niet akkoord Niet akkoord

Hockey Veldhockey Geen enquête ingediend Geen enquête ingediend Geen enquête ingediend Geen enquête ingediend Geen enquête ingediend Geen enquête ingediend

Judo Olympische disciplines Akkoord Akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal akkoord Akkoord Helemaal niet akkoord

Fighting Helemaal akkoord Helemaal akkoord Eerder akkoord Geen mening Geen mening Geen mening

Duo System Helemaal akkoord Helemaal akkoord Eerder akkoord Geen mening Geen mening Geen mening

Kajak Kajak - sprint Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Eerder niet akkoord Eerder niet akkoord Eerder niet akkoord

Korfbal Indoor team Akkoord Akkoord Akkoord Geen mening Geen mening Geen mening

Kunstschaatsen Olympische disciplines Eerder akkoord Eerder niet akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal niet akkoord

Jumping Eerder akkoord Akkoord Akkoord Niet akkoord Niet akkoord Niet akkoord

Dressuur Eerder akkoord Akkoord Akkoord Niet akkoord Niet akkoord Niet akkoord

Eventing Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Niet akkoord Niet akkoord Niet akkoord

Roeien Olympische disciplines Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal niet akkoord

Rolschaatsen Piste & weg Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Rugby Rugby sevens Helemaal akkoord Akkoord Eerder niet akkoord Helemaal akkoord Akkoord Eerder niet akkoord

Schermen Olympische disciplines Helemaal akkoord Helemaal akkoord Eerder akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Eerder akkoord

Langebaanschaatsen Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal niet akkoord

Shorttrack Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord

Snowboard Olympische disciplines Geen mening Helemaal akkoord Helemaal akkoord Niet akkoord Niet akkoord Niet akkoord

Alpijns skiën Olympische disciplines Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord

Squash Alle disciplines Helemaal akkoord Akkoord Geen mening Geen mening Geen mening Geen mening

Taekwondo Olympische disciplines Helemaal akkoord Helemaal akkoord Geen mening Helemaal akkoord Helemaal akkoord Geen mening

Tafeltennis Olympische disciplines Helemaal akkoord Helemaal akkoord Geen mening Akkoord Akkoord Geen mening

Tennis Olympische disciplines Akkoord Akkoord Akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord

Triatlon Olympische disciplines Eerder akkoord Akkoord Akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord

Duatlon Alle disciplines Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord

Voetbal Veldvoetbal Helemaal akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal akkoord Helemaal niet akkoord Helemaal niet akkoord

Indoor team Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord

Beachvolleybal Helemaal akkoord Helemaal akkoord Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord Eerder akkoord

Waterski Alle disciplines Akkoord Akkoord Geen mening Akkoord Akkoord Geen mening

Weg Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Piste Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

BMX Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Mountainbike Niet akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Zeilen Olympische disciplines Geen mening Geen mening Geen mening Geen mening Geen mening Geen mening

Zwemmen Langebaan - Olymp.disc. Helemaal akkoord Akkoord Niet akkoord Helemaal akkoord Akkoord Niet akkoord

Wielrennen

Centralisatie binnen de eigen sporttak
Sporttak Disciplines

Volleybal

Centralisatie voor alle sporttakken

Gehandicaptensport

Ju-Jitsu

Paardrijden

Snelschaatsen



Gesloten vraag 2: Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur

Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdentificeerde 

topsporttalenten

Atletiek Olympische disciplines De Veen Heusden-Zolder Nog te realiseren 520 300 200

Badminton Olympische disciplines Badmintonhal Antwerpen Nog te realiseren 1100 1100 1500

Basketbal Olympische disciplines Bloso-centrum Gent Bestaand 100 400 800

Alpijns skiën - - - - - -

Topsporthal Bloso Gent Bestaand ? ? ?

KULeuven Leuven Bestaand ? ? ?

Boccia - - - - - -

Goalbal - - - - - -

Rolstoelbasketbal - - - - - -

Rolstoelrugby - - - - - -

Tafeltennis Topsportschool VTTL Leuven Bestaand ? ? ?

Rolstoeltennis VTV-centrum Wilrijk Bestaand 150 120 120

Wielrennen VWEM Gent Bestaand 100 100 100

Zwemmen 50m zwembad Waar mogelijk Nog te realiseren 25 20 15

Golf Golf Golfclub Gent/Mechelen:Hasselt Bestaand 672 672 336

Topsporthal Bloso Gent Bestaand 1440 1248 1152

Gymnastiekhal Brugge Bestaand 0 1248 1152

Handbal Olympische disciplines - - - - - -

Topsporthal Bloso Gent Bestaand 1200 1200 0

BC Herentals Herentals Bestaand 1200 1200 0

Hockey Veldhockey Geen enquête ingediend Geen enquête ingediend Geen enquête ingediend Geen enquête ingediend Geen enquête ingediend Geen enquête ingediend

Judo Olympische disciplines Topsportschool Wilrijk Nog te realiseren 1200 1200 0

Fighting Dojo Antwerpen Nog te realiseren 360 360 280

Duo System Dojo Antwerpen Nog te realiseren 80 80 160

Kajak Kajak - sprint BC Hazewinkel Willebroek Bestaand 6500 4500 3500

Korfbal Indoor team Sporthal Antwerpen Nog te realiseren 200 100 0

Kunstschaatsen Olympische disciplines Schaatsbaan Centrale as Nog te realiseren 300 200 100

Jumping - - - - - -

Dressuur - - - - - -

Eventing - - - - - -

Roeien Olympische disciplines BC Hazewinkel Willebroek Bestaand 4500 1800 1500

Rolschaatsen Piste & weg - - - - - -

Voetbalcentrum Tubeke Bestaand 0 220 280

VUB Brussel Bestaand 0 220 280

Schermen Olympische disciplines Topsporthal Bloso Gent Nog te realiseren 600 600 300

Langebaanschaatsen Schaatsbaan Centrale as Nog te realiseren 1000 750 200

Shorttrack Schaatsbaan Centrale as Nog te realiseren 1000 500 200

Snowboard Olympische disciplines Ski indoor Antwerpen Nog te realiseren 40 100 60

Alpijns skiën Olympische disciplines - - - - - -

Squash Alle disciplines Vlaams squashcentrum Herentals Bestaand 300 250 250

Taekwondo Olympische disciplines Topsportschool Wilrijk Nog te realiseren 800 720 160

Tafeltennis Olympische disciplines KA Redingenhof Leuven Bestaand 1000 1200 360

Tennis Olympische disciplines VTV-centrum Wilrijk Bestaand 1000 1200 1500

Zwembad 50m Leuven Nog te realiseren 420 450 320

Wielerbaan 330m Leuven Nog te realiseren 60 60 60

Zwemvijver Rotselaar Bestaand 20 20 30

Duatlon Alle disciplines - - - - - -

Voetbal Veldvoetbal NC Tubeke Tubeke Bestaand 600 0 100

Indoor team EVC Vilvoorde Bestaand 4500 4500 5040

Beachvolleybal EVC/KUL Vilvoorde/Leuven Bestand 2400 2400 2400

Waterski Alle disciplines - - - - - -

Weg Verkeersluw parcours Per provincie Nog te realiseren 100 50 0

Piste VWEM Gent Bestaand 350 240 120

BMX BMX-piste Per provincie Nog te realiseren 800 500 400

Mountainbike Provinciaal domein Per provincie Nog te realiseren 100 50 0

Zeilen Olympische disciplines Bloso-centrum Nieuwpoort Bestaand 100 200 250

Zwemmen Langebaan - Olymp.disc. Zwembad 50m Waar mogelijk Nog te realiseren 1470 2300 100

Rugby sevens

Wielrennen

Sporttak Disciplines
Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis)

Gehandicaptensport

Naam locatie Gemeente
Bestaand of nog te 

realiseren?

Handboogschieten Olympische disciplines

Triatlon Olympische disciplines

Atletiek

Gymnastiek Alle disciplines

Ju-Jitsu

Paardrijden

Snelschaatsen

Volleybal

Rugby



Gesloten vraag 3: Zijn er investeringen gepland inzake topsportinfrastructuur? Zo ja, welke?

Aard van de 

investering
Voorziene periode Te realiseren door:

Atletiek
Olympische 

disciplines
De Veen Heusden-Zolder Nog te realiseren

Nieuwe 

infrastructuur
Winter 2013-2014 Club & gemeente

Badminton
Olympische 

disciplines
- - - - - -

Basketbal
Olympische 

disciplines
- - - - - -

Alpijns skiën - - - - - -

Atletiek - - - - - -

Boccia - - - - - -

Goalbal - - - - - -

Rolstoelbasketbal - - - - - -

Rolstoelrugby - - - - - -

Tafeltennis - - - - - -

Rolstoeltennis - - - - - -

Wielrennen Wielerpiste Zolder Nog te realiseren
Nieuwe 

infrastructuur
nog te bepalen WBV & overheden

Zwemmen - - - - - -

Golf Golf Flanders Nippon Hasselt Bestaand
Renovatie 

infrastructuur
jaarlijks VVG & club

Gymnastiek Alle disciplines Topsporthal Bloso Gent Bestaand
Renovatie 

infrastructuur
jaarlijks Bloso & federatie

Handbal
Olympische 

disciplines
- - - - - -

Handboogschieten
Olympische 

disciplines
Bloso-centrum Gent Gent Bestaand

Nieuwe 

infrastructuur
nog te bepalen Bloso & federatie

Hockey Veldhockey
Geen enquête 

ingediend

Geen enquête 

ingediend

Geen enquête 

ingediend

Geen enquête 

ingediend

Geen enquête 

ingediend

Geen enquête 

ingediend

Topsportschool Wilrijk Nog te realiseren
Nieuwe 

infrastructuur
2014 Topsportschool

Dojo Zele Bestaand
Renovatie 

infrastructuur
nog te bepalen Gemeente Zele

Fighting Dojo Antwerpen Nog te realiseren
Renovatie 

infrastructuur
nog te bepalen VJJF vzw en partners

Duo System Dojo Antwerpen Nog te realiseren
Renovatie 

infrastructuur
nog te bepalen VJJF vzw en partners

Kajak Kajak - sprint - - - - - -

Korfbal Indoor team - - - - - -

Kunstschaatsen
Olympische 

disciplines
- - - - - -

Jumping - - - - - -

Dressuur - - - - - -

Eventing - - - - - -

Roeien
Olympische 

disciplines
- - - - - -

Rolschaatsen Piste & weg - - - - - -

Rugby Rugby sevens - - - - - -

Schermen
Olympische 

disciplines
Topsporthal Bloso Gent Nog te realiseren

Nieuwe 

infrastructuur
nog te bepalen VSB & Bloso

Langebaanschaatsen - - - - - -

Shorttrack - - - - - -

Snowboard
Olympische 

disciplines
- - - - - -

Alpijns skiën
Olympische 

disciplines
- - - - - -

Squash Alle disciplines - - - - - -

Taekwondo
Olympische 

disciplines
Topsportschool Wilrijk Nog te realiseren

Nieuwe 

infrastructuur
2014 Topsportschool

Tafeltennis
Olympische 

disciplines
KA Redingenhof Leuven Bestaand

Uitbreiding 

infrastructuur
nog te bepalen VTTL & overheden

Tennis
Olympische 

disciplines
VTV-centrum Wilrijk Bestaand

Uitbreiding 

infrastructuur
2013-2014 VTV & overheid?

Triatlon
Olympische 

disciplines
- - - - - -

Duatlon Alle disciplines - - - - - -

Voetbal Veldvoetbal NC Tubeke Tubeke Bestaand
Uitbreiding 

infrastructuur
2013 KBVB

Indoor team - - - - - -

Beachvolleybal EVC Vilvoorde Bestaand
Uitbreiding 

infrastructuur
korte termijn? Stad Vilvoorde?

Waterski Alle disciplines - - - - - -

Weg - - - - - -

Wielerpiste Zolder Nog te realiseren
Nieuwe 

infrastructuur
nog te bepalen WBV & overheden

VWEM Gent Bestaand
Uitbreiding 

infrastructuur
nog te bepalen WBV & Bloso

BMX BMX-piste Zolder Nog te realiseren
Uitbreiding 

infrastructuur
nog te bepalen WBV & overheden

Mountainbike - - - - - -

Zeilen
Olympische 

disciplines
- - - - - -

Zwemmen
Langebaan - 

Olymp.disc.
- - - - - -

Piste

Judo
Olympische 

disciplines

Omschrijving van de investering

Sporttak
Categorieën/discipli

nes
Naam locatie Gemeente

Bestaand of nog te 

realiseren?

Wielrennen

Gehandicapten

sport

Ju-Jitsu

Paardrijden

Snelschaatsen

Volleybal



Gesloten vraag 4: Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan 

worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de gewenste realisatie(s) zijn?

Sporttak
Categorieën/

disciplines

Kwantitatieve 

uitbreiding  nieuwe 

topsport 

infrastructuur over 

Vlaanderen

Kwantitatieve 

uitbreiding van 

nieuwe topsport 

infrastructuur 

binnen huidige 

accommodatie

Vernieuwing/ 

verbetering van de 

huidige 

accommodatie

Investeren in 

kracht- en 

fitnessruimte

Investeren in 

medisch-

/paramedische 

voorzieningen

Investeren in 

verblijfs 

accommodatie, al 

dan niet in 

nabijheid van het 

trainingscentrum

Betere 

bereikbaarheid 

dmv investeringen 

in vervoer

Andere

Atletiek Olympische disciplines 20% 10% 20% 16% 17% 17% 0% 0%

Badminton Olympische disciplines 45% 20% 5% 5% 5% 20% 0% 0%

Basketbal Olympische disciplines 50% 15% 10% 5% 5% 15% 0% 0%

Alpijns skiën 0% 0% 0% 5% 5% 80% 10% 0%

Atletiek 0% 15% 30% 10% 5% 40% 0% 0%

Boccia 40% 0% 0% 15% 5% 40% 0% 0%

Goalbal 40% 0% 0% 15% 5% 30% 10% 0%

Rolstoelbasketbal 40% 0% 0% 15% 5% 40% 0% 0%

Rolstoelrugby 40% 0% 0% 15% 5% 40% 0% 0%

Tafeltennis 0% 0% 0% 10% 10% 60% 0% 20%

Rolstoeltennis 5% 10% 40% 20% 15% 10% 0% 0%

Wielrennen 50% 0% 10% 5% 5% 30% 0% 0%

Zwemmen 0% 20% 20% 10% 8% 40% 2% 0%

Golf Golf 40% 40% 0% 10% 10% 0% 0% 0%

Gymnastiek Alle disciplines 10% 0% 40% 10% 15% 25% 0% 0%

Handbal Olympische disciplines 0% 0% 25% 20% 10% 45% 0% 0%

Handboogschieten Olympische disciplines 50% 20% 15% 0% 0% 5% 10% 0%

Hockey Veldhockey

Judo Olympische disciplines 0% 0% 40% 10% 5% 40% 5% 0%

Fighting 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Duo System 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Kajak Kajak - sprint 0% 0% 15% 30% 25% 30% 0% 0%

Korfbal Indoor team 20% 0% 20% 30% 30% 0% 0% 0%

Kunstschaatsen Olympische disciplines 40% 0% 0% 40% 10% 10% 0% 0%

Jumping 25% 0% 0% 5% 60% 10% 0% 0%

Dressuur 25% 0% 0% 5% 60% 10% 0% 0%

Eventing 90% 0% 0% 3% 4% 3% 0% 0%

Roeien Olympische disciplines 0% 0% 15% 30% 25% 30% 0% 0%

Rolschaatsen Piste & weg 0% 10% 90% 0% 0% 0% 0% 0%

Rugby Rugby sevens 30% 5% 10% 30% 10% 10% 5% 0%

Schermen Olympische disciplines 0% 30% 20% 20% 20% 10% 0% 0%

Langebaanschaatsen 75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Shorttrack 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Snowboard Olympische disciplines 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Alpijns skiën Olympische disciplines 0% 30% 30% 10% 5% 20% 5% 0%

Squash Alle disciplines 0% 0% 90% 10% 0% 0% 0% 0%

Taekwondo Olympische disciplines 0% 10% 20% 20% 20% 30% 0% 0%

Tafeltennis Olympische disciplines 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tennis Olympische disciplines 0% 20% 5% 30% 30% 15% 0% 0%

Triatlon Olympische disciplines 20% 60% 0% 0% 0% 20% 0% 0%

Duatlon Alle disciplines 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Voetbal Veldvoetbal 40% 0% 30% 0% 0% 30% 0% 0%

Indoor team 0% 40% 40% 0% 0% 20% 0% 0%

Beachvolleybal 0% 40% 30% 0% 0% 30% 0% 0%

Waterski Alle disciplines

Weg 40% 0% 0% 10% 0% 50% 0% 0%

Piste 90% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0%

BMX 20% 50% 10% 5% 5% 10% 0% 0%

Mountainbike 20% 20% 20% 0% 0% 40% 0% 0%

Zeilen Olympische disciplines 0% 20% 0% 10% 10% 10% 50% 0%

Zwemmen Langebaan - Olymp.disc. 60% 0% 0% 30% 10% 0% 0% 0%

Geen enquête ingediend

Geen antwoord

Wielrennen

Gehandicaptensport

Ju-Jitsu

Paardrijden

Snelschaatsen

Volleybal



Open vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke 

topsportinvesteringen (volledige topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Sporttak Disciplines Antwoord

Atletiek
Olympische 

disciplines
Geen antwoord.

Badminton
Olympische 

disciplines
Gezien de bouw van een nieuwe sporthal op de campus Drie Eiken en de akkoorden met de directie is de prioriteit eerder laag.

Basketbal
Olympische 

disciplines

De hoogst mogelijke. De huidige situatie is een enorme rem op de werking, dit zowel op vlak van trainingsinfrastructuur, 

verblijfsaccommodatie, nabijheid infrastructuur, fitnessmogelijkheden, medische en paramedische omkadering.

Alpijns skiën Prioriteit voor VLG is het aanstellen en vergoeden van toptrainers, eerder dan investeren in topsportinfrastructuur.

Atletiek Prioriteit bij VLG is het aanstellen en vergoeden van toptrainers, eerder dan het investeren in topsportinfrastructuur.

Boccia

1) De grootste prioriteit blijft het vergoeden van de nodige voorbereidings- en deelnamekosten om het minimum te kunnen 

blijven doen. Voor een idealere begeleiding dient hier echter ook meer budget voor te zijn. 

2) Een centrale locatie met harde sportvloer voor alle rolstoelsporten en voldoende aangepaste verblijfmogelijkheden, 

kleedkamers en toiletten zijn echter zeker ook belangrijk.

Goalbal
1) De grootste prioriteit blijft het vergoeden van de nodige voorbereidings- en deelnamekosten om het minimum te kunnen 

blijven doen. Voor een idealere begeleiding dient hier echter ook meer budget voor te zijn. 

2) Een afzonderlijke hal (grootte 1 BAB-veld) in een topsportcentrum dat goed bereikbaar is, is ook belangrijk.

Rolstoelbasketbal

1) De grootste prioriteit blijft het vergoeden van de nodige voorbereidings- en deelnamekosten om het minimum te kunnen 

blijven doen. Voor een idealere begeleiding dient hier echter ook meer budget voor te zijn.

2) Een centrale locatie met harde sportvloer voor alle rolstoelsporten en voldoende aangepaste verblijfmogelijkheden, 

kleedkamers en toiletten zijn echter zeker ook belangrijk.

Rolstoelrugby

1) De grootste prioriteit blijft het vergoeden van de nodige voorbereidings- en deelnamekosten om het minimum te kunnen 

blijven doen. Voor een idealere begeleiding dient hier echter ook meer budget voor te zijn 

2) Een centrale locatie met harde sportvloer voor alle rolstoelsporten en voldoende aangepaste verblijfmogelijkheden, 

kleedkamers en toiletten zijn echter zeker ook belangrijk.
Tafeltennis Prioriteit voor VLG is het aanstellen en vergoeden van toptrainers, eerder dan infrastructuur.

Rolstoeltennis Priotiteit nr. 1 is het aantrekken en vergoeden van toptrainers, eerder dan investeringen in topsportinfrastructuur.

Wielrennen
Lagere prioriteit als we van de bestaande mogelijkheden kunnen gebruik maken. Aantrekken en vergoeden van toptrainers is 

prioriteit nr. 1.

Zwemmen

Voor VLG ligt de prioriteit de komende 8 jaren eerder op het aantrekken van en beter financieren van kwaliteitsvolle trainers 

(Pool van Jeugdtrainers Topsport en Pool van Toptrainers), dan op het invullen van noden inzake topsportinfrastructuur. Er zijn 

noden, maar voorlopig kunnen deze grotendeels opgelost worden binnen de clubs en mits voldoende inspanningen voor het 

reserveren van de wisselende accommodaties (gewesttrainingen via Poolvan Jeugdtrainers Topsport). Deze situatie is niet 

100% ideaal, maar het is niet de hoofdprioritieit.

Golf Golf

Om optimaal succes te bereiken op het allerhoogste niveau dient de huidige werking van topsportwerking nog professioneler 

uitgebouwd te worden. Een belangrijke stap hierin is de noodzaak aan 3 trainingscentra van topniveau, die voor VVG ter 

beschikking staat. Dit zou ons de kans geven alle doelgroepen op een degelijke en gecontroleerde manier te begeleiden. 

Binnen de topsportschoolwerking genieten onze topsporters min of meer van deze faciliteiten. Zij  tonen ons aan dat een zeer 

hoogstaande,  kwalitatieve omkadering binnen een vast trainingsinfrastructuur, hun niveau in 6 jaren tijd, tot het hoogste in 

Belgiê kan brengen, alsook binnen Europa. Wij zijn van mening dat indien wij onze elitesporters, beloftevolle jongeren en 

geïndentificeerde topsporttalenten die niet binnen dit kader kunnen trainen, op een gelijkaardige manier kunnen omkaderen, 

binnen  dergelijke topsporttrainingsinfrastructuur, wij ze tot een hoger niveau kunnen brengen.  Hierdoor zouden wij de 

begeleide trainingsdagen van bv. 20dagen voor elitesporters en beloftevolle spelers, naar 84 dagen kunnen brengen. Voor 

geidentificeerde spelers zou dit naar 63 dagen= 1,5d/week kunnen oplopen. Buiten deze groep spelers zouden wij tevens 

wekelijkse trainingsdagen kunnen organiseren voor aankomend talent uit de verschillende clubs. Dit houdt in dat wij de basis 

van deze spelers veel beter zouden kunnen begeleiden, waardoor hun doorgroei mogelijkheden naar het allerhoogste niveau, 
Gymnastiek Alle disciplines

Infrastructuur is voor Gymnastiek een basis/top prioriteit.  Een goed uitgeruste gymnastiekzaal is essentieel voor een 

topsporter.

Handbal
Olympische 

disciplines

De prioriteit heeft de voorbije jaren vooral gelegen in het sensibiliseren inzake harsgebruik in zalen. Deze nood was er niet 

alleen voor topsport, maar voor vele clubs. Toch blijft dit op vele plaatsen, ook bij de Bloso-infrastructuur, voor problemen 

zorgen.

Wat betreft stages met de selecties, hebben we ondertussen samenwerkingen en knowhow ontwikkeld op een aantal locaties 

in Belgïe (Kortrijk, Doornik, Hasselt, Hoboken) en is onze grootste hinder momenteel het vervoer dat er dagelijks nodig is 

tussen de infrastructuur ter plaatse  (van zaal, naar hotel, naar restaurant).                

Prioriteit voor ons zijn de contacten die er komen met het buitenland verder benutten om stagelocaties te vinden net over de 

grens die wel volstaan (alles in één en harsgebruik toegestaan). (Papendal (Arnhem NED), De Heuf (Panningen NED), Grueters 

(Mulheim DUI), Sportica (Gravelines FRA)) En anderzijds om in Vlaanderen voor ons nieuwe regioproject geschikte locaties te 

vinden en verder uit te bouwen om te werken met de geïndetificeerde talenten.

Handboogschieten
Olympische 

disciplines

Voor het doelschieten heeft men dringend nood aan voldoende aangepaste infrastructuur om tijdens de winterperiode 

meermaals per week op lange afstand te kunnen trainen. Dit wil zeggen een zaal van 100 meter lengte!

Hockey Veldhockey Geen enquête ingediend.

Judo
Olympische 

disciplines

De judofederatie heeft reeds een topsportcentrum, maar hier ontbreken heel wat kwaliteitsaspecten zoals: grootte van de 

mat, degelijke krachtzaal, …. Bovendien wordt deze accommodatie momenteel gehuurd waardoor men steeds afhankelijk is 

van de bezetting. 's Avonds kunnen wij hier bijvoorbeeld geen beroep op doen.

Ju-Jitsu
Duo system & 

Fighting

Het beschikken over een trainingslocatie waarbij we flexibel en prioritair kunnen beschikken over de accommodatie is één van 

de prioriteiten de volgende beleidsperiodes, op die manier kunnen we de talentontwikkeling van onze atleten centraliseren en 

verbeteren.  Aangezien we niet over een topsportschool beschikken, willen we het aanbod 'buiten de topsportschool' 

uitbreiden en versterken, hiervoor moeten we kunnen beschikken over een kwalitatieve accommodatie waar het 

topsportgebeuren (-gebruik) centraal staat.

Kajak Kajak - sprint

De laatste twee jaar hebben we een grote inspanning gedaan om de structuur rond de elitesporters, jonge beloften en 

talenten sterk te verbeteren. Nu zijn we op een punt gekomen dat een verbetering van de topsportinfrastructuur 

hoogdringend is om deze begeleiding voor de 100% te doen renderen.

Het heeft de hoogste prioriteit binnen het topsportdepartement.

Korfbal Indoor team Hoge prioriteit. Is een basisvereiste dat topsporters op een goede manier aan topsport kunnen doen.

Gehandicapten

sport



Open vraag 1: Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke 

topsportinvesteringen (volledige topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Sporttak Disciplines Antwoord

Kunstschaatsen
Olympische 

disciplines

Is essentieel omdat onze topsporters vandaag bijna alleen kunnen beschikken over infrastructuur waar commerciële belangen 

overheersen en waar concurrentie is met de ijshockey. De infrastructuur is niet het hele jaar beschikbaar.

Jumping & dressuur Geen.

Eventing
Een crossterrein zou héél nuttig zijn voor de eventingruiters, maar momenteel ziet VLP geen mogelijkheid om een terrein te 

kopen.

Roeien
Olympische 

disciplines
Geen antwoord.

Rolschaatsen Piste & weg
Gezien de weersafhankelijkheid van het skeeleren en daardoor de beperking in (specifieke) trainingsmogelijkheden bij slecht 

weer (regen, sneeuw, ijzel) is er nood aan minimum 1 overdekte skeelerpiste in Vlaanderen. Nu wordt in de winter uitgeweken 

naar Geisingen (Duitsland).
Rugby Rugby sevens Dit is niet de hoogste prioriteit maar het zou wel de werking vergemakkelijken.

Schermen
Olympische 

disciplines

Voor een behoud en verdere uitbouw van de topsportstructuur rond de topsportschoolwerking is een officiële en specifieke 

trainingsaccommodatie noodzakelijk en prioritair.

Langebaan 

schaatsen

Gezien de volledige afwezigheid van een basisinfrastructuur voor het beoefenen van het langebaanschaatsen in Vlaanderen 

geniet deze realisatie de prioriteit. Echter met een geringe bijkomende investering kan die basisinfrastructuur uitgebouwd 

worden tot een topsporttrainingsinfrastructuur.

Shorttrack

Het bouwen van locale trainingsinfrastructuur (niet-topsportrainingsinfrastructuur), zodat clubs op normale uren aan 

jongerenwerving kunnen doen, heeft de hoogste prioriteit.

Het creeren van een centrale topsportinfrastructuur heeft een hoge prioriteit.

Het voorzien van krachtzalen, aanpassen van bestaande infrastructuur, ... heeft een lage prioriteit.

Snowboard
Olympische 

disciplines
Hoge prioriteit maar helaas niet binnen onze bevoegdheid of binnen onze mogelijkheden.

Alpijns skiën
Olympische 

disciplines

Voor ons als skifederatie, zou een financiele ondersteuning voor de verplaatsingen naar of het huren van een buitenlandse 

uitvalsbasis belangrijker zijn.

Squash Alle disciplines Wij opteren voor aanpassingen in het Vlaams Squashcentrum die vanaf heden best jaarlijks gebeuren. 

Taekwondo
Olympische 

disciplines

Topprioriteit: het is onze bedoeling om meer en meer naar een "één-campus-model" te evolueren, zowel als voor onze 

topsportschool als voor ons uitstroomproject. 

Tafeltennis
Olympische 

disciplines
Hoofdprioriteit.

Tennis
Olympische 

disciplines

Verbetering en optimalisatie werkomgeving voor alle betrokken partijen verbonden aan de ontwikkeling van een topsporter 

(multidisciplinair).

Triatlon
Olympische 

disciplines

Dit is uiteraard een prioriteit.  Daarom werd ook gekozen voor Leuven als ideale uitvalsbasis, omdat er een relatief goed 

aanbod is qua infrastructuur.  We hebben ook nood aan bossen/parken/verkeersarme wegen voor de fiets en looptrainingen.  

Ook deze vinden we in Leuven terug (en bvb niet in Gent of Antwerpen).

Duatlon Alle disciplines De investeringen voor triatlon kunnen ook van dienst zijn voor duatlon, met name alles wat het fietsen en lopen aangaat.

Voetbal Veldvoetbal Zeer hoge prioriteit.

Indoor team

Het is  heel moeilijk is om ideale trainingsinfrastructuur te vinden voor de selecties (jeugd en senioren)  Zo werken we nu 

samen met 3 verschillende steden om in de mate van het mogelijk het programma te realiseren. We merken evenwel dat dit 

jaar na jaar een zwaardere opdracht is.  We moeten concurreren met de clubs en andere federaties.  Dus bijkomende 

investeringen in topsportinfrastructuur is een topprioriteit.

Beachvolleybal
Binnen het beachvolleybal is infrastructuur een topprioriteit om een volledige topsportwerking (van topsportschool tot 

elitewerking) te realiseren.  Op dit moment is er in België onvoldoende infrastructuur voorhanden. Bijvoorbeeld:  Mouha-

Gielen trainen in de winter net over de grens in een opslagplaats van een bedrijf.    

Waterski Alle disciplines Geen antwoord.

Weg
1. Locatie voor tijdrit en derny training --> kan enkel in verkeersvrije provinciale centra met omloop van 3 tot 5 kilometer. 

2. Vlaamse Topsportcentra in het buitenland voor klimtraining in samenwerking met een hotel met topsportfaciliteiten.

Piste
Drie overdekte wielerpistes met Topsportinfrastructuur (Topsport fitness accommodatie, medisch centrum, burelen, 

vergaderzalen, VIP ruimte) in het midden van Vlaanderen (Gent), Westen (Roeselare) en Oosten (Zolder).

BMX
Zorgen voor enkele parcours SuperCross over 2 tot 3 plaatsen in Vlaanderen (Zolder, Gent, Roeselare). Kunnen trainen op 

Olympische startgrid is noodzakelijk.

Mountainbike
Voor een MTB-er is het belangrijk dat hij/zij in de bergen kan trainen, vooral op parcours van Wereldbekerwedstrijden, EK, WK, 

OS. Een Vlaams trainingscentrum in het buitenland lijkt dus noodzakelijk. Best wordt er gezorgd dat er een combinatie 

mogelijk is voor klimtrainingen op de weg en trainingen cyclocross.

Zeilen
Olympische 

disciplines

Prioriteit is tijdens de winterperiode is het in het zuiden (Zuid-Europa) kunnen beschikken over/kunnen gebruik maken van 

goede trainingslocatie (wat betreft weers- en wateromstandigheden) met eraan gekoppeld goede infrastructuur (zie vraag 2 

wat verstaan wordt onder goede infrastructuur). In winterperiode (2011-) 2012 werd er in Cadiz getraind (Evi, VYF talent team, 

Sigrid), in het nieuwe trainingscentrum van de Andalusische Zeil Federdatie,  op loopafstand van de trainingsaccommodatie 

werd er goede verblijfsaccommodatie gevonden. (in de winterperiode 2010-2011 werd er in Las Palmas getraind).  Een Vlaams 

trainingscentrum aan zee (vb. Nieuwpoort), waarbij men snel op zee zit, die voldoet aan ideale topsportinfrastructuur zou ook 

zeer welkom zijn.  Spijtiggenoeg beschikt Vlaanderen niet over een groot, open binnenwater, dit in tegenstelling met 

Nederland (vb. Grevelingen, Ijselmeer,..). De belangrijke selectiewedstrijden voor de jeugd vinden ook op dit grote open 

binnenwater plaats.

Zwemmen
Langebaan - 

Olymp.disc.

Gezien de globale geschetste problematiek ( zie werkverdeling en uihuizigheid voor stages) de allergrootste prioriteit; wij zijn 

het enige West -Europese land waar dergelijke infrastructuur niet voorhanden is . 

Wielrennen

Paardrijden

Snelschaatsen

Volleybal



Open vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Sporttak Disciplines Antwoord

Atletiek Olympische disciplines Geen antwoord.

Badminton Olympische disciplines
1 trainingcentrum met 12 terreinen - fuill time beschikbaar - ook voor avondtrainingen ; + burelen voor federatie en 

overnachtingsmlogelijkheden ifv stages en sparring.

Basketbal Olympische disciplines

3 terreinen met internationale maximumafmeting (mét internationale belijning uiteraard). De beperking van de 3 terreinen 

hangt samen met 100% beschikbaarheid: weigeren van instroom topsport/ minimaliseren stages nationale teams omwille van 

beperkte beschikbaarheid zou de 3 terreinen onvoldoende maken. Vloer sporthal: parket.  Onmiddellijke nabijheid fitness- en 

kineruimte (ruim te bekijken: medische en paramedische omkadering mag geen trainingstijd verlies betekenen (huidige 

situatie). 

Alpijns skiën
Idem valide sport, met aanpassingen naar hellingsgraad en extra pistes (bv. zitski 'vernielt' een skipiste voor skiërs met visuele 

handidap, aanpassingen naar toegankelijkheid. 

Atletiek Aangepast en toegankelijk, dezelfde dan de valide topsport. Een tweede trainingspiste voor wheelers.

Boccia

Een sporthal met synthetische (niet te zachte) vloer en up-to-date belijning, scorebord en doelen, aangepaste kleedkamers, 

aangepaste douches en aangepaste toiletten (in elke kleedkamer). Alle ruimtes dienen perfect toegankelijk te zijn: alle deuren 

voldoende breed, zonder drempels,... Een ruimte voor kine- en (para)medische behandeling. Lokaal voor doping, 

classificatie,... Daarbij een sporthotel met aangepaste kamers (min 130) en een flexibel restaurant met gezonde sportvoeding. 

Voldoende vrije stopcontacten om elektrische rolstoelen op te laden.

Goalbal

Een synthetische sportvloer in een afzonderlijke zaal voor goalbal. Braille-opschriften en volglijnen voor slechtzienden. 

Kleedkamers, douches en toiletten vlakbij. Afzonderlijke opbergruimte voor de doelen en het materiaal. Een uitgebreide 

fitness. Een ruimte voor kine- en (para)medische behandeling. Lokaal voor doping, classificatie,... Daarbij een sporthotel met 

voldoende kamers (min 130) en een flexibel restaurant met gezonde sportvoeding.

Rolstoelbasketbal

Een sporthal met harde vloer en up-to-date belijning, scorebord en doelen, aangepaste kleedkamers, aangepaste douches en 

aangepaste toiletten (in elke kleedkamer). Alle ruimtes dienen perfect toegankelijk te zijn: alle deuren voldoende breed, 

zonder drempels,... Een fitness met toestellen aangepast aan rolstoelgebruikers. Een ruimte voor kine- en (para)medische 

behandeling. Lokaal voor doping, classificatie,... Daarbij een sporthotel met aangepaste kamers (min 130) en een flexibel 

restaurant met gezonde sportvoeding.

Rolstoelrugby

Een sporthal met harde vloer en up-to-date belijning en scorebord, aangepaste kleedkamers, aangepaste douches en 

aangepaste toiletten (in elke kleedkamer). Alle ruimtes dienen perfect toegankelijk te zijn: alle deuren voldoende breed, 

zonder drempels,... Een fitness met toestellen aangepast aan rolstoelgebruikers. Een ruimte voor kine- en (para)medische 

behandeling. Lokaal voor doping, classificatie,... Daarbij een sporthotel met aangepaste kamers (min 130) en een flexibel 

restaurant met gezonde sportvoeding.
Tafeltennis Conform de valide topsport, aangepast en toegankelijk. Aangepaste tafels voor rolstoelspelers.

Rolstoeltennis
Toegankelijk - beschikbaar - gevarieerd (binnen - buiten - verschillende ondergronden) - omkaderd (mogelijkheid tot 

medisch/paramedische begeleiding - mogelijkheid tot niet-sportspecifieke training, bv. fitness).

Wielrennen Aangepast en toegankelijk, een ruimte/kamers voorzien waar kan gerust worden tussen of na de trainingen (platte rust).

Zwemmen

50m-bad met volledige toegankelijkheid en aangepaste ruimtes (kleedkamers, zwembad, douches,...), fitnessruimte, 

voldoende ruimte voor droogtraining en stabilisatie naast het zwembad, mogelijkheid tot filmen onder, naast en boven de 

zwemmer (railsysteem + vensters onder water) zowel voor wat betreft het zwemmen als de starts, vrijgesteld van publiek 

zwemmen, topsporters steeds voorrang, ruimte voor (para)medische behandeling naast het zwembad, videolokaal voor 

filmanalyses (techniek + raceanalyse).

Golf Golf

Oefenfaciliteiten Indoor & Outdoor. 

Outdoor-trainingsfaciliteiten: Driving Range 100m breed op 330m lang, overdekte afslagplaatsen met kunstmatten, grastees, 

oefenstations met doelen voor verschillende afstanden op driving range. 

Short game area met puttinggreens, chipping en pitching greens, bunkers  en oefenslagmogelijkheden over verschillende 

liggingen tot en 100m lengte. 

Indoor-trainingsfaciliteiten: een indoor ruimte voor fysieke trainingen + indoormogelijkheden voor kortspel (putting-chipping-

bunker), indoor slagruimte met virtuele 3D apparatuur (sam puttinglab, trackman...).

Kleedkamers met douche.

Reparatieruimte voor herstellen of op maat maken van golfclubs.

Vergaderlokalen.
Gymnastiek Alle disciplines

We hebben nood aan een goed uitgeruste en goed onderhouden topgymnastiekhal in Gent.  Verder zijn decentrale zalen 

(gekoppeld aan de verschillende topsportscholen) ideaal voor de uitbouw van onze onderbouwstructuur.

Handboogschieten Olympische disciplines
Indoorzaal van 100 meter lengte en 15 m breedte met achteraan houten wand. Zaal voorzien van een spiegelwand van circa 

10 meter. Voldoende groot wandscherm voor afspelen video/film (opname en analyse  ter plaatse van atleten). Audio/video 

benodigdheden.

Handbal Olympische disciplines

Een handbalzaal (met mogelijkheid tot filmen vanuit vogelperspectief) waar harsgebruik is toegelaten in combinatie met een 

fitnesszaal en een betaalbare slaap/eet locatie (met aangepaste sportvoeding) op wandelafstand. Nabijheid van andere 

sportinfrastructuur (zwembad, looppiste, finse piste, sauna...), een paramedisch centrum (kiné, arts, onderzoek, testing,....), 

een conferentiezaal (vergadering, video-analyse,...). 

Uiteraard bij voorkeur dit alles gecombineerd in één stagecentrum waardoor eenvoudige reservaties mogelijk zijn. 

Hockey Veldhockey Geen enquête ingediend.

Judo Olympische disciplines
Judozaal (ongeveer 30m x 30m), fitnesszaal (zowel kracht als uithouding), kiné-ruimte en vergaderruimte, mogelijkheid tot 

looptraining/intervaltraining outdoor, mogelijkheid om touwen op te hangen (touwklimmen, kumi-kata - oefeningen,….). 

Overnachtingsmogelijkheden in de buurt.

Ju-Jitsu
Duo system & 

Fighting

Naast de basisbenodigdheden (WC's, kleedkamers) dient er een dojo (trainingszaal) te zijn waar 2 wedstrijdmatten vast 

kunnen liggen (2 keer 12m x 12m), de ondergrond is bij voorkeur verend (minder blessures bij veelvuldig vallen).  Daarnaast 

zouden we moeten kunnen beschikken over een 'polyvalent' les-/ vergaderlokaal en opbergruimte voor het trainingsmateriaal 

(o.a. trainingsdummies).

Kajak Kajak - sprint
Binnen de structuur hebben we gekozen om heel de topsportwerking te centraliseren op het BLOSO centrum Hazewinkel.  Er 

is op dit ogenblik een openbare fitnessruimte. Een aparte topsport accommodatie binnen het domein zou voor ons een ideale 

omstandigheid bieden om de elitesporters, jonge beloften en talenten op te volgen. Op topniveau te laten trainen.

Korfbal Indoor team sporthal met voldoende grote medische ruimte en krachthonk.

Gehandicapten 

sport



Open vraag 2: Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Sporttak Disciplines Antwoord

Kunstschaatsen Olympische disciplines
2 ijsbanen met de nodige off ice mogelijkheden (fitness, danszaal voor choreografie met spiegels,) geen permanente 

bescherming rond de ijspiste ifv ijshockey, verwarmde piste 12 - 15 graden. 1 ijsbaan met zitplaatsen rondom voor de 

bezoekers.

Paardrijden
Jumping, dressuur & 

eventing
Alles bij elkaar.

Roeien Olympische disciplines Geen antwoord.

Rolschaatsen Piste & weg Een skeelerpiste + een wegparcours + fitness + kleedkamers.

Rugby Rugby sevens
2 rugbyvelden (één in gras, 1 kunstgras), een overdekt terrein (half of helemaal overkapt). Krachtzaal specifiek voor rugby. 

Medische afdeling. Burelen voor de federaties/staff. 

Schermen Olympische disciplines
18 pistes met al het nodige elektronische materiaal voor het organiseren van een internationale wedstrijd en voor 

beeldanalyse.

Langebaan schaatsen

Volgende overdekte 400 m-banen kunnen als voorbeeld fungeren : Inzell (GER), Erfurt (GER) en Enschede (NED). Aanwezigheid 

van kracht- en fitnessruimte is een must, (para)medische voorzieningen een wens. Indien er geöpteerd wordt om een aantal 

sporttakken te centraliseren is bijvoorbeeld de nabijheid van andere sportinstallatie mogelijks een pluspunt (zie bijvoorbeeld 

de indooratletiekbaan in Erfurt).

Shorttrack

Twee ijsvloeren van 60x30m, één met en één zonder hockeyboarding voorzien van de daarvoor ontworpen baanbeveiliging, 

één 400m-baan, krachtzaal, een opwarmzone (bv. enkele loopbanen en stationaire fietsen) in de buurt van een universiteit/ 

mogelijkheid tot fysieke testen/medische begeleiding. Liefst ondergebracht bij andere sporten, bv. zwemmen, 

baanwielrennen, atletiek, etc.... 

Kruisbestuiving is gunstig voor atleten en staff!

Snowboard Olympische disciplines 2 grote jumps in lijn.

Alpijns skiën Olympische disciplines
Een buitenlandse uitvalsbasis met voldoende mogelijkheden om conditionele training aan te kunnen bieden

In Vlaanderen: voldoende, centraal gelegen, mogelijkheden om ons conditioneel, off-snow programma, te kunnen verzorgen.   

Squash Alle disciplines Ideaal zou zijn dat er tweede squashcentrum zou komen in Oost-Vlaanderen, met enkele courts en een glass court.

Taekwondo Olympische disciplines
Een taekwondozaal van minimaal 200m², met taekwondomatten en PC en flat screens (elektronische pantsers), uitsluitend ter 

beschikking van de VTB. Met een fitnessruinmte en kinélokalen ernaast. Naast de topsportschool en in die nabijheid van 

hogescholen. Dit samen met de mogelijkheid om te overnachten, zowel voor de leerlingen van de TSS en voor elitesporters. 

Tafeltennis Olympische disciplines Zaal met 24 tafels en afmeting per tafel van 12 op 5m. Dit in combinatie met kantoorruimte voor de federatie.

Tennis Olympische disciplines 7 indoor terreinen en uitbreiding van infrastructuur voor dokter, kine, inspanningsfysioloog, osteo, mental coach, ….

Triatlon Olympische disciplines

Zwembad 50m, open water zwemmogelijkheden (zwemvijver), wielerbaan (in de ideale wereld 250m, parket, overdekt, 

anders outdoor333m asfalt), atletiekpiste (tartan), parken en bossen, rustige verkeersarme fietswegen (vlak, golvend, zeer 

hellend), infrastructuur voor herstelbevordering (lounge ruimte, fruitbuffet, koude/warmte, massageruimtes,slaapruimte,  ...), 

powerzaal (toestellen, vrije gewichten, cardio), yoga ruimte, verblijfsmogelijkheden (op hoogte), kantoor en 

vergaderfaciliteiten, hotelfaciliteiten (verblijf, sportmaaltijden).

Duatlon Alle disciplines
Cfr triatlon, met name voor alles wat lopen, fietsen en indoortraining aangaat. Zwembad faciliteiten zijn wenselijk ifv re-

training (aquajog).
Voetbal Veldvoetbal Natuurgrasveld- kunstgrasveld - medisch-paramedische ruimte - fitnessruimte.

Indoor team

Topsporthool: 6 terreinen met voldoende opslag zone achter het terrein (6 meter)  + voldoende ruimte naast het terrein + 

hoogte 11 meter of hoger.

Senioren: permanente beschikking over topsporthal (vergelijkbaar sportoase, Lange Munte, Schiervelde, Lotto Dome) 

gedurende gemiddeld 5 maanden per jaar.
Beachvolleybal 3 tot 6 beachterreinen buiten en 3 beachterreinen indoor.  

Waterski Alle disciplines Geen antwoord.

Weg

1. In Vlaanderen: verkeersvrije omloop van 3 tot 5 kilometer, fitnesscentrum, lokaal voor medische begeleiding, aanwezigheid 

van verschillende derny's. 

2. In buitenland: topsportlocatie in de bergen met hotel met topsportfaciliteiten (fitness, topsportmaaltijden op flexibele 

tijdstippen, goede nachtrust).

Piste
Idem zoals de plannen in Zolder. Bestaande overdekte piste zou daaraan moeten aangepast worden. Zolder zou een 

voorbeeld moeten zijn voor Roeselare.

BMX
Zorgen voor enkele parcours SuperCross over 2 tot 3 plaatsen in Vlaanderen (Zolder, Gent, Roeselare). Best geïntegreerd in 

bestaande sportlocatie. Aanwezigheid van een kracht- en fitnessruimte met tevens medische-paramedische voorzieningen.

Mountainbike
Bergachtig parcours. Fitnesscentrum. Mogelijkheid tot medische en paramedische begeleiding. Topsporthotel met 

topsportmaaltijden en rustige overnachting.

Zeilen Olympische disciplines

Het ideale trainingscentrum voor zeilers en surfers dient volgende zaken te omvatten: grote veilige, afgesloten parking (voor 

trailers en voertuigen), grote slipway om makkelijk te water te gaan (een kraanlift om motorboten te water te laten kan nuttig 

zijn), grote loodsen waar zeilboten (en toebehoren) en surfplanken veilig kunnen worden opgeborgen.  Het is belangrijk om 

voldoende ruimte en capaciteit te hebben. Ideaal is als ook de trailers met motorboten binnen in loodsen kunnen staan. Er 

dienen ook voldoende briefingruimtes met de nodige technologische middelen aanwezig te zijn (beamer, internet,...), 

kleedkamers, droogkamer voor zeil- en surfpakken. Water/spuit installatie om boten (zeil- en motorboten) en planken af te 

spuiten (zeker bij zout water). Krachtzaal/fitnessruimte specifiek uitgerust op de noden van zeilers/surfers. Een ruimte i.f.v. 

van kine/medisch-paramedisch is ook noodzakelijk. Garage/loods (droog en warm) waar nodig aan het materiaal (boten, 

planken,...) gewerkt kan worden. Als daar dichtbij goede verblijfsaccommodatie voorzien kan worden, waar maaltijden 

geserveerd worden ifv. sporters, komen we dicht bij het ideale plaatje.

Zwemmen
Langebaan - 

Olymp.disc.

50m - zwembad, 6 banen officiële breedte, met een goed uitgeruste beeldanalyse systeem, dat toelaat de sporters 

onmiddellijk feedback te geven. Goede startblokken. Zwembaddiepte: 1,5m   - 2m is voldoende.

Wielrennen

Snelschaatsen

Volleybal



Open vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen 

om internationaal concurrentieel te zijn?

Sporttak Disciplines Antwoord

Atletiek
Olympische 

disciplines
Geen antwoord.

Badminton
Olympische 

disciplines
Hoogte zaal min 9 m en specifieke verlichting en  verwarmingseisen (geen grote luchtverplaatsingen ifv shuttle). 

Basketbal
Olympische 

disciplines

Zie vraag 2. + Dwars bovenop de 3 terreinen, 1 centraal terrein waarop wedstrijden kunnen gespeeld worden (topsportschool, 

stages nationale teams).

Alpijns skiën
Idem valide sport, met aanpassingen naar hellingsgraad en extra pistes (bv. zitski 'vernielt' een skipiste voor skiërs met visuele 

handidap, aanpassingen naar toegankelijkheid. 

Atletiek Dezelfde dan de valide topsport, maar aangepast en toegankelijk.

Boccia
Een sporthal met synthetische (niet te zachte) vloer en up-to-date belijning, scorebord en doelen, aangepaste kleedkamers, 

aangepaste douches en aangepaste toiletten (in elke kleedkamer). Alle ruimtes dienen perfect toegankelijk te zijn: alle deuren 

voldoende breed, zonder drempels,...

Goalbal
Afzonderlijke zaal met afzonderlijke opbergruimte. Een uitgebreide fitness. Een zeer makkelijk bereikbaar locatie met openbaar 

vervoer. Voldoende groot sporthotel.

Rolstoelbasketbal cfr. vraag 2 + aangepast aan internationale normen voor trainingstornooien met publiek.

Rolstoelrugby
Een sporthal met harde vloer en up-to-date belijning en scorebord, aangepaste kleedkamers, aangepaste douches en 

aangepaste toiletten (in elke kleedkamer). Alle ruimtes dienen perfect toegankelijk te zijn: alle deuren voldoende breed, zonder 

drempels,... Aangepast sportverblijf. 
Tafeltennis Conform de valide topsport, aangepast en toegankelijk. Aangepaste tafels voor rolstoelspelers.

Rolstoeltennis
Toegankelijk - beschikbaar - gevarieerd (binnen - buiten - verschillende ondergronden) - omkaderd (mogelijkheid tot 

medisch/paramedische begeleiding - mogelijkheid tot niet-sportspecifieke training, bvb fitness).

Wielrennen Dezelfde eisen dan de valide topsport, extra aandacht voor paramedische begeleiding.

Zwemmen

50m-bad met volledige toegankelijkheid en aangepaste ruimtes (kleedkamers, zwembad, douches,...), fitnessruimte, voldoende 

ruimte voor droogtraining en stabilisatie naast het zwembad, mogelijkheid tot filmen onder, naast en boven de zwemmer 

(railsysteem + vensters onder water) zowel voor wat betreft het zwemmen als de starts, vrijgesteld van publiek zwemmen, 

topsporters steeds voorrang, ruimte voor (para)medische behandeling naast het zwembad, videolokaal voor filmanalyses 

(techniek + raceanalyse).

Golf Golf

De in vraag 2 vernoemde infrastructuur is een minimale must om internationaal concurentieel te zijn.  De kwalitatieve 

onderhoudsnormen zijn van hoogste belang. De greens dienen in zeer goede conditie bewaard te blijven en zo gemaaid te 

worden dat zij aan de snelheidsnormen voldoen van de Internationale wedstrijdnormen. De fysische indoor ruimte is een 

noodzaak voor de krachttrainingen en het stabilisatie- letselpreventief programma. De indoor ruimte is een noodzaak om op 

hoog niveau gedurende de koude wintermaanden te kunnen blijven trainen, als de buitenfaciliteiten het kwalitatief niet meer 

toelaten.

Gymnastiek Alle disciplines
Een zaal moet beschikken over minimaal een aantal competitiesets toestellen.  Deze toestellen dienen steeds up to date te zijn 

conform de toestellen gebruikt op internationale wedstrijden.  Daarnaast is er nood aan een kracht/condintieruimte + ruimte 

voor medische en paramedische zaken.

Handbal
Olympische 

disciplines

Ik verwijs opnieuw naar bovenstaande (eet- en slaapgelegenheid gekoppeld aan de sporthal).

Een 2de belangrijk punt toegevoegd is de verplichting van te spelen van internationale wedstrijden op een louter handbalveld 

(zonder andere lijnen). Hierin ondersteunt Bloso door vervoer van onze handbalvloer.

Handboogschieten
Olympische 

disciplines

Indoorzaal van 100 meter lengte en 15 m breedte met achteraan houten wand. Zaal voorzien van een spiegelwand van circa 10 

meter. Voldoende groot wandscherm voor afspelen video/film (opname en analyse  ter plaatse van atleten). Audio/video 

benodigdheden. Bijkomend highspeed camera zou ideaal zijn.
Hockey Veldhockey Geen enquête ingediend.

Judo
Olympische 

disciplines
Judozaal : 30x30m. Dit laat toe trainingen te voorzien van meer dan 50 personen. 

Ju-Jitsu
Duo system & 

Fighting

Naast de basisbenodigdheden (WC's, kleedkamers) dient er een dojo (trainingszaal) te zijn waar 2 wedstrijdmatten vast kunnen 

liggen (2 keer 12m x 12m), de ondergrond is bij voorkeur verend (minder blessures bij veelvuldig vallen).  Daarnaast zouden we 

moeten kunnen beschikken over een 'polyvalent' les-/ vergaderlokaal en opbergruimte voor het trainingsmateriaal (o.a. 

trainingsdummies).

Kajak Kajak - sprint

Uitbouw Bloso-centrum Hazewinkel!! Opwaarderen naar de hoogste topsportvereiste van een modern uitgebouwde 

fitnessruimte met aangepaste toestellen specifiek nodig om kajakatleten te trainen, een aparte ruimte waarin we ergometers 

en “spinning” fietsen kunnen plaatsen om de koude periodes te overbruggen, een ruimte waar houding en stabilisatie 

oefeningen kunnen gegeven worden, een ruimte waar bij gelegenheid de dokter of kinesisten of andere paramedische 

begeleiding elke atleet apart kan ontvangen, aparte slaapgelegenheden met tv/internet  waar de topatleten tijdens langere 

stages kunnen verblijven en een uitgebalanceerde catering.

Korfbal Indoor team sporthal met voldoende grote medische ruimte en krachthonk.

Kunstschaatsen
Olympische 

disciplines

1 ijsbaan met zitplaatsen rondom heel de ijsbaan voor bezoekers, de 2de ijsbaan is een trainingshal, een cafetaria met zicht op 

de piste, aparte vipruimte, verwarmde piste 12 - 15 graden.

Paardrijden
Jumping, dressuur & 

eventing
Alles bij elkaar + goede bodem, goede/veilige stallen, goede/ruime parking voor vrachtwagens/auto's, ….

Roeien
Olympische 

disciplines
Geen antwoord.

Rolschaatsen Piste & weg Piste: 200 m lang, 6 m breed, verhoogde bochten. Wegparcours: 400-600 m lang, 8 m breed.

Rugby Rugby sevens Officiële afmetingen van een rugbyveld/kunstgras. Krachtzaal, medische afdeling. 

Schermen
Olympische 

disciplines

Een specifieke schermzaal met voldoende pistes (minstens 14) en dit ingebed in een trainingscentrum met een goede 

krachttrainingszaal, paramedische accommodatie, een aanpalende sporthal (voor de organisatie van wedstrijden) en verblijf en 

school in de buurt.

Langebaan schaatsen
Gezien in Vlaanderen enkel een laagland 400 m-baan kan gerealiseerd worden, kan de 400 m-baan in Heerenveen (na 

vernieuwing) of in Astana als maatstaf genomen worden.

Shorttrack
Boardingloze baan, combinatie langebaan/Shorttrack.

Mogelijkheid alle niet ijs-trainingen af te werken.

Snowboard
Olympische 

disciplines
Zeer uitgebreid, moeilijk kort te verwoorden.

Gehandicapten 

sport

Snelschaatsen



Open vraag 3: Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen 

om internationaal concurrentieel te zijn?

Sporttak Disciplines Antwoord

Alpijns skiën
Olympische 

disciplines

Verblijfsaccommodatie, verbonden aan een ideale topsportinfrastructuur. Daarnaast moet er voldoende variatie aan skipistes 

zijn, waar er zowel op technische als op de snelheidsnummers kan getraind worden. Verder zou er aan de 

verblijfsaccommodatie een fitnesszaal met enkele spinningfietsen moeten aanwezig zijn.

Squash Alle disciplines
Internationale wedstrijden worden gespeeld op een glass court.  Momenteel is er maar één in Vlaanderen en dat is zeer weinig.  

Daarnaast moeten er een 6-tal zeer goede 'gewone courts' zijn.  De vloer is cruciaal.

Taekwondo
Olympische 

disciplines
Mogelijkheid om buitenlandse delegaties te ontvangen. Trainingszaal ingericht met PC en flatscreens (Electronische pantsers). 

Tafeltennis
Olympische 

disciplines
Vochtabsorberend gebouw (dus geen staal en beton!) met taraflex of Gerflor vloer en verlichting van 600 Lux over de hele zaal.

Tennis
Olympische 

disciplines
Zoals ze op heden zijn, maar als we naar de toekomst kijken en willen meedoen zal er moeten geïnvesteerd worden.

Triatlon
Olympische 

disciplines

Betere centralisatie (1 campus model: trainen, verblijven, herstellen, medisch/paramedisch begeleiden, studeren, ...), ook 50m 

bad is absolute meerwaarde.  Dit helpt ook een topsportklimaat te realiseren, terwijl nu topsport in onmiddellijke concurrentie 

staat met andere infrastructuurgebruikers waardoor we sub-optimaal trainen (op verschillende locaties, meer verplaatsingen, 

minder herstel, ...).
Duatlon Alle disciplines Er is voldoende infrastructuur van hoge kwaliteit ifv duatlon.

Voetbal Veldvoetbal
cfr. 2 perfecte staat van de velden(wekelijks onderhoud) - medisch paramedische ruimte met de basisapparatuur qua metingen 

en diagnoses ifv voetbal - fitnessruimte met gebruiksvriendelijke concrete toepassingen.

Indoor team
Topsportschool: Hoogte 11 meter, 6 meter achter terrein.

Senioren: Hoogte 11 meter, 8 meter achter het terrein + 3 meter achter de boarding en tribunes voor minstens 3000 personen.  

(zie ook internationale normen)

Beachvolleybal Hoogte van de indoorterreinen: 11 meter + degelijke verwarming + vloerverwarming + aangepaste verlichting en kleedkamers.

Waterski Alle disciplines Geen antwoord.

Weg

1. In Vlaanderen: verkeersvrije omloop van 3 tot 5 kilometer, fitnesscentrum, lokaal voor medische begeleiding, aanwezigheid 

van verschillende derny's. 

2. In buitenland: topsportlocatie in de bergen met hotel met topsportfaciliteiten (fitness, topsportmaaltijden op flexibele 

tijdstippen, goede nachtrust).

Piste
Overdekte wielerpiste met Olympische kwalificatie (min 250 meter). Aanwezigheid van fitnessaccommodatie. Testunit. 

Medisch centrum. Burelen, Vergaderzalen.

BMX Olympische Topstartgrid.

Mountainbike
Bergachtig parcours. Fitnesscentrum. Mogelijkheid tot medische en paramedische begeleiding. Topsporthotel met 

topsportmaaltijden en rustige overnachting.

Zeilen
Olympische 

disciplines

Belang van grote, veilige en afgesloten parking, voldoende grote slipway om vlot in en uit het water te komen. Correcte 

kleedkamers en sanitair, voldoende uitgeruste briefingruimtes. Dit is echt de basic. Al wat er extra bijkomt beschreven in vraag 

2 is uiteraard welkom.

Zwemmen
Langebaan - 

Olymp.disc.

50m - zwembad, 6 banen officiële breedte, met een goed uitgeruste beeldanalyse systeem, dat toelaat de sporters onmiddellijk 

feedback te geven. Goede startblokken. Zwembaddiepte: 1,5m   - 2m is voldoende.

Wielrennen

Volleybal



Open vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw en gebruik van 

topsporttrainingsinfrstructuur voor jouw sporttak om een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Sporttak Disciplines Antwoord

Atletiek
Olympische 

disciplines
Geen antwoord.

Badminton
Olympische 

disciplines
Beschikbare middelen voor huurgelden en gebruik van de nieuwe topsporthal van TSS Wilrijk campus Drie Eiken. 

Basketbal
Olympische 

disciplines

Situatie beschreven in vraag 2 en 3, mits 100% beschikbaarheid gedurende dagindeling én vakantieperiodes. Op die manier 

kunnen trainingen topsportschool, project beloftevolle jongeren én stages nationale teams optimaal ingepland worden en 

hoeven we geen rekening te houden met allerlei externe factoren waaraan het trainingsschema telkens wordt aangepast.

Alpijns skiën Accommodatie kopen in skigebied dat ook kan gebruikt worden als hoogtestage voor andere atleten.

Atletiek
Schrapen van de discusring in de Topsporthal zodat hier 's winters kan getraind worden (momenteel te glad voor Gino De 

Keersmaeker met een prothese).

Boccia
Vaste belijning (of synthetische matten met belijning) in een volledig toegankelijke sporthal. Prioriteit qua gebruik (tov 

sportkampen,…) en gegarandeerde beschikbaarheid in schoolvakanties.

Goalbal Beschikbaarheid van een ideale locatie, centraal gelegen. Met opbergruimte en een sporthotel. 

Rolstoelbasketbal
Gegarandeerde beschikbaarheid van een zaal met harde sportvloer voor rolstoelsporten. Met up-to-date belijning, scorebord en 

doelen. Ruimte voor kine en (para-)medische begeleiding. Aangepast sportverblijf. Volledig toegankelijke sporthal (drempels, 

deuren,…).

Rolstoelrugby
Gegarandeerde beschikbaarheid van een zaal met harde sportvloer voor rolstoelsporten. Met up-to-date belijning en scorebord. 

Ruimte voor kine en (para-)medische begeleiding. Aangepast sportverblijf. Volledig toegankelijke sporthal (drempels, deuren,…).

Tafeltennis Aangepaste verblijfsaccommodatie, efficiënter kunnen invullen van gebruik door samenwerking met valide clubs.

Rolstoeltennis Toegankelijkheid van het bestaande centrum - Uitbreiding van de bestaande mogelijkheden (variatie en omkadering).

Wielrennen Aangepast en toegankelijk, een ruimte/kamers voorzien waar kan gerust worden tussen of na de trainingen (platte rust).

Zwemmen Een vaste centrale locatie voor de gewesttrainingen zwemmen waar op vaste tijdstippen kan worden getraind.

Golf Golf

De in vraag 2 vernoemde infrastructuur is een minimale must om internationaal concurentieel te zijn.  De kwalitatieve 

onderhoudsnormen zijn van hoogste belang. De greens dienen in zeer goede conditie bewaard te blijven en zo gemaaid te 

worden dat zij aan de snelheidsnormen voldoen van de Internationale wedstrijdnormen. De fysische indoor ruimte is een 

noodzaak voor de krachttrainingen en het stabilisatie- letselpreventief programma. De indoor ruimte is een noodzaak om op 

hoog niveau gedurende de koude wintermaanden te kunnen blijven trainen, als de buitenfaciliteiten het kwalitatief niet meer 

toelaten.

Gymnastiek Alle disciplines
Vervanging sportmateriaal Topsporthal Bloso (10jaarlijks), medisch-paramedische ruimte, internaat en topsportschool, recovery, 

fitnesszaal, …

Handbal
Olympische 

disciplines

De huidige handballocatie te voorzien van degelijke kracht- of fitnesszalen indien deze nog niet aanwezig zijn. Krachtontwikkeling 

bij handbal wordt steeds belangrijker en infrastructuur voorzien zal essentieel zijn. Een voordeel van deze krachttraining is dat 

het niet in groep moet gebeuren. Daarom is bvb. enkel een gecentraliseerde accommodatie niet zinvol. De accommodatie moet 

net naast de deur zijn waardoor spelers deze snel kunnen bereiken.

Daarnaast is verdere sensibilisering ivm harsgebruik nodig. Veel goede locaties zijn door een verbod op harsgebruik niet 

toegankelijk.

Handboogschieten
Olympische 

disciplines

Goed uitgebouwde accommodatie in het domein de Blaarmeersen (topsporthal Gent) om een nieuw project omtrent samen 

trainen/studeren/wonen op te starten. 

Hockey Veldhockey Geen enquête ingediend.

Judo
Olympische 

disciplines

Een nieuwe moderne dojo waar we op internationaal niveau kunnen trainen en waar we ook in de mogelijkheid zijn 

internationale tegenstanders uit te nodigen. 

Ju-Jitsu
Duo system & 

Fighting

Naast de basisbenodigdheden (WC's, kleedkamers) dient er een dojo (trainingszaal) te zijn waar 2 wedstrijdmatten vast kunnen 

liggen (2 keer 12m x 12m), de ondergrond is bij voorkeur verend (minder blessures bij veelvuldig vallen).  Daarnaast zouden we 

moeten kunnen beschikken over een 'polyvalent' les-/ vergaderlokaal en opbergruimte voor het trainingsmateriaal (o.a. 

trainingsdummies).

Kajak Kajak - sprint
Uitbouw "high performance " centrum Hazewinkel. 

In de verre toekomst combinatie topsport /studie meer kansen geven. 
Korfbal Indoor team Zitten momenteel redelijk goed om topsportwaardig te kunnen werken

Kunstschaatsen
Olympische 

disciplines

De beschikbaarheid van ijs gedurende 365 dagen op een jaar aan een deftige prijs, de beschikbaarheid van ijsbanen voor 

wedstrijden waarbij er geen conflict is met de commerciële belangen van de private uitbating van de ijsbanen (publieke beurten) 

zowel voor wedstrijden en training.

Paardrijden
Jumping, dressuur & 

eventing
Geen.

Roeien
Olympische 

disciplines
Geen antwoord.

Rolschaatsen Piste & weg Overdekte skeelerpiste.

Rugby Rugby sevens Centraal gelegen rugbycentrum, al dan niet samen met andere sporten. 

Schermen
Olympische 

disciplines
Er dient absoluut een specifieke schermzaal te komen.

Langebaanschaatsen
Gezien de volledige afwezigheid van een basisinfrastructuur voor het beoefenen van het langebaanschaatsen in Vlaanderen 

geniet deze realisatie de prioriteit. Echter met een geringe bijkomende investering kan die basisinfrastructuur uitgebouwd 

worden tot een topsporttrainingsinfrastructuur.
Shorttrack Kwantiteit ijsuren voor clubs, kwaliteit centrale topsportfaciliteit.

Snowboard
Olympische 

disciplines
Grotere jumps indoor

Alpijns skiën
Olympische 

disciplines
Buitenlandse uitvalsbasis.

Squash Alle disciplines Vernieuwing van de courts in het Vlaams Squashcentrum in Herentals.

Gehandicapten 

sport

Snelschaatsen



Open vraag 4: Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw en gebruik van 

topsporttrainingsinfrstructuur voor jouw sporttak om een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Sporttak Disciplines Antwoord

Taekwondo
Olympische 

disciplines

Een trainingszaal uitsluitend ter beschikking van de federatie + mogelijkheid tot overnachting (zowel tijdelijke als permanente 

verblijven).

Tafeltennis
Olympische 

disciplines
Zaal met minimum 12 tafels in eerste fase is absoluut nodig. Deze zaal dienen we permanent ter beschikking te hebben.

Tennis
Olympische 

disciplines
7 indoor terreinen en uitbreiding van infrastructuur voor dokter, kine, inspanningsfysioloog, osteo, mental coach, ….

Triatlon
Olympische 

disciplines

Betere centralisatie (1 campus model: trainen, verblijven, herstellen, medisch/paramedisch begeleiden, studeren, ...), ook 50m 

bad is absolute meerwaarde.  Dit helpt ook een topsportklimaat te realiseren, terwijl nu topsport in onmiddellijke concurrentie 

staat met andere infrastructuurgebruikers waardoor we sub-optimaal trainen (op verschillende locaties, meer verplaatsingen, 

minder herstel, ...)

Duatlon Alle disciplines
Voor duatlon zijn er geen grote investeringen noodzakelijk.  Indien in een volgende beleidsperiode een beleidspunt van gemaakt 

wordt om in duatlon een gecentraliseerde werking op te starten (te herstarten, is ooit een discipline in de TSS geweest), is er 

wellicht een investering in mankracht acuter dan in infrastructuur.

Voetbal Veldvoetbal
Aantal en kwaliteit van de voetbalterreinen verbeteren - meer kunstgrasvelden. Verdere uitbouw van de regionale voetbalcentra 

(1 per provincie) met minimum 3 velden (1 kunstgras-1 semi-synthetisch en 1 natuur met aangepaste verlichting ) overnachtings - 

en restaurantmogelijkheden. Fitnessmogelijkheden aanpalend aan de voetbalinfrastructuur.

Indoor team
Topsportschool: 4 extra velden

Uitbreiding internaat topsporthotel  + catering 

Senioren: Extra topsporthal

Beachvolleybal
Ofwel eigen centrum verder uitbouwen:  3 extra beachterreinen  + 3 bestaande terreinen overkappen + bijkomende kleedkamers 

en infrastructuur voor het interaat (extra kamers + studielokalen + onstpanningslokaal). 

Indien onmogelijk: zelfde uitbouw in ander centrum: bijvoorbeeld Leuven (reeds 3 beachterreinen).
Waterski Alle disciplines Geen antwoord.

Weg

1. In Vlaanderen: verkeersvrije omloop van 3 tot 5 kilometer, fitnesscentrum, lokaal voor medische begeleiding, aanwezigheid 

van verschillende derny's. 

2. In buitenland: topsportlocatie in de bergen met hotel met topsportfaciliteiten (fitness, topsportmaaltijden op flexibele 

tijdstippen, goede nachtrust).

Piste
Overdekte wielerpiste met Olympische kwalificatie (min 250 meter). Aanwezigheid van fitnessaccommodatie. Testunit. Medisch 

centrum. Burelen, Vergaderzalen.

BMX Olympische Topstartgrid.

Mountainbike
Bergachtig parcours. Fitnesscentrum. Mogelijkheid tot medische en paramedische begeleiding. Topsporthotel met 

topsportmaaltijden en rustige overnachting.

Zeilen
Olympische 

disciplines
Eind juni als de 'draft' versie van ons topsportbeleidsplan klaar is, zal hierop een correct antwoord geformuleerd worden.

Zwemmen
Langebaan - 

Olymp.disc.

50m - zwembad, 6 banen officiële breedte, met een goed uitgeruste beeldanalyse systeem, dat toelaat de sporters onmiddellijk 

feedback te geven. Goede startblokken. Zwembaddiepte: 1,5m   - 2m is voldoende.

Wielrennen

Volleybal



Open vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd 

worden (combinatie breedte-topsport)?

Sporttak Disciplines Antwoord

Atletiek
Olympische 

disciplines
Geen antwoord.

Badminton
Olympische 

disciplines
Maximale invulling van zaalgebruik - prioriteit voor topsport. 

Basketbal
Olympische 

disciplines

Eerst en vooral deugdelijke accommodatie (nu versleten vloer, versleten doelen, oude belijningen): maw vernieuwing dient 

doorgevoerd te worden. Juiste groepen in juiste accommodatie plaatsen: situatie Leuven (schoolkinderen in goede 

infrastructuur Sportoase, topsport in oude turnzaaltjes scholen...). Maw afstemming sportbeheer, stadsbestuur, topsport.

Alpijns skiën Enkel topsportcentrum maar efficiëntie verhogen door aanbieden hoogtestages andere atleten.

Atletiek
Infrastructuur open stellen voor breedtesport buiten de trainingsuren voor de topsporters, organisatie van competities voor 

jeugd.

Boccia
Een vaste ideale locatie voor de nationale selectie waar ook clubs van dichterbij kunnen trainen. Algemeen: ruimte maken voor 

rolstoelsport in de bezetting van ideale rolstoelsportinfrastructuur. En voldoende kort voordien kunnen reserveren (3-

6maanden).

Goalbal
Ideale zaal voor goalbal vast gebruiken voor het nationaal team en er ook de competitie laten doorgaan. Ook beschikbaar 

stellen voor clubs dichtbij.

Rolstoelbasketbal
Ruimte maken voor rolstoelsport in de bezetting van ideale rolstoelsportinfrastructuur. En voldoende kort voordien kunnen 

reserveren (3-6maanden).

Rolstoelrugby
Ruimte maken voor rolstoelsport in de bezetting van ideale rolstoelsportinfrastructuur. En voldoende kort voordien kunnen 

reserveren (3-6maanden)

Tafeltennis Clubs moeten infrastructuur open stellen en vergoed kunnen worden door de federaties.

Rolstoeltennis Geen antwoord.

Wielrennen

Trainers moeten overtuigd worden van de meerwaarde van de piste zodat op de piste wordt getraind, fitnessruimte open 

stellen. Als het aanstellen van toptrainers kan gerealiseerd worden dan zal het invullen van de efficiëntie gemakkelijker 

verlopen. Naar invulling moet gestreefd worden naar een compromis op de vrije uren naast topsport. Topsportinvulling 

prioritair. Middenplein wielerpiste openstellen voor andere sporten.

Zwemmen
Organisatie van gewesttrainingen (Pool van Jeugdtrainers Topsport) samen met een nationale training voor elites en beloftes, 

organisatie van een open training tijdens een gewesttraining,…

Golf Golf

Op één na zijn alle bestaande accomodaties privé/commercieel (52 clubs in totaal).  Deze halen hun inkomsten volledig uit de 

breedtesport. Idealiter beschikt VVG over een eigen topsporttrainingsinfrastructuur, realistisch is economische afspraken 

maken met bestaande infrastructuren zodat wij niet meer afhankelijk zijn van onze clubs.  

Starttijden, mogelijke beschikbaarheid voor de  trainingsdagen en de bezette ruimte t.o.v. hun eigen aanwezig spelende leden. 

Dit houdt in dat een eigen topsporttrainingsinfrastructuur ons alle kansen biedt te trainen wanneer, en hoeveel wij dit nodig 

achten. Rekening houdend met mobiliteitsproblemen zouden er ideaal gezien 3 trainingscentra opgericht dienen te worden. 1 

voor Oost-& West-Vlaanderen, 1 voor Vlaams-Brabant en Antwerpen en 1 voor Limburg & Kempen. 

Gymnastiek Alle disciplines
Het gebruik van de gymnastiekhal in Gent is een goed voorbeeld van hoe je een gymnastiekhal rendabel kan maken tussen 

breedtesport en topsport (idem voor Brugge).

Handbal
Olympische 

disciplines

Integratie tussen breedtesport en topsport is redelijk goed. Meer heil te vinden in samenwerking met andere sporttakken 

(fitnesszaal, testmateriaal (meetcellen,…))

Handboogschieten
Olympische 

disciplines
Aparte trainingsaccommodaties voor breedtesport en topsport. 

Hockey Veldhockey Geen enquête ingediend.

Judo
Olympische 

disciplines

Eén dojo waar alle activiteiten kunnen doorgaan. (kata, shiai, ….). Dit hebben we nu in Zele, maar de accommodatie is zeer 

verouderd!

Fighting
De huidige trainingsaccommodatie is niet in onze eigendom en wordt dus ook gebruikt door andere verenigingen waardoor een 

uitbreiding van de trainingsmogelijkheden zeer moeilijk te realiseren is.

Duo System
De accommodatie is eigendom van een club, de invulling is dus reeds redelijk geoptimaliseerd tussen de recreatieve 

clubwerking en de competitiewerking.  De open uren kunnen ingevuld worden voor de topsporttrainingen.

Kajak Kajak - sprint
Wanneer er op Hazewinkel een nieuwe topsportinfrastructuur zou gebouwd worden komt de huidige accommodatie vrij. Deze 

vrije ruimtes kunnen op hun beurt gebruikt worden clubniveau met als surplus dat de  aanwezige expertise (toptrainers en 

nationale jeugdtrainers) kan doorgegeven worden.
Korfbal Indoor team Vaste uren toewijzen. 

Kunstschaatsen
Olympische 

disciplines

Als er ijsbanen zouden zijn met 2 ijspistes dan zouden er geen conflicten zijn tussen de verschillende schaatsdisciplines alsook 

de publieke uren en het recreatieschaatsen, de efficiëntie kan ook toenemen door de aanleg  van polyvalente ruimtes (voor 

dans, choreo en fitness).

Paardrijden
Jumping, dressuur & 

eventing
Geen idee.

Roeien
Olympische 

disciplines
Geen antwoord.

Rolschaatsen Piste & weg Geen antwoord.

Rugby Rugby sevens Voorziening van meer kunstgrasvelden. Bestaan van krachtzalen.

Schermen
Olympische 

disciplines
Er is geen bestaande specifieke accommodatie.

Langebaan

schaatsen
Er is momenteel zelfs geen basisinfrastructuur voor het beoefenen van het langebaanschaatsen in Vlaanderen aanwezig.

Shorttrack Wedstrijdrijders weghalen bij de clubs zodat deze hun ijs voor jongerenwerving kunnen gebruiken. 

Snowboard
Olympische 

disciplines
Geen antwoord.

Alpijns skiën
Olympische 

disciplines

Topsport moet sowieso prioriteit krijgen op de financiële haalbaarheid. Het meest efficiënte (financieel interessantste) gebruik 

mag niet de bovenhand halen op het topsportbeleid. Waar mogelijk, moet er wel samengewerkt kunnen worden.

Gehandicapten 

sport

Ju-Jitsu

Snelschaatsen



Open vraag 5: Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd 

worden (combinatie breedte-topsport)?

Sporttak Disciplines Antwoord

Squash Alle disciplines
De courts worden momenteel dubbel gebruikt.  Dit was oorspronkelijk zo voorzien in de samenwerkingsovereenkomst met 

Bloso.  Een nadeel is het feit dat scholen en bosklassen ook gebruik maken van de courts.

Taekwondo
Olympische 

disciplines

Momenteel gebruiken we 3 verschillende trainingszalen en 2 fitnesszalen omwille van het feit dat geen enkele zaal permanent 

beschikbaar is.

Tafeltennis
Olympische 

disciplines
Situatie is al gemaximaliseerd in Leuven.

Tennis
Olympische 

disciplines
Combinatie breedtesport is uitgesloten. VTV Wilrijk wordt maximaal benut…

Triatlon
Olympische 

disciplines

De problematiek situeert zich in eerste plaats op niveau van zwembadwater.  Er is een gebrek aan capaciteit.  Het gaat niet over 

een inefficiënte benutting van de capaciteit (zwembaden liggen continu vol met scholen, studenten, publiek, clubs, 

topsportschool, etc).

Duatlon Alle disciplines
De beschikbare capaciteit voor duatlon (atletiekpiste) is toereikend.  Er is geen onmiddellijke vraag naar uitbreiding van 

capaciteit of efficiëntere invulling.  De meeste duatleten zijn ook lid van een atletiekclub en kunnen via dat kanaal gebruik 

maken van piste.

Voetbal Veldvoetbal

Inventarisatie van bestaande infrastructuur en evaluatie van de huidige toestand - plan tot optimalisatie ifv gebruik topsport en 

breedte-sport en vernieuwing materiaal ifv basisnoden federatie. Programmering/planning van gebruik ifv de prioriteiten 

(stuurgroep). Beter onderhoud van de bestaande infrastructuur en alle voorzieningen om optimaal te onderhouden (vb. 

natuurgras - sproeiinstallatie aanleggen van grasvelden op semi-synthetische basis). Verbeteren van de communicatiemiddelen 

in de huidige optimalisering van de multimediamiddelen. Voorzien in overnachtingsmogelijkheden bij bestaande goede 

infrastructuur om verplaatsingen tot minimum te beperken.

Indoor team
Gezien de huidige beperkingen is er geen plaats in de bestaande accommodatie voor breedte sport.  De kwalitatieve eisen zijn 

ook anders.  

Beachvolleybal Uitbreiding van de infrastructuur tot minstens 3 terreinen indoor en 3 tot 6 terreinen outdoor.

Waterski Alle disciplines Geen antwoord.

Weg Verkeersvrij parcours centraal per provincie.

Piste
Voldoende uren voor cluboverschrijdende talentdetectie. Uren voor recreatie mogen de uren van de vergunninghouders niet in 

de weg staan. Verder volledig competitieklaar maken of houden van de openlucht wielerpistes: Odiel Defraeye te Rumbeke, De 

Schorre te Oostende, Peer, Elewijt en Hulshout.

BMX
Extra basisparcours in de verschillende grote agglomeraties. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen en in het Zuiden van Limburg. 

Een basisparcours maakt best deel uit van een topsportparcours met Olympische startgrid.

Mountainbike
De noodzakelijke breedtesport zou in Vlaanderen in provinciale centra moeten kunnen --> vaste, goed onderhouden, 

uitdagende parcours. Verder in de Ardennen (Kluisbergen, Ronse, Geraardsbergen) of/en Ardennen (Aywaille) of Vogezen.

Zeilen
Olympische 

disciplines
Geen antwoord.

Zwemmen
Langebaan - 

Olymp.disc.

Persoonlijk denk ik dat nu reeds het maximaal haalbare bereikt is. De compabiliteit tussen en infrastructuur bestemd voor 

trainingen op hoog niveau (zwembanen, 50m), beschikbaar voor beperkt aantal sporters ( elite 3,max 4 per baan / beloftevolle 

jongeren, max 6 per baan)  en breedtesport is beperkt. Een afzonderlijk zwembad voor trainingen op hoogst niveau geeft veel 

kleinere vaste  uitbatingskosten ( personeel, kleedruimtes, sanitair, onderhoud).

Wielrennen

Volleybal



Open vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere 

landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Sporttak Disciplines Antwoord

Atletiek
Olympische 

disciplines
Papendal: trainingsstages

Badminton
Olympische 

disciplines
Sparring / stages / individuele uitbnodigingen/ specifieke intiatieven van trainers en spelers.  

Basketbal
Olympische 

disciplines

Situatie sporthal Centre de Formation van Waalse federatie te Jambes bij Namen: infrastructuur daar totaal vernieuwd, parket 

e.d. zoals boven omschreven. Daardoor wordt er nu voor nationale team stages al een keer meer uitgeweken. Voor trainingen 

topsportschool Vlaamse Basketballiga is dit uiteraard niet mogelijk. Evenmin mogelijk voor beloftevolle jongeren of trainingen 

talentdetectie.

Alpijns skiën
Elien Allaert: aankoop appartement in Le Corbier met veel weekendstages.

Jasper Balcaen: trainingen in la Molina met het Spaanse nationale team, trainingen in Frankrijk waar zijn trainer de ganse 

winter verblijft.

Atletiek
Lange afstandslopen: Sankt-Moritz (Zwitserland) --> 3 tot 5 weken hoogtestage

discuswerpen + kortere loopnummers: Monte Gordo (Portugal): 3 tot 4 maal 2 weken in de winterperiode.

Boccia Mogelijkheden in Wallonië of het buitenland zijn beperkt, maar er zijn wel heel goede locaties. 

Goalbal Er zijn vrij veel mogelijkheden zolang alles maar dicht bij elkaar is en slechtzienden overal zelfstandig kunnen raken.

Rolstoelbasketbal
Voldoende mogelijkheden, maar soms beperkt door afwezigheid van aangepaste (verblijf)accommodatie. Ideale locaties: 

Papendal (NED), Berck-sur-Mer (FRA), accommodatie Franse federatie in Parijs,…

Rolstoelrugby Meestal beperkt. Enkele centra in Europa zijn heel goed aangepast, de meeste helemaal niet.

Tafeltennis
Papendal: trainingsstages met Nederlands paralympisch team;

Nationale trainingen in Brussel/Charleroi/Leuven.

Rolstoeltennis
Samenwerking met LHF in voorbereiding op de World Team Cup;

Buitenlandse training tijdens internationale tornooien.

Wielrennen
Geen wielerpistes in Wallonië. In Nederland en Duitsland enkele wielerpistes die 'bereikbaar' zijn. Op de weg kan voldoende 

getraind worden: alle parcours kunnen er getraind worden. Voor een buitenlandse stage zou nog een vaste locatie gevonden 

moet worden waarbij je rekening houdt met klimaat en parcours (bv. voldoende vlakke weg voor handbikers).

Zwemmen

De mogelijkheden zijn rechtstreeks gekoppeld aan de financiële middelen van de federatie. VLG kan slechts 36% van de 

voorbereidingskosten van elites en beloftes terugbetalen. De mogelijkheden zijn er op voorwaarde dat VLG de nodige 

financiële middelen ter beschikking heeft. Momenteel gaan onze elites/beloften op stage naar Cyprus (Sven Decaesstecker, 

met Nederlands paralympisch team) en naar Malaga (selectie Paralympische spelen).

Golf Golf
In Wallonnië bestaat er ook geen topsporttrainingsinfrastructuur, in het buitenland daarentegen wel.  

Topsporters trainen op eigen initiatief in het buitenland of  in groep tijdens een door de VVG/federatie georganiseerde stage. 

In beide gevallen dient de huur van deze locatie vergoed te worden.

Gymnastiek Alle disciplines In Vlaanderen: Brugge   Wallonie: zaal in Mons.  Voldoende mogelijkheden om in buitenland stageplaatsen te voorzien.

Handboogschieten
Olympische 

disciplines
Zeer beperkt gezien de hoge kostprijs en de beperkte subsidie.

Handbal
Olympische 

disciplines

Zie eerder. In het buitenland zijn er meerdere mogelijkheden. Harsgebruik is ook daar een probleem, maar trainingscentra zijn 

beter omkaderd en wel toegangelijk voor handbal.

Hockey Veldhockey Geen enquête ingediend.

Judo
Olympische 

disciplines

Er zijn heel wat internationale stages. Er zijn mogelijkheden genoeg.

Met Wallonië is er op vlak van training een beperkte samenwerking. De accommodatie voor de nationale training is zeer slecht 

en dient dringend vervangen te worden.
Fighting Deze mogelijkheden zijn zo goed als onbestaande.

Duo System Deze mogelijkheden zijn zo goed als onbestaande.

Kajak Kajak - sprint

Voor kajak/roeisport zijn de mogelijkheden beperkt in België. De eerste vereiste is een voldoende groot wateroppervlak met 

specifieke vereisten. Voorlopig is dit enkel aanwezig in Hazewinkel.  In het buitenland zijn de mogelijkheden welaanwezig maar 

verplaatsen van atleten,  boten en specifiek materiaal is een kostelijke onderneming. Bovendien moeten we dan de 

omkadering voor onze atleten oragniseren vanop afstand. Het verblijf in deze centra is niet goedkoop. 

Korfbal Indoor team
De mogelijkheden in Nederland( sportland) zijn veel beter. 

In andere landen minder.

Kunstschaatsen
Olympische 

disciplines

In Wallonië is er geen volwaardige ijsbaan, In het buitenland zijn er verschillende mogelijkheden maar de kostprijs voor zulke 

stages kan hoog oplopen.

Paardrijden
Jumping, dressuur & 

eventing

Een versoepeling van reglementen inzake transport van paarden in/door het buitenland zou praktischer zijn. De ruiters hebben 

hun eigen accommodatie en gaan wel eens naar het buitenland voor stages/trainingen en uiteraard voor de vele wedstrijden.

Roeien
Olympische 

disciplines
Geen antwoord.

Rolschaatsen Piste & weg
In Wallonië is er geen skeeleraccommodatie, in het buitenland wel, Geisingen op kop (wegens overdekt + snelle piste), verder 

ook mogelijkheden in Spanje en Italië.
Rugby Rugby sevens Vrij goed, vooral met Frankrijk. 

Schermen
Olympische 

disciplines

Er is één trainingszaal in Namen die een volledige bezetting kent en te klein is voor verder gebruik. In het buitenland zijn er tal 

van mogelijkheden, maar dat zou een verplaatsing van de topsportwerking inhouden naar het buitenland.

Langebaanschaatsen

De mogelijkheden in de andere landsgedeeltes zijn NIHIL. Natuurlijk kan er altijd uitgeweken worden naar het buitenland, de 

mogelijkheden zijn legio maar hier zijn ook verscheidene nadelen aan verbonden. Het belangrijkste nadeel is misschien dan wel 

dat de sportdiscipline in Vlaanderen als het ware wordt onthoofd. Met het uitvlaggen van de elite treedt er een drainage van 

kennis en expertise op. Bovendien wordt de doorstroming van jonge talenten en beloftevolle jongeren extra bemoeilijkt al dan 

niet tot praktisch nul herleid. 

Shorttrack
Buitenland: beperkt maar goed, tegen betaling. Het probleem is dat je er geen trainer hebt die je op wedstrijden kan 

begeleiden en dat je meedraait in een programma dat op anderen is afgestemd. Het is ook moeilijker en duurder om er te 

studeren.

Gehandicapten 

sport

Ju-Jitsu

Snelschaatsen



Open vraag 6: Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere 

landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Sporttak Disciplines Antwoord

Snowboard
Olympische 

disciplines
Quasi maximaal.

Alpijns skiën
Olympische 

disciplines

Er zijn zeker mogelijkheden maar om ideale faciliteiten in het buitenland te krijgen, is het nodig dat we ons ergens structureel 

kunnen vestigen.

Squash Alle disciplines Zoals gezegd is er maar 1 glass court.  Dit is onvoldoende.

Taekwondo
Olympische 

disciplines
De mogelijkheid om met buitenlandse delegaties op stage te gaan (1 tem 3 weken naar Duitsland, Spanje of Korea). 

Tafeltennis
Olympische 

disciplines

De mogelijkheden zijn absoluut beter dan in Vlaanderen. Zelfs clubs hebben betere eigen trainingsaccomodatie dan de 

federatie.

Tennis
Olympische 

disciplines

We trachten daar contacten te leggen en dat vormt meestal geen probleem. We hebben geen eigen infrastructuur in het 

buitenland.

Triatlon
Olympische 

disciplines

In buitenland zijn er tal van schitterende centra (te veel om op te lijsten).  In België zijn er locaties die heel wat te bieden 

hebben, maar niet het complete plaatje.  

Duatlon Alle disciplines
In buitenland zijn er tal van schitterende centra (te veel om op te lijsten).  In België zijn er locaties die heel wat te bieden 

hebben, maar niet het complete plaatje.  

Voetbal Veldvoetbal
De KBVB heeft met het trainingscentrum in Blegny een mooie infrastructuur om stages te organiseren met de nationale teams 

(maar beperkt aantal kamers) maar de velden zijn niet in orde om internationaal wedstrijden te spelen omwille van te veel 

gebruik v/d terreinen en onvoldoende onderhoud en vernieuwing (kunstgras voldoet niet meer aan de normen).

Indoor team Het is niet de bedoeling dat we in het buitenland gaan trainen.  Alleen voor vriendenwedstrijden.

Beachvolleybal Zeer veel mogelijkheden in de omliggende landen.

Waterski Alle disciplines Geen antwoord.

Weg
Mogelijkheden zijn goed maar dat vergt natuurlijk een investering door de federatie in de vorm van stages met begeleiding. 

Soms nemen topsporters ook eigen initiatief of wordt er gewerkt via hun club/team.

Piste
Onmogelijk in Wallonië. Wel mogelijk in het buitenland maar dan kan dat enkel gebeuren door investering door de federatie in 

afhuur voor stages met uitgebreide crew voor begeleiding.

BMX Goed in het buitenland. Natuurlijk vergt dit een supplementaire investering via stages met begeleiding.

Mountainbike
De mogelijkheden worden aangereikt door de federatie. Dit vergt natuurlijk een belangrijke investering onder de vorm van 

stages met begeleiding.

Zeilen
Olympische 

disciplines

Onze topsporters trainen zeer vaak in het buitenland. Dit heeft verschillende redenen. In de winterperiode wordt vaak naar het 

zuiden (Zuid-Europa) gegaan om te trainen. Het weer en de watertemperatuur, windcondities zijn daar geschikter om te 

trainen, dan in België (of Nederland). Daarbij koppelen de topsporters vaak een trainingsstage voorafgaand een belangrijke 

regatta (vb. elite in het wereldbekercircuit). Zij trainen in Miami, Palma, Hyeres, Medemblik, Kiel,...). Hetzelfde heb je, ifv. 

hoofdcompetities zoals EK's, WK's en OS. Het is belangrijk de plaatselijke condities op voorhand goed te kennen (water, wind, 

stroming,...). Uiteraard heeft dit alles het nodige prijskaartje. Het gebruik van de sportaccomodatie (club, jachthaven, slipway) 

valt nog mee. Maar een zeer grote kost zit in het transport van alle materiaal en personen, verblijfsaccomodatie en voeding.

Zwemmen
Langebaan - 

Olymp.disc.

Via stages is dit goed mogelijk, maar vrij duur. We hebben getracht een aantal zwemsters via een beurs te laten trainen in de 

VS ( SMU…. 1e divisie), maar was niet echt een succes.

Wielrennen

Volleybal
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BIJLAGE:  

BLANCO ENQUÊTE “TOPSPORTTRAININGSINFRASTRUCTUUR” 
 
 
 
E-mail aan de (sporttechnisch) coördinator (topsport) dd. 15 maart 2012: 
 
 
Beste (sporttechnisch) coördinator (topsport) 
 
De Taskforce Topsport heeft op 21 februari 2012 de opdracht toevertrouwd aan Bloso om de 
(top)sportfederaties te bevragen inzake de topsporttrainingsinfrastructuur.  Deze bevraging heeft als 
doel om een duidelijk beeld te creëren van de noden terzake van de Vlaamse topsporters, en zal 
aanleiding geven tot het opstellen van een Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen, met focus op de 
twee volgende Olympiades (2016 en 2020).  
 
De coördinatoren topsport en/of sporttechnische coördinatoren (van sportfederaties waarvan de 
topsportwerking in de lopende Olympiade werd gesubsidieerd en/of gefinancierd) worden via 
bijgevoegde enquête bevraagd (Excel-document met vier tabbladen: Handleiding, Huidige 
trainingsaccommodaties, Huidige trainingssituatie en Situatie “TO BE” 2012-2020).   
We verzoeken u om per discipline/categorie (zie onderstaande lijst) deze enquête in te vullen en 
uiterlijk 8 april 2012 terug te zenden naar Bloso (e-mail aan Filip.Verherstraeten@Bloso.be).  
 
Overzicht van de disciplines/categorieën, waarvoor een afzonderlijke enquête (zie bijlage) dient 
ingevuld te worden: 

 [Sportdiscipline 1] 
 [Sportdiscipline 2] 

 
Aansluitend zal u door Bloso geïnterviewd worden, met als doel om de specifieke behoeften en 
noden voor iedere discipline/categorie verder te bespreken en/of te verduidelijken. Graag vernemen 
we zo spoedig mogelijk enkele data in de periode tussen 9 april en 8 mei 2012, waarop het interview 
mogelijks kan gepland worden. 
 
Het Excel-document kan te allen tijde ingevuld en afgesloten worden. In het tabblad “Handleiding” 
vindt u meer informatie over de correcte invulling van de enquête. In geval van technische 
problemen tijdens het invullen van de enquête kan u steeds contact opnemen met Filip 
Verherstraeten (tel: 02/209.46.69 of 0476/33.24.75). 
 
Beleidsmaatregelen kunnen maar doelgericht voorbereid worden, in de mate waarin de 
protagonisten op het terrein ons de noden/wensen gedetailleerd kenbaar maken. Mogen we dan 
ook vragen om de bijgevoegde enquête volledig in te vullen en terug te bezorgen. 
 
Uitkijkend naar een goede respons, 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
 

Pol Rowe 
Afdelingshoofd Bloso Topsport 
 

mailto:Filip.Verherstraeten@Bloso.be


Enquête topsporttrainingsinfrastructuur_Blanco  -  Huidige trainingsaccommodaties

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Straat & nummer

Postcode

Gemeente

Beschikbaarheid ifv 

topsport
Ligging & bereikbaarheid 

van de accommodatie

Aangepaste infrastructuur 

aan noden van de sport

Beschikbaarheid 

sportmateriaal & 

opbergmogelijkheid
Beschikbare ruimte voor 

medisch/ paramedische 

begeleiding
Aanwezigheid van 

powerzaal en/of 

fitnessruimte

Door de federatie en/of 

betrokken club
Door de publieke sector

per week

op jaarbasis

per week

op jaarbasis

per week

op jaarbasis

per week

op jaarbasis

per week

op jaarbasis

per week

op jaarbasis

per week

op jaarbasis

per week

op jaarbasis

per week

op jaarbasis

per week

op jaarbasis

per week

op jaarbasis

per week

op jaarbasis

Kwaliteit van de accommodatie: score van 0 (erbarmelijk) 

tot 10 (uitstekend)

Overzicht van de huidige topsporttrainings-infrastructuur in Vlaanderen, in gebruik door 

de federatie

Topsport-infrastructuur in exploitatie/ huur door de federatie Topsport-infrastructuur in (gedeeltelijke)eigendom van de federatie

Naam accommodatie

Adresgegevens van de accommodatie

Geraamde kosten van het gebruik van de accommodatie (huur, lening/afbetaling, …) op 

Raming investeringen (bouw, renovatie, …) in de huidige 

accommodatie (2009-2012)

Raming van het aantal 

uren van het huidige 

gebruik van de 

beschreven 

accommodatie 

(per unit, baan, veld, 

…)

Elitesporters

Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde talenten

Cluboverschrijdende talentdetectie 

Topsportschool

Nationale team

Werkt de federatie momenteel reeds samen met een sportwetenschappelijk 

begeleidingsteam in de betreffende accommodatie? 

Opmerkingen m.b.t. het huidige gebruik van de beschreven accommodatie

Raming van het aantal 

uren van het gewenste 

gebruik van de 

beschreven 

accommodatie 

(per unit, baan, veld, 

…)

Elitesporters

Beloftevolle jongeren

Geïdentificeerde talenten

Cluboverschrijdende talentdetectie 

Topsportschool

Nationale team



Enquête topsporttrainingsinfrastructuur_Blanco  -  Huidige trainingssituatie

Infrastructuur in 

exploitatie/huur door de 

federatie

Infrastructuur in 

(gedeeltelijke) 

eigendom van de 

federatie

Private infrastructuur, 

niet ten laste van de 

federatie (bv. club)

Infrastructuur voor 

stages, ten laste van de 

federatie

Infrastructuur voor 

trainingen en stages, 

niet ten laste van de 

federatie So
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Locatie waar de dagelijkse 

trainingsactiviteiten doorgaan

# uren training 

in binnenland 

op jaarbasis

# uren training 

in buitenland 

op jaarbasis 

Gebruik van de beschreven infrastructuur op jaarbasis (in %);

De som van de percentages per topsporter dient gelijk te zijn aan 100%.

EL
IT

ES
P

O
R

TE
R

S
B

EL
O

FT
EV

O
LL

E 

JO
N

G
ER

E

IN VLAANDEREN BUITEN VLAANDEREN



Enquête topsporttrainingsinfrastructuur_Blanco  -  Situatie "TO BE" (2013-2020)

Helemaal niet akkoord Helemaal akkoord
Opmerkingen:

Elitesporters

Beloftevolle jongeren

Geïdent. talenten

Helemaal niet akkoord Helemaal akkoord Opmerkingen:

Elitesporters

Beloftevolle jongeren

Geïdent. talenten

3.

Naam locatie Gemeente Elitesporters Beloftevolle jongeren
Geïdent.

talenten
Opmerkingen:

4.

Naam locatie Gemeente Aard van investering Voorziene periode Te realiseren door: Opmerkingen:

5.
Opmerkingen:

Andere:

Totaal: 0%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vernieuwing/verbetering van de huidige accommodatie

Investeren in kracht- en fitnessruimte

Hoe dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak er idealiter uit te zien?

Investeren in medisch-/paramedische voorzieningen

Investeren in verblijfsaccommodatie, al dan niet in nabijheid van het trainingscentrum

Gesloten vragen

Zijn er investeringen gepland? Zo ja, welke?

Reeds bestaande 

infrastructuur?

Nog te realiseren 

infrastructuur?

Locatie van de ideale topsporttrainingsinfrastructuur
Reeds bestaande 

infrastructuur?

Nog te realiseren 

infrastructuur?

Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur binnen 

de eigen sporttak in Vlaanderen is een meerwaarde voor 

volgende doelgroepen in uw federatie:

1.

2.

Centralisatie van de topsporttrainingsinfrastructuur voor 

alle topsporttakken in Vlaanderen is een meerwaarde voor 

volgende doelgroepen:

Gewenste gebruik (# uren op jaarbasis):

Omschrijving van de investering

Wat zijn de mogelijkheden voor topsporters van jouw sporttak om te trainen in de andere landsgedeeltes en/of in het buitenland?

Welke prioriteit heeft het invullen van de basisnoden inzake topsporttrainingsinfrastructuur in de noodzakelijke topsportinvesteringen (volledige topsportbeleid) binnen uw sporttak in de komende 8 jaren?

Betere bereikbaarheid dmv investeringen in vervoer

Indien er vanuit de overheid een investering inzake Vlaamse (trainings)infrastructuur zou gedaan worden voor uw federatie, welke zou(den) dan de gewenste realisatie(s) zijn? Duid met een score 

aan (max. 100%) welke realisaties uw voorkeur genieten. De som van de percentages dient gelijk te zijn aan 100%.

Hoe kan de efficiëntie van het gebruik van de bestaande accommodatie in jouw sporttak gemaximaliseerd worden (combinatie breedte-topsport)?

Open vragen

Aan welke kwalitatieve criteria dient de topsporttrainingsinfrastructuur van jouw sporttak minimaal te voldoen om internationaal concurrentieel te zijn?

Welke zijn de komende 8 jaren (2013-2020) de essentiële noden inzake uitbouw & gebruik van topsporttrainingsinfrstructuur voor jouw sporttak om een performant topsportbeleid te kunnen realiseren?

Kwantitatieve uitbreiding van nieuwe topsportinfrastructuur over Vlaanderen

Kwantitatieve uitbreiding van nieuwe topsportinfrastructuur binnen huidige accommodatie


