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ABSO – BVOS  Ploegencommissie 

Verslag van de vergadering van 26 augustus 2013 te Oudergem 
 

Aanwezig:  

Philippe Crefcoeur (trainer juniors FRSO) 

Rogier Vanaken  (trainer  juniors VVO)   

Jean-Noël Debehogne (voor seniors FRSO) 

Dirk Goossens  (trainer seniors VVO) 

Jacques Hofmans 

Bart Van de Moortel 

 

 

1. Agenda van de vergadering: goedgekeurd 

 

2. Verslag van de vergadering van 10 juni 2013 : goedgekeurd 

 

3. Evaluatie voorbije kampioenschappen : 
Juniors : JWOC, 8-13 april, Hradec Kralove, CZE 

 - degelijke organisatie, terreinen, logement, wedstrijden….OK 

 - sterke prestatie van Tristan Bloemen met een 9
de

 plaats op de sprint 

 - overige resultaten over het algemeen minder dan verwacht 

Seniors : WOC, 6 - 13 juli, Vuokatti, FIN 

 - zeer goede organisatie 

 - logement apart van de WOC-organisatie is positief ervaren, voor herhaling vatbaar 

 - resultaten: 

 - Long :  Miek, zeer goede kwalificatie, en 33
ste

 in de finale 

  Pieter , 16
de

 in de kwalificatie, en grijpt nipt naast een plaats in de finale 

  Fabien blesseert zich, en jammer genoeg einde WOC 

 - Sprint :  3 finaleplaatsen (en 4 = 100% was zeker mogelijk geweest)  

  Miek, 29
ste

, ondanks foutje op het einde 

  Pieter 35
ste

  

  Yannick, 12
de

, beste resultaat ooit 

 - Middle en Relay :   

  Zeer (te?) moeilijk terrein  

 

3. Programma 2013: 
A. Juniors :  

 JEC , 4-6 oktober, St-Etienne, FRA 

 - D18 : Elke Verdeyen, Coline Ceulemans – geen reserves 

 - D20 : Fanny Tilkin – geen reserves 

 - H18 : Evert Leeuws, Thomas Gillet, Tom Drygalski, Ian Geldof – geen reserves 

 - H20 : Tristan Bloemen, Clément Demeuse, Thibaut Derenne, Julien Gillet 

   Reserve : Wouter Hus 

 Heenreis : donderdag 3 oktober 

 Begeleiding : Roger Vanaken en Jean-Noël Debehogne 

 EYOC , 24-27 oktober, Caldas da Rainha, POR 

 - D16 : - 

 - D20 : Coline Ceulemans – geen reserves 

 - H16 : Jérémy Brédo, Martijn Hus, Wout Keuppens, Simon Krekels – geen reserves 

 - H18 : Evert Leeuws, Thomas Gillet, Tom Drygalski, Ian Geldof – geen reserves 

 Heenreis : donderdag 24 oktober 

 Begeleiding : Roger Vanaken en Vinciane Mulpas 
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B. Seniors :  

 World Cup finale, 5-6 oktober, Baden, SUI 

 - deelname van Yannick Michiels en François Van Der Auderaa 

 Pre-WOC trainingskamp : geen kandidaten 

 VVO voorbereiding WOC trainingskamp sprint, november, N-Italië :  

 

  

4. JUNIORS 2014:  
Trainers 

VVO :  Rogier Vanaken 

FRSO :  Jacques Hofmans  

 

De hoofddoelstellingen voor 2014 zijn: 

• Wereldkampioenschap (JWOC) , voor H/D 18 - 20 

o Bulgarije, Borovetz, 21 tot 27 juli 2014 

• Europees Junior Cup (JEC), voor H/D 18 - 20 

o België, Limburg, 03 tot 05 oktober 2014 

• Europees Jeugd Kampioenschap (EYOC) , voor H/D 16 - 18 

o Macedonië, Strumica, 25 tot 28 juni 2014 

• De laatstejaars juniors (in 2014) kunnen zich ook kandidaat stellen voor het 

programma (behalve WOC) van de seniors. H/D20 (in 2014) kunnen zich kandidaat 

stellen voor het gedeelte sprint-mixed relay van de WOC (zie annex 2). Kandidaturen 

moeten gesteld worden voor 01 december 2013. 

• De H/D18 kunnen zowel aan EYOC als aan JWOC deelnemen.  

 

Gedetailleerd programma en selectiecriteria : ANNEX 1 (NL – F) 

 

 

5. SENIORS 2014: programma en selectiecriteria 
Trainers:  
FRSO :  Philippe Crefcoeur 

VVO :  Dirk Goossens 

 

De hoofddoelstellingen voor 2014 zijn: 

Primaire objectieven : 

• Wereldkampioenschap (WOC) 

o Italië, Trentino-Veneto, 5 tot 13 juli 2014 

• Europees Kampioenschap (EOC) 

o Portugal, Palmela, 9 tot 16 april 2014 

Secundaire objectieven : 

• World Cups 

o Round 1, Antalya (TUR), 28/2 – 1/3 

o Round 2, Murcia (ESP), 5-6/4 en Palmela (POR), 9-16/4 

o Round 3, Kongsberg (NOR), 7-8/6  -  Imatra (FIN), 11/6 

o Round 4 = WOC 

o Round 5, Liestal (SUI), 4-5/10 

 

Alleen de atleten van de A-kern die voldaan hebben aan de selectiecriteria kunnen aan deze 

wedstrijden deelnemen 

 

Gedetailleerd programma en selectiecriteria : ANNEX 2 



 3/5 

 

 

 

6. Andere kampioenschappen 
- MTB Orienteering: 

kandidaten voor het wereldkampioenschap en voor de World Cups moeten zich 

kenbaar maken voor 1 maart 2014. Eventuele selectiecritaria zullen later worden 

bepaald. 

 

 

8. Varia: 
- De nieuwe leden van de seniorkern moeten voor het einde van het jaar het document 

“Acknowledgement and agreement” ingevuld en ondertekend bezorgen aan het 

secretariaat van hun federatie, die het zal doorsturen naar de secretaris ABSO-BVOS. 

Atleten die dit vorig jaar of begin dit jaar reeds hebben gedaan, moeten dit niet opnieuw 

doen.  

- De financiële afspraken ivm de kosten van de begeleiders, overeengekomen tijdens de  

 AV van 2010, blijven behouden, tenzij de AV van 2014 anders beslist. 

 

 

 

9. Volgende vergaderingen: 
- na afloop van het BK Lang, 15 september in Lommel 

- na de 1
ste

 fysieke test, 18 januari 

 

 

Bart Van de Moortel 

Secretaris ploegencommissie ABSO-BVOS 

 

Einde vergadering : 22u00 
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Bijlage 3  :  DE REFERENTIETIJD 

 

Het is een statistisch gegeven dat hoe groter het deelnemersaantal is in een bepaalde omloop, 

hoe groter de kans dat in deze omloop een sterke, “stabiele” winnaarstijd wordt gelopen. 

 

Tijdens selectiewedstrijden wordt doorgaans een limiettijd gehanteerd die rechtstreeks wordt 

afgeleid van de winnaarstijd (meestal 120% of 115%). Vermits het aantal deelnemers aan 

selectiewedstrijden doorgaans zeer beperkt is, is de kans groot dat er in een bepaalde categorie 

een “matige” winnaarstijd wordt gerealiseerd, en dat dus ook de limiettijd voor selectie 

“onbetrouwbaar” kan zijn. 

 

Door in het kader van selectiewedstrijden de resultaten van de dames en van de heren op een 

fictieve manier samen te voegen, wordt de groep atleten bijna verdubbeld, en bijgevolg 

vergroot de kans dat deze groep voor een “stabielere” limiettijd zal zorgen. 

 

De coëfficiënt (αααα) die de ploegencommissie de voorbije jaren gebruikt heeft om de prestaties 

van de heren en de dames met elkaar te vergelijken, bedraagt 1,25 . 

Deze coëfficiënt zal ook volgend seizoen gebruikt worden. De werkwijze is als volgt: de km-

tijd van de winnaar bij de heren wordt vermenigvuldigd met 1,25. Indien het resultaat kleiner 

is dan de winnende km-tijd bij de dames, wordt dit de referentietijd bij de dames en blijft de 

referentietijd bij de heren gelijk aan de eigen winnende km-tijd. Indien het resultaat groter is 

dan de winnende km-tijd bij de dames, wordt de referentietijd bij de heren berekend de 

winnende km-tijd bij de dames te delen door 1,25 en blijft de referentietijd bij de dames gelijk 

aan de eigen gemiddelde km-tijd. 

 

Voor de selectie voor JEC en EYOC worden de resultaten van de H18 met deze van de D18 

vergeleken, en de H20 met de D20. Voor de selectie voor JWOC en bij de seniors worden de 

resultaten van de heren vergeleken met deze van de dames. 

 

Het is van groot belang dat de verschillende categorieën in vergelijkbare omstandigheden 

kunnen lopen, en er geen grote verschillen zijn in de fysieke en technische moeilijkheid van 

de omlopen. 
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Bijlage 4 : berekeningsvoorbeeld EYOC 

 

 

 

 

 
 

 


