Jeugdclusters binnen Cycling Vlaanderen
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Inleiding
In de hedendaagse wielersport is het heel moeilijk om als club een volledige wielerpiramide aan te
bieden. Op enkele uitzonderingen na is het bijna onmogelijk geworden om een jeugdopleiding van A
tot Z te organiseren.
Enkele oorzaken van deze problematiek zijn:
•
•
•

Te weinig middelen
Te weinig medewerkers
Transferproblematiek

Wat is een jeugdcluster?
Een jeugdcluster is een samenwerkingsovereenkomst tussen twee of meerdere clubs waardoor ze
één jeugdstructuur vormen. Een cluster vorm je vanaf de categorie U12 en kan eindigen bij de
categorie U23.
Wanneer je als club in een clusterverhaal stapt, gaan alle renners (minimum voor één jaar) die het
wensen automatisch over naar de volgende categorie in de cluster. Met andere woorden een
overgang is in dit concept niet nodig. Let wel op: er zijn enkele uitzonderingen op de regel:
•
•

Renners zijn in de transferperiode altijd vrij. Indien ze zelf willen vertrekken, is dit ten aller
tijd mogelijk.
Renners kunnen er zelf voor kiezen om in hun huidige club te blijven en de overstap niet te
maken naar de clusterclub.

Doel van een jeugdcluster
Onze prioriteit is clubs creëren met een professionele begeleiding en opleiding, en dit vanaf de
categorie U12 tot U23. De rode draad
in dit verhaal is het LTAD-model.
Door samenwerkingen te creëren
willen we streven naar financieel
gezonde clubs die via dit concept
onderstaande topics kunnen
verwezenlijken:
•

•

Het aantrekken en behouden van
gemotiveerde medewerkers die
de verschillende werkingen kunnen ondersteunen.
Samenwerking inzake materieel, middelen…

Een structuur waar renners een doorgroeimogelijkheid hebben is onze essentie. Iedereen moet een
kans krijgen om op een kwaliteitsvolle manier door te groeien in de wielersport. De drop-out
verlagen op jonge leeftijd moet het streefdoel zijn.

Onze club wenst in een clusterverhaal te stappen – Wat zijn de voordelen?
Cycling Vlaanderen kan alleen maar toejuichen dat clubs in dit concept geloven. Daarom willen we
aan de hand van voordelen deze clubs steunen in hun werking.
Een clusterwerking is geen fusie. Dit wel zeggen dat elke club haar stamnummer behoudt en dat ze
op vlak van sponsoring en financiële instroom volledig onafhankelijk blijven.
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Voordelen tegenover de federatie
Clubs in een jeugdcluster zien we volledig als jeugdclubs. Dit wil zeggen dat ze bij Cycling
Vlaanderen een clubaansluiting betalen van een Jeugdclub! Ook zijn J-clusters automatisch
startgerechtigd in het Beker van België circuit (let wel: garantie is enkel als er voldoende renners in
de desbetreffende categorie aanwezig zijn). Wanneer een renner in een clustersysteem overgaat
naar de clusterclub, is een transfer niet nodig. Clusterclubs kunnen bij de U23/Ezc perfect werken
met een A en B team waar ze enerzijds deelnemen aan de Topcompetitie en anderzijds aan de Beker
van België. Clusterclubs kunnen renners hebben in dezelfde categorie maar kunnen in
clubwedstrijden niet samen deelnemen aan wedstrijden (bijvoorbeeld BVB...)

Verdere voordelen
Een trainer nodig? Materiele benodigdheden? Clusterclubs kunnen elkaar financieel en materieel
ondersteunen in de verdere ontwikkeling van hun clubs! Verder is er ook geen minimum of
maximum verplichting van het aantal renners.

Aandachtspunten bij een overgang naar clustersysteem.
Professionele begeleiding en opleiding staan centraal. Daarom moet je als cluster minimum over één
gediplomeerde trainer beschikken.
Het clusterconcept moet kansen creëren voor iedereen. Renners moeten de tijd krijgen om te
kunnen groeien in hun wielercarrière. Daarom vragen we aan de clusterclubs om de renners
minimum één jaar de kans te geven om zich te exploreren.

SWOT- analyse clustersysteem.
Sterktes:

Zwaktes

•Draagvlak federatie
•Autonomie clubs blijft bestaan
•Wieleropleiding van jong tot oud
•Financiele voordelen tov de federatie
•Startgerechtigd in bepaalde reglematigheidscriteriums
•Onderlinge ondersteuning tussen de verschillende clubs

•Eventuele extra kost door meer rennersaansluitingen

swot-ANALYSE

Kansen

Bedreiging

•Onderlinge ondersteuning tussen de verschillende clubs
•Uitbreiding jeugdopleiding - grotere kweekvijver voor de
clubs
•Groter draagvlak binnen het wielrennen in Vlaanderen

•Traditionele wielercultuur

Wij wensen een Jeugdcluster te vormen! En nu?
Bezorg tegen uiterlijk 28 september 2019 de overeenkomst tussen de verschillende clusterclubs aan
massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen . Vragen of opmerkingen? Contacteer ons gerust!
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