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1.Uitgangspunten IOC:
Overwegende het Olympic Charter ( Versie van 7 Juli 2007):
Chapter 1, The Olympic Movement Supreme Authority
Het I.O.C. de hoogste autoriteit is van de Olympische Beweging;
Alle personen of organisaties die in enigerlei hoedanigheid behoren tot de Olympische
Beweging, gebonden zijn aan de regels en beslissingen van de “Olympic Charter” en
deze moeten respecteren
Chapter 4, The National Olympic Committees (NOCs)Mission and Role of the NOCs*
Het de missie is van het Nationaal Olympisch Comité (NAOC) om de Olympische
Beweging in haar land te ontwikkelen en haar te beschermen.
Het Nationaal Olympisch Comité (NAOC) de exclusieve bevoegdheid heeft om haar land
bij de Continentale en Regionale Olympische Spelen te vertegenwoordigen
en bij
competities voor meerdere sporten die door het IOC worden gesponsord.
Chapter 5, The Olympic Games Entries*
Het Nationaal Olympisch Comité slechts deelnemers aan de wedstrijden mag uitzenden
die de juiste voorbereiding hebben om met de top op internationaal niveau te kunnen
concurreren
Chapter 4, The National Olympic Committees
Bye-law to Rule 31 et 32
Het Nationaal Olympisch Comité beslist uiteindelijk over de inschrijving van de atleten,
coaches en delegatieleiders voor de spelen, die voorgedragen zijn door hun
respectievelijke federaties;
De beslissing niet slechts gebaseerd mag zijn op prestatie maar ook op het vermogen van
de atleet om een voorbeeld te zijn voor de Antiliaanse jeugd.
Overwegende, dat overeenkomstig “Bye-Law plaatselijke verordening” 49 van de
“Olympic Charter”:
Het Nationaal Olympisch Comité dat deelnemers voor de wedstrijden afvaardigt, ervoor
verantwoordelijk is dat een deelnemer op de hoogte is van het “Olympic Charter” en de
Medische Code en dat hij/zij zich hieraan houdt.
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2.Uitgangspunten NAOC:
2.1 Algemeen
a. De internationale vertegenwoordiging van het Land (en vlag) behoort tot de
verantwoordelijkheden van de overheid. Het NAOC zal in dit kader te allen tijde het
land verzoeken om een financiele ondersteuning inzake de voorbereiding en
deelname van de delegaties.
b. Deelname aan de diverse spelen heeft als doelstelling het beoefenen van
wedstrijdsport op verschillende niveau’s. De afgevaardigde Antilliaanse sporters
dienen op een dergelijke manier voorbereid te worden opdat ze op het betreffende
wedstrijdniveau zijn.
c. De hiërachie tussen de ODESUR Spelen, CAC Spelen, PANAM Spelen en
Olympische Spelen zal altijd bestaan. Per evenement is er een apart criteriabeleid
opgezet, rekening houdende met het niveau verschil.
d. Het NAOC is van mening dat topsporters een voorbeeldfunctie voor alle Antilliaanse
sporters zijn, en zich hiernaar gedragen. De sporter zal het begrip ‘fairplay’ te allen
tijde uitdragen.
e. Het bestuur van het NAOC adviseert haar leden om Nationale kampioenschappen
(NK) te organiseren.
f.

Het bestuur van het NAOC adviseert haar leden en stimuleert alle sporters en
sportsters van de Antillen om deel te nemen aan de Regionale, Continentale en
Wereldkampioenschappen. Op basis van de resultaten kan het vormbehoud van de
sporters worden geanalyseerd.

g. Resultaten van een sportdiscipline tijdens Regionale kampioenschappen (RK),
Continentale kampioenschappen (CK) en Wereldkampioenschappen (WK), officieel
erkend zijn door de Internationale Federatie (IF), zullen veelal als criterium gebruikt
worden voor de deelname aan de vier “Spelen”.
h. Met ingang van de nieuwe Olympische Cyclus (2005-2008) worden de Antilliaanse
federaties geacht het NAOC jaarlijks schriftelijk te informeren inzake de mogelijke
deelname aan (inter)nationale kampioenschappen.
i.

Na de deelname aan een kampioenschap dient de Antilliaanse Federatie het NAOC te
informeren over de officiële resultaten.

j.

Elk lid van de delegatie kan door het NAOC bestuur te allen tijde worden uitgesloten,
mits daartoe een grondige reden bestaat.

k. De federatie dient vóór deelname aan een van de “Spelen” de jaarlijkse contributie
aan het NAOC voldaan te hebben.
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k. De geformuleerde criteria gelden slechts voor die sporten die op het programma van
het betreffende evenement staan.
l.

Onder teamsport wordt verstaan, een sport waarbij minimaal drie (3) sporters
tegelijkertijd actief deelnemen.

m. Deelname aan de Paralympische Spelen geschiedt op basis van de internationaal
geldende criteria.
n. De federaties worden geacht hun leden en de betreffende sporters te informeren
inzake het criteriabeleid.
o. Bij uitzonderingen heeft het NAOC bestuur de eindbeslissingsbevoegdheid.
2.2 Verzekeringen:
a. Het NAOC draagt zorg voor een reis- en verblijfsverzekering, volgens de algemeen
geaccepteerde voorwaarden, van de officiele Antilliaanse delegatie aan de Spelen
b. Vernieling, drugsgebruik, drugshandel, overlast, diefstal of andere criminele feiten,
gepleegd door delegatieleden vallen niet onder de verzekering. Het NAOC of de
vertegenwoordiger(s) van het NAOC zal in dergelijke gevallen te allen tijde aangifte
doen bij de plaatselijke autoriteiten.
c. Gevolgen van terrorisme en dergelijke zijn niet verhaalbaar op de verzekering.
2.3 Doping:
a. Het NAOC hanteert te allen tijde de voorschriften van de World Anti Doping Agency
(WADA). Hiertoe heeft het NAOC de Anti Doping Code ondertekend (d.d.18-022004 & 19 Augustus 2009).
b. De Nationale federaties wordt geacht op de hoogte te zijn van hun specifieke
dopingregels, vastgesteld door hun Internationale Sportfederatie
2.4 Marketing, Media & Communicatie:
a. Het NAOC tracht voldoende partners en sponsors te krijgen om bij de
voorbereiding en deelname van de Spelen alle kosten en materiaal gedekt te
hebben.
b. Tijdens officiele bijeenkomsten wordt slechts uiting gegeven aan de NAOC
partners en sponsors.
c. Een federatie kan een eigen sponsor inzetten ten behoeve van de sporter, zolang
de betreffende sponsor geen concurrent is van de NAOC-sponsors, en het NAOC
de sporter niet met het betreffende (gesponsorde) materiaal kan faciliteren.
d. Sporters dienen zich open te stellen voor media doeleinden. Dit kan zijn via de
schrijvende media, maar ook tv en/of persconferenties. Delegatieleden dienen te
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aller tijden aanwezig te zijn op de door het NAOC georganiseerde
persconferentie of bijeenkomst.
e. Het NAOC kan in bepaalde gevallen kiezen voor reclame uitingen via
verschillende media. Het NAOC kan hierbij sport(st)er(s) uitnodigen.
f.

De naam van NAOC en haar partners/ sponsors kan in geen geval in diskrediet
worden gebracht.

2.5 Vlaggendrager:
a. Bij elke Spelen afzonderlijk wordt er een vlaggendrager gekozen voor de
openings- en sluitingsceremonie. De procedure hiervan vindt plaats in overleg tussen
de chef d’ mission en het NAOC bestuur.
2.6 Nationaliteiten:
a. Alle sport(st)ers dienen in het bezit te zijn van een Nederlands paspoort en de
geldigheid van het paspoort moet voor aanvang van de diverse Spelen
minimaal 6 maanden bedragen.
b. Op het moment dat sporters voor een ander land willen uitkomen, dan moet er
eerst een periode van drie (3) jaar zijn, waarin geen enkel land vertegenwoordigd is.
c. Met een geldige reden, nagegaan door het betreffende NOC of door de IF, kan
de periode als hierboven beschreven verminderd worden, of zelfs teniet worden gedaan.
d. Het Internationaal Olympisch Comite (IOC) en de betreffende overheden zijn
inzake de naionaliteitsverandering de bepalende instanties.
e. Alle andere functies (met uitzondering van de sport(st)er) binnen de delegatie
zijn niet aan bepaalde nationaliteiten gebonden.
2.7 Sancties bij onbehoorlijk gedrag:
In gevallen van onbehoorlijk gedrag van delegatieleden worden er sancties geheven.
Dit kan zijn onder anderen zijn: vernieling, diefstal, fysiek geweld, doping, drugsgebruik of –
handel, het in diskrediet brengen van het NAOC of de Nederlandse Antillen en het niet nakomen
van de gemaakte afspraken.
Nadat het feit gepleegd is, zal het NAOC bestuur of een vertegenwoordiger de sanctie opleggen.
Dit kan tevens in samenspraak geschieden met de betreffende Sportfederatie of haar
vertegenwoordiger(s).
In vele gevallen is dit een uitsluiting van alle betrokkenheid inzake NAOC-activiteiten, voor een
minimale periode van vier (4) jaar.
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3.”Fase-balk” & Groepsindeling:
3.1 de “Fase-balk”:
De belangrijkste fases beschreven in dit beleidsplan omtrent criteria zijn:
1. De voorbereidingsfase: In deze periode ( 9 maanden voor aanvang Spelen) wordt de
kwalificatie tijd en/of punten behaald door teamsporters of individuele sporters.
Hierin wordt tevens verwacht dat de atleet gedurende deze periode laat zien van
voldoende niveau te zijn voor het betreffende evenement.
Ook zullen in deze fase diverse medische keuringen gedaan worden en zal er intensief
contact zijn tussen de sportfederaties en het NAOC.
2. De deelnamefase: Dit is de fase waarin er aan het evenement wordt deelgenomen.
Voor de delegatie geldt in het algemeen volledige inzet, correct gedrag en een
professionele instelling.
Tijdens de deelnamefase staat de delegatie ten allen tijden onder het bewind van de door
het NAOC-bestuur aangestelde chef d’ mission.
3. De evaluatiefase: Op basis van evaluatieverslagen geschreven door de delegatieleiders
en de chef d’mission wordt er een evaluatiebijeenkomst bijeengeroepen. Hierbij kunnen er
alvast voorstellen worden gedaan voor beleidswijzigingen voor de volgende Olympische
cyclus.
De “Fase-balk”:
9 maanden
Start werk Chef d’mission,
Delegatieleiders
& Medisch team
Start werk coach
Kwalificatiedeadline

Voorbereidingsfase (9mnd)

Begin Spelen

Deelname

Evaluatie
Fase
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3.2 Groepsindeling:
Op basis van overeenkomsten zijn de bestaande Antilliaanse sporten in drie groepen ingedeeld.
Per groep geldt een andere criteriabeleid.
Groep 1: Teamsporten
Dit zijn de sporten waarbij minimaal 3 actieve deelnemers (m.u.v. beachvolleyb.) tegelijk een
prestatie neerzetten.
Voetbal
Baseball
Synchroonzwemmen
Waterpolo
Hockey

Beachvolleyball
Volleyball
Softbal
Basketbal

Groep 2: “Niet meetbare” sporten
Dit zijn de sporten waarbij gewerkt wordt met categorieën en/of klasses (gewichtsklasse,
leeftijdsklasse etc.)
Judo
Karate
Zeilen
Wielrennen
Schermen
Bodybuilding

Taekwondo
Boxen
Paardrijden
Tafeltennis
Schaken

Groep 3: “Meetbare sporten (punten +tijden)
Dit zijn de sporten waarbij een bepaalde aantal punten en of een beaalde tijd de plaatsing bepaalt.
Bij deze kwalificatieprocedure wordt veelal gekeken naar de voorgaande editie van het
betreffende evenement.
Wedstrijdzwemmen
Atletiek
Triathlon

Schieten
Bowlen
Tennis

3.3 Antilliaanse sporters wonend in het buitenland:
Indien een Antilliaanse federatie sporters in haar delegatie wil opnemen, die in het buitenland
wonen dan dient dit minimaal 9 maanden voor het begin van de Spelen aan het NAOC te worden
bericht. In overleg zal het beleid vervolgens vastgesteld worden.
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4.Functies binnen de delegatie:
4.1 Chef d’ mission:
a. De chef ‘d missions van de vijf spelen worden altijd benoemd door het NAOC-bestuur
aan het begin van elke nieuwe Olympische Cyclus (periode van vier jaar). Indien nodig
zal het NAOC ook voor elk van de vijf Spelen een assistent-chef ‘d mission benoemen.
Deze assistent ondersteunt de chef bij zijn taken en verantwoordelijkheden. De chef d’
mission begint zijn taken uit te voeren aan het begin van de voorbereidingsfase.
b. De chef is eindverantwoordelijk tijdens de voorbereidingsfase, deelnamefase en de
evaluatiefase.
c. De chef ‘d mission zal een bijeenkomst bijwonen in de organiserende stad/land,
waarbij onder andere de sportaccomodaties worden bezocht.
4.1.1.Profielschets Chef d’ mission:
Verschillende eigenschappen waar een chef ‘d mission over dient te beschikken:





Communicatief vaardig
Administratief vaardig
Coordinerend
Meertalig ( Nederlands, Engels, Papiamento, Spaans)

4.1.2 Taken en verantwoordelijkheden Chef d’ mission:
a. Tijdens de voorbereidingsfase dient de chef de verschillende activiteiten te coordineren en
te controleren.
b. Hij of zij dient een financiële begroting op te stellen en de uitgaven te
controleren.
c. Overleg en vergaderingen met het NAOC-bestuur en het organiserend
comité.
d. Minimaal 2 plenaire vergaderingen beleggen met de deelnemende Antiliaanse
Federaties.
e. Evaluatieverslag inleveren bij het NAOC en dagelijkse vergaderingen beleggen tijdens de
Spelen.
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4.1.3 Communicatiestromen:
Chef ‘d
Mission
& assistent

Medisch team

NAOC
Bestuur +
kantoor

DelegatieLeiders

4.2 Assistent- chef d’ mission
a. Het NAOC bestuur zal aan het begin van de Olympische cyclus ook een assistent aanwijzen,
om onder coordinatie van de chef d’mission de delegatie te leiden. Het aanwijzen van een
assistent geschiedt in het geval de delegatie dermate groot is dat de chef d’mission niet alle taken
op zich kan nemen.
b. De assistent ondersteunt de chef d’mission met name op het administratieve gebied.
4.2.1. Profielschets Assistent- chef d’ mission:




Communicatief vaardig
Administratief vaardig.
Meertalig (Engels, Spaans, Papiaments en Nederlands)

4.2.2. Taken en verantwoordelijkheden Assistent- chef d’ mission:
a. administratieve taken als ondersteuning naar de chef d’mission
4.3 Delegatieleiders:
a. De verschillende federaties dienen 2 maanden voor het begin van de nieuwe
voorbereidingsfase de beoogde delegatieleider voor te dragen aan het NAOC. Het
NAOC zal op basis van de profielschets de federatie informeren over de voorgedragen
kandidaat.
b. De delegatieleider draagt verantwoordelijkheid voor het verloop van zowel de
sporttechnische activiteiten als administratieve taken binnen de betreffende tak van
sport. Dit geldt voor de voorbereidingsfase, de deelnamefase en de evaluatiefase.
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4.3.1 Profielschets Delegatieleiders:
De delegatieleiders die worden voorgedragen dienen voldoende ervaring met de
betreffende tak van sport te hebben en dienen over de volgende eigenschappen te
beschikken:
 Communicatief vaardig
 Administratief vaardig
 Coordinerend
 Meertalig (Nederlands, Engels, Papiamento, Spaans)
4.3.2 Taken en verantwoordelijkheden Delegatieleiders:
a.
b.
c.
d.

Tijdens voorbereidingsfase veelal contact houden met de chef d’mission.
Communiceren met coaches over sporters en de ontwikkeling/progressie ervan.
Alle zaken regelen rondom de betreffende sporters.
Namens de federatie het schrijven van het evaluatieverslag

4.3.4 Communicatiestromen:
Federatie
Sporters

Coaches

Delegatieleider
Medisch
Team
Chef ‘d mission
& assistent
NAOC kantoor
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4.4 Coaches:
a. De verschillende federaties dienen 9 maanden voor de Spelen (begin) voorbereidingsfase
de beoogde coaches voor te dragen aan het NAOC. Het NAOC zal op basis van de
profielschets de federatie informeren over de voorgedragen kandidaten.
b. Federaties dienen het NAOC schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele
coachwissels of nieuwe coaches. Hierna zal het NAOC schriftelijk zijn voor of tegen
kenbaar maken.
c. De coach is verantwoordelijk voor een degelijke sporttechnische voorbereiding van de
sporters. De werkzaamheden van een coach beginnen officieël nadat de sporter of
sportster zich voor haar tak van sport heeft gekwalificeerd.
4.4.1 Profielschets Coaches:
d. Het is een vanzelfsprekend feit dat een coach uitstekende communicatieve en omgangsvaardigheden dient te hebben:
-

Gecertificeerd
Ervaring
Internationale ervaring
Op moment van benoeming actief
Communicatief vaardig

4.4.2 Taken en verantwoordelijkheden Coaches:
a. Sport(st)er voorbereiden op de Spelen
b. Rapporteren en overleggen met de delegatieleider.
c. Deelname technische vergaderingen tijdens de Spelen.
4.4.3 Communicatiestromen:

Media
Federaties
Sporter

Delegatie
leider

COACH
Medisch
Team
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4.5 Sport(st)er:
a. Om uit te komen voor de Antillen dient de sport(st)er aan de criteria te voldoen die het
NAOC hanteert.
b. Sporters zijn tevens verantwoordelijk voor de promotie van de Antillen. Het is een
voorrecht om het land te vertegenwoordigen op internationaal niveau.
4.5.1 Profielschets Sport(st)er:
- Doelgericht
- Gedisciplineerd
- Communicatief vaardig
- Professionele instelling
4.5.2.Taken en Verantwoordelijkheden Sport(st)er:
a. Vormbehoud tonen in de voorbereidingsfase
b. Rekening houden met sportvoeding en sportmedische aspecten
c. Mediaoptredens
4.5.3 Communicatiestromen:

Media

Coaches

SPORTERS

Delegatieleiders
Medisch
Team
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4.6 Medisch Team:
a. Het medisch team wordt door het NAOC-bestuur aangesteld vóór de voorbereidingsperiode op
de spelen.
b. Het NAOC-bestuur bepaalt, afhankelijk van de grote van de totale delegatie, uit hoeveel
personen het medisch team zal bestaan.
4.6.1 Profielschets
Elke medicus dient over bepaalde eigenschappen te beschikken die indirect bevordelijk zijn
voor de prestaties op de sportmomenten:




Gecertificeerd
Actief praktiserend
Enige binding met sport

4.6.2 Taken en verantwoordelijkheden
a. Tijdens de voorbereidingsfase perodieke sportkeuringen uitvoeren.
b. In de deelnamefase zal het medische team haar atleten doelgericht en preventief moeten
bijstaan, o.a. inzake de preventie van blessures.
c. Tijdens de fases dient de medische staf altijd bereikbaar te zijn
d. Sportmedische keuringen plannen en uitvoeren. Doping controles coordineren/
uitvoeren.
4.6.3

Communicatiestromen:

Sporter

Chef d’
mission
MEDISCH
TEAM

Coach

Delegatieleider
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5. Criteria aangaande O.D.E.S.U.R. & C.A.C Spelen:
5.1 O.D.E.S.U.R. Spelen:
Chef d’Mission:
Locatie:
Datum:

Dhr Miro Seferina
Medellin - Colombia
19-30 Maart 2010

De ODESUR-spelen (Zuid Amerikaanse) worden eens in de vier jaar georganiseerd. Het is een
evenement bedoeld voor de landen van Zuid- Amerika. Het niveau is niet uitermate hoog
vergeleken met de andere Spelen, maar veel jong talent kan hier doorbreken.
Daarnaast bepalen de diverse federaties gezamenlijk elke editie van de ODESUR-spelen, welke
leeftijdscategorie toegelaten wordt. Het kan dus zijn dat het toernooi tot en met het 18e levensjaar
is en vier jaar later tot en met het 30e levensjaar.
De eerstkomende Spelen worden georganiseerd in 2006 te La Paz, Bolivia.
De volgende landen zijn gemachtigd tot deelname:
Nederlandse Ant. Aruba
Argentinië
Chili
Ecuador
Guyana
Peru
Suriname
Uruguay

Bolivia
Panama
Venezuela

Brazilië
Paraguay
Colombia

5.2 C.A.C. Spelen
Chef d’Mission:
Locatie:
Datum:

Richard Leito
Mayagüez - Puerto Rico
17 Juli - 1 Augustus 2010

De Centraal Amerikaanse en Caribische Spelen worden tevens om de 4 jaar gehouden.
De volgende landen zijn gemachtigd om deel te nemen aan de CAC- spelen:
Mexico
El Salvador
Haïti
St Lucia
Nicaragua
Grenada
St Vincent & Gr.

Venezuela
Puerto Rico
Panama
Guyana
Nederlandse Ant.
Aruba

Colombia
Jamaica
Virgin Eilanden
Antigua
Bahamas
Bermuda

Dom. Republiek
Costa Rica
Cayman Eiland
Honduras
Belize
St Kitts & Nevis

Guatemala
Trinidad & Tob.
Britse Vrigin Eil.
Barbados
Dominica

Suriname

5.3 Criteria teamsporten (Groep 1)
a. Zodra een bepaalde teamsport op het programma van de Spelen staat, en deze tak van sport
tevens op de Nederlandse Antillen wordt beoefend, dan kan de Antillen in deze
sportdiscipline deelnemen. Het bestuur van het NAOC dient tijdig van de Nationale Federatie
een deelname aanvraag te ontvangen op basis van prestaties en vastgestelde normen.
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b. Tussen de kwalificatiedeadline en het daadwerkelijk begin van de Spelen dient de betreffende
sportploeg vormbehoud danwel vordering aan te kunnen tonen door, indien de financien het
toelaten, aan nog minimaal 2 officiële toernooien deel te nemen.
9 mnd

Kwalificatiedeadline

Begin Spelen

Voorbereidingsfase

Deelname Evaluatie
Fase

c. Minimaal 50 % van de sporters van het team dat zich kwalificeert voor de Spelen
dient ook geselecteerd te worden voor de Spelen zelf.
KWALIFICATIE voor alle leeftijscategorieën
Teamsporten vertegenwoordigd
door minder dan 7 landen
Groep 1
NK
eerste 4
RK
eerste 8
CK
kwalificatie
WK

Teamsporten vertegenwoordigd
door meer dan 7 landen
Groep 1
NK
RK
eerste 6
CK
eerste 10
WK
-

Nationaal Kampioenschap (NK) : Voor teamsporten met een nationaal team is een NK geen
optie. Hierdoor verwacht het NAOC op zulke momenten veel aantoonbare trainingsuren die
bijgehouden dienen te worden.
Regionale kampioenschappen (CAC-kampioenschap): Diverse regionale toernooien van de
verschillende teamsporten worden nauwlettend gevolgd door het NAOC. Hierbij zullen kwart
danwel halve finale plaatsen gehaald dienen te worden.
Continentale kampioenschappen (Pan-Am Cup): Kwalificatie is bij CK wanneer een team in zijn
of haar discipline de kwart finales bereikt en dus bij de eerste acht eindigt van het
kampioenschap.
Wereld kampioenschappen ( WK): Hierbij dient het team bij de eerste 16 van het kampioenschap
te horen. In veel van de sporten is deze positie, door het gering deelnemersveld niet haalbaar, dan
is deelname aan dit toernooi voldoende voor plaatsing.
IF-erkende wedstrijden: In overleg met het NAOC kan besloten worden andere toernooien als
kwalificatie te gebruiken. Dit zou betekenen dat de kwalificatie van de hierboven beschreven
punten zou wegvallen.
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5.4 Criteria Groep 2: Niet meetbare sporten
a. Zodra een bepaalde sport op het programma van de Spelen staat, en deze tak van sport tevens
op de Nederlandse Antillen wordt beoefend, dan kan de Antillen in deze sportdiscipline
deelnemen. Het bestuur van het NAOC dient tijdig van de Nationale Federatie een deelname
aanvraag te ontvangen op basis van prestaties en vastgestelde normen.
b. Voor individuele sporten hanteert NAOC een ander criteriasysteem dan teamsporten. Elke
individuele sporter dient een prestatiecurve te maken m.b.t tijden, meters of punten. Tussen de
kwalificatiedeadline en de deelname verwacht het NAOC dat elke gekwalificeerde sporter, mits
de financiële middelen van het NAOC dit toelaten, nog bij 2 officiële wedstrijden aan de start
verschijnt. Dit dienen wedstrijden van niveau te zijn. (zie fase-balk 5.2b)
c. Het NAOC zal in de besluitvorming van uitzonderlijke situaties de betreffende organisatie, in
dit geval de ODESUR en ODECABE, raadplegen voor advies en kennis.
d. Het NAOC bestuur houdt het recht om eventuele wild-cards aan te vragen en/of te weigeren.
Kwalificering kan via verschillende mogelijkheden. Dit kan zijn via NK en RK. Ook is het
mogelijk om zich via de CK of WK te plaatsen. Deelname aan het NK van de betreffende tak van
sport is verplicht.
KWALIFICATIE voor alle leeftijscategorieën
NK
RK
CK
WK

Groep 2
1 of 2 + RK
NK + 10
8e of beter
20e of beter

Nationale kampioenschappen (NK): Elke tak van sport uit de groep 2 werkt met verschillende
onderdelen of gewichtsklasse binnen hun sport. Deelname aan het NK is verplicht, zodat diverse
nummers 1 en 2 in de verschillende categorieën in principe op weg zijn voor kwalificatie. De
sporters die 1e en 2e worden op een NK dienen tevens vormbehoud aan te tonen op een RK (
CAC-kampioenschappen of andere IF-toernooien). NK en RK zullen in deze groep 2 dus samen
een kwalificatie moment betekenen.
Regionale kampioenschappen: In samenhang met het NK zal een eventuele kwalificatie na het
RK een feit zijn, wanneer de betreffende sporter een positie haalt bij de eerste 10 van zijn
discipline op het RK. Deze plaatsingsregel geldt voor alle takken van sport.
Continentale kampioenschappen:
Alle sporten vallend onder groep 2 plaatsen zich door middel van een 8e plaats of beter op een
CK.
Wereldkampioenschappen:
Alle sporten in groep 2 plaatsen zich via een WK wanneer een 20e plaats of beter wordt behaald.
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IF- toernooien: Alleen in speciale gevallen kan in samenspraak met het NAOC besloten worden
om via een IF georienteerd toernooi alsnog kwalificatie af te dwingen.
NB: Wanneer de leeftijdsgrens op de komende Spelen op jeugdniveau wordt gesteld, dan gelden
de precies dezelfde gestelde normen voor de Pan-American jeugd toernooien.
5.5 Criteria Meetbare sporten (punten + tijden)
a. De tijden, meters of punten tijdens de 2 verplichte “vormbehoudwedstrijden” dienen van
ongeveer hetzelfde, dan niet van een beter niveau te zijn, zodat NAOC het vormbehoud en/ of
vorderingen kan analyseren en de sport(st)er in kwestie kan afvaardigen.(zie fase-balk 5.2b)
Bij de meetbare sporten wordt te allen tijden gekeken naar de vorige editie van de betreffende
Spelen. Het NAOC gaat hier altijd uit van tijden die tijdens de finale zijn behaald. Bij ODESUR
kan dit af en toe anders zijn in verband met de verandering in leeftijd per editie. Mocht dit het
geval zijn, dan kijkt het NAOC naar finaleplaatsen op Regionale kampioenschappen of
Continentale kampioenschappen in de betreffende leeftijdscategorie.
KWALIFICATIE voor alle leeftijscategorieën
NK
RK
CK
WK

Groep 3
6e tijd editie 2006
6e tijd editie 2006
6e tijd editie 2006
6e tijd editie 2006

Elke sporter dient dus voor deelname aan de ODESUR of CAC Spelen een 6e tijd of beter te
hebben behaald dan de vorige editie (bij eenzelfde leeftijdscategorie).
Deze kwalificatie dient voor de deadline behaald te zijn.
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6. Criteria aangaande de Jeugd Olympische Spelen (YOG):
Chef d’Mission:
Locatie:
Datum:

Hesley Heerenveen
Singapore
14 - 26 Augustus 2010

Teamsporten
Voor wat betreft de teamsporten zullen er per sport slechts 6 landen deelnemen (inclusief
Singapore). Derhalve kan geconcludeerd worden dat slechts één land/team zich per continent kan
kwalificeren. Voor basketball geld een aparte regeling.
Individuele sporten
Elke internationale federatie heeft specifieke kwalificatiecriteria samengesteld voor hun
desbetreffende sportdiscipline.

KWALIFICATIE:
Het NAOC volgt te allen tijde de regels, eisen en kwalificatiecriteria van IOC (International
Olympic Committee). Daarbij zal het NAOC de vastgestelde criteria onder geen voorwaarden
aanscherpen of op een andere manier aanpassen.
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7. Criteria aangaande de Koninkrijksspelen:
In 2011 worden de Koninkrijksspelen op een van de eilanden van de voormalige Nederlandse
Antillen georganiseerd. Deze Koninkrijksspelen werden in 1965 voor het eerst georganiseerd om
de jeugd van het Koninkrijk der Nederlanden een week lang op sportief gebied en daarbuiten met
elkaar te laten optrekken. Na 1983 werden er (voorlopig) geen Koninkrijksspelen meer gehouden.
In 1994 vierden de Antillen, Aruba en Nederland het 40-jarige bestaan van het Statuut van het
Koninkrijk. Tijdens die viering is het initiatief genomen om de Koninkrijksspelen weer opnieuw
te starten. Sindsdien zijn de Koninkrijksspelen om de twee jaar georganiseerd op Aruba (’95 en
’03), Curaçao (’97), St. Maarten (’99) en Nederland (’01).
Voor de jeugdige sporters zijn de Koninkrijksspelen vaak de eerste stap van hun internationale
sportcarriere. Vandaar dat het van groot belang is dat de voorberereiding van de Antilliaanse
sportdelegatie op een professionele manier plaatsvindt. De Spelen duren altijd een week en
vinden bijna altijd plaats in de maanden Juli of Augustus.
Voor verdere gegevens met betrekking tot criteria, regels en andere feiten van de
Koninkrijkspelen hanteert het NAOC het handvest, vastgesteld door de Stuurgroep
Koninkrijksspelen.
Resultaten Koninkrijksspelen 2009 (Aruba)
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8. Criteria aangaande de PanAmerikaanse Spelen:
Chef d’Mission:
Locatie:
Datum:

Hubert Isenia
Guadalajara - Mexico
13 - 30 Oktober 2011

8.1 PanAmerikaanse Spelen:
De PanAm-spelen zijn het grootste evenement op sportgebied van het gehele continent Amerika,
waardoor er automatisch op het hoogste niveau gestreden wordt. Eens in de vier jaar worden deze
spelen gehouden, en de komende PanAm-spelen worden gehouden in 2011 in Mexico. De
volgende landen zijn gemachtigd voor deelname aan dit evenement:
Bahamas
El Salvador
Nicaragua
Barbados
Virgin Eilanden
St Vincent de Gr.
Bolivia
Guyana

Belize
Verenigde Staten
Panama
Cayman Eil.
Jamaica
Venezuela
Brazil
Paraguay

Bermuda
Guatemala
Mexico
Cuba
Puerto Rico
Nederlandse Ant.
Colombia
Peru

Canada
Haiti
Dom. Republiek
Domenica
St Lucia
Aruba
Chili
Suriname

Costa Rica
Honduras
Antigua
Grenada
St Kitts & Nevis
Argentinië
Ecuador
Trinidad & Tob.

8.2 Criteria teamsporten (jeugd/senioren) (Groep 1)
a. Zodra een bepaalde teamsport op het programma van de Pan-Am Spelen staat, en deze tak
van sport tevens op de Nederlandse Antillen wordt beoefend, dan kan de Antillen aan in deze
sportdiscipline deelnemen. Het NAOC dient tijdig van de Continentale of Internationale Federatie
te vernemen of de Antillen zich heeft gekwalificeerd via hun prestaties en/of vastgestelde
normen.
b. Het NAOC is van mening de Pan-Am kwalificatiecriteria niet scherper te hoeven
stellen en zal zich dus te allen tijde conformeren aan de internationaal geldende criteria.
9 mnd

Kwalificatiedeadline

Voorbereidingsfase

13 juli 2007
Begin Spelen

Deelname Evaluatie
Fase

c. Minimaal 50 % van het team dat zich kwalificeert voor de PanAm-Spelen dient
ook aan de start te staan bij de wedstrijden tijdens de Spelen zelf.

22

Nederlands Antilliaans Olympisch Comité (NAOC)

KWALIFICATIE:
Het NAOC volgt te allen tijde de regels, eisen en kwalificatiecriteria van PASO (Pan American
Sport Organisation). Daarbij zal het NAOC de vastgestelde criteria onder geen voorwaarden
aanscherpen of op een andere manier aanpassen.
Daar waar mogelijk wordt deelname aan de Pan Amerikaanse Spelen verplicht gesteld, voor de
deelname aan de Olympische Spelen.
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9. Criteria aangaande Olympische Spelen:

Dit is internationaal het grootste multi sport evenement. Een vierjaarlijks terugkerend evenement
waarbij alle landen ter wereld gemachtigd zijn om aan bepaalde takken van sport deel te nemen.
Er worden elke Olympische Spelen minimaal 28 sporten beoefend.
Iedere editie zijn er zo’n 10.000 sporters die allemaal komen om het maximale te presteren.
a. Deelname aan de PanAmerikaanse Spelen 2007 in Rio de Janeiro is, daar waar mogelijk, voor
alle potentiële sporters voor de Olympische Spelen verplicht, indien
12 mnd

Kwalificatiedeadline

Voorbereidingsfase

Begin Spelen

Deelname Evaluatie
Fase

b. Naast het hiervoor genoemde punt a dienen alle sporters te voldoen aan de internationaal
gestelde criteria van het Internationaal Olympisch Comite (IOC) en de Internationale Federaties
(IF’s)
c. Minimaal 50 % van het team dat zich kwalificeert voor de Olympische-Spelen dient ook aan de
start te staan bij de wedstrijden tijdens de Spelen zelf.
d. Potentiële delegatieleden (coaches, sporters etc.) dienen rekening te houden met het vrijnemen
van werk, school of andere verplichtingen om een goede professionele voorbereiding te
waarborgen.
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Bijlage I. Contacten met experts voor basisdocument 2005-2009
Om tot de criteria te komen is er met diverse personen en instanties gesproken, waaronder diverse
sportfederaties gesproken, de chef d’ missions van de afgelopen Olympische Cyclus.
Chef d’ missions cyclys 2001-2004:
Dhr. Richard Leito
Dhr. Eric Ogenia
Dhr. Victor Elhage
Dhr. Aubrey Sealy
NAOC Voorzitter:
Dhr. William Millerson
Federaties:
Nederlands Antilliaanse Basketball Federatie
Nederlands Antilliaanse Taekwondo Bond
Nederlands Antilliaanse Atletiek Unie
Nederlands Antilliaanse Triathlon Federatie
Nederlands Antilliaanse Judo Federatie
Nederlands Antilliaanse Karate Do Bond
Nederlands Antilliaanse Softball Federatie
Nederlands Antilliaanse Tennis Federatie
Nederlands Antilliaanse Voetbal Unie
Federacion Antillas Neerlandesas De Tiro
Nederlands Antilliaanse Zwembond
Nederlands Antilliaanse Bowling Federatie
Nederlands Antilliaanse Sailing Federatie
Nederlands Antilliaanse Wielren Federatie

Dhr H. Heerenveen
Dhr P. Tujeehut
Dhr E. Martis & Dhr W. Lewis
Mevr S. Schoten
Dhr & Mevr Braafhart
Dhr W. Millerson
Dhr C. Lodewijks
Dhr K. Hennep
Dhr J. Francisca en Dhr E. Siliee
Dhr V. Elhage
Dhr I. Loth
Dhr G. Snijders
Dhr J. Ackermans
Dhr G. Glaudemans

Om tot voldoende draagvlak te komen is het beleidsconcept vervolgens gepresenteerd aan de
volgende experts:







Dagelijks Bestuur NAOC
Bestuur NAOC
Groep 1. Federaties; d.d. 6 november 2005, 10.00 uur
Groep 2. Federaties; d.d. 6 november 2005, 11.00 uur
Groep 3. Federaties; d.d. 8 november 2005, 18.00 uur
Groep 4. Federaties; d.d. 21 maart 2005, 18.00 uur

Om tot de formele vaststelling te komen is het beleidsstuk vervolgens ingebracht in de Algemene
Ledenvergadering van het NAOC op 1 december 2004.
Op verzoek van de leden is het document nogmaals gepresenteerd aan een aantal
geinteresseerden. Na een aantal wijzigingen is het beleidsstuk goedgekeurd in de Algemene
Ledenvergadering van het NAOC, op 30 maart 2005.
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Bijlage II. Contacten met experts voor aanpassing 2010-2012
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Bijlage III. Gedragscode delegatieleden
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Bijlage IV. Voorbeeld evaluatieformulier
Gelieve uw ervaring/ mening bij elk van onderstaande punten te verwoorden.
I VOORBEREIDING
1.
2.
3.
4.
5.

Contact NAOC
Contact sporters
Contact organiserend comité
Medische keuring
Inschrijvings/ accreditatieformulieren

II REIS
1. Baggage
2. Vertrek
3. Aankomst
III VERBLIJF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Algemeen/ Land/ taal
Hotel/ sportersdorp
Slaapkamers
Toilet/ douche/ hygiëne
Voeding
Opening-/ Sluitingsceremonie
Communicatie chef/ assistent
Communicatie medisch team
Transport
Sfeer
Overige (internationale) contacten

IV SPORTTECHNISCHE ASPECTEN
1. Trainingsmogelijkheden
2. Technische meeting
3. Transport wedstrijdlocatie
4. Contact sporter(s) - coach
5. Sportprestatie per sporter/ team
6. Evaluatie sportprestatie
V AANBEVELINGEN
1. Organisatie/ voorbereidingen
2. Reis
3. Verblijf
4. Sporttechnische aspecten
5. Overig
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