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1. Inleiding
Het jaar 2010 ging het bestuur door met hetzelfde beleid zoals ingezet in
2009 zijnde: het kweken van meer vertrouwen, betere communicatie,
transparantie en meer en betere samenwerking met de clubs.
Het nieuw bestuur (vanaf juni 2010) zette hetzelfde ingeslagen koers en
beleid voort.
Wij realiseren ons dat structurering en professionalisering veelal weerstand
geven maar zien ook dat de clubs zich langzamerhand realiseren dat dit
nodig is ten behoeve van een beter atletiek voor Curaçao.
Ons streven is dat de clubs zich voelen als een deel van de organisatie die
zich inzet voor de vooruitgang van de atletieksport op het eiland.
De ingevoerde veranderingen zijn naar ons inziens noodzakelijk om de rol en
verantwoordelijkheid van de bond jegens de andere sportfederaties
duidelijker te krijgen en zeker om meer erkenning en respect te krijgen van
de Antilliaanse federatie (NAAU).
Gedurende het afgelopen jaar zijn er diverse gezamenlijke activiteiten
georganiseerd waarbij de rol van de bond in gezamenlijkheid met de andere
belangrijke belanghebbenden is gebleken. Ter illustratie van de activiteiten
kan genoemd worden:
• atletiek week gezamenlijk met de NAAU,
• team building sessions met de clubs,
• gezamenlijke fundracing acties,
• vergadering met alle coaches samen, enz.
De laatste jaren waren er veel klachten over de technische commissie,
daarom werd er ook gewerkt aan het herstructureren van de technische
team en vorming van meer officials.
In november 2010 kwam het bericht binnen dat de NAAU per direct haar
lidmaatschap aan de IAAF heeft verloren. Een bericht dat wij met bijzondere
grote teleurstelling hebben ontvangen.
Samen met de NAAU zijn er diverse pogingen gedaan om na te gaan hoe dit
besluit tot stand is gekomen. Een werkgroep werd in het leven geroepen om
zich in het traject te verdiepen en om alle nodige te doen om de beste voor
onze atleten uit te kunnen halen. Tot de sluiting van jaar is er geen reactie
binnen gekomen van o.a. de NACAC en de IAAF. Het verliezen van de
lidmaatschap van de IAAF zal ook voor 2011 belangrijke effecten met zich
brengen.
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Rekening houden met deze omstandigheden moeten wij beseffen dat wij
juist in deze situatie naar professionalisering en positieve samenwerking
moeten streven binnen onze organisatie die voor 100% uit vrijwilligers
bestaat.

2. Leden
In 2011 hadden wij twee nieuwe clubs mogen verwelkomen; Go Fast en
Batavus. Go Fast richt zich meer op de (snel) wandelsport en heeft voor het
meerendeel uit atleten boven de leeftijd van 20 jaar tot masters. Batavus
staat onder de leiding van de bekende atlete mevrouw Nadesca Sprockel.
Helaas zijn de clubs Diamond en Rapido opgehouden daar ze niet meer aan
de vereiste zoals opgegeven in de statuten voldeden. Verder liet de club DSK
tot in oktober wat van hun horen.
In oktober startte het bestuur met een telling van ledental, middels de
zogenaamde start licentie. Elk lid van een club die mee wil doen aan onze
wedstrijden moet een start licentie hebben.
Het bestuur had verwacht om tegen december aan het einde te komen van
deze ledentelling maar moest jammer genoeg concluderen dat dit niet het
geval was.
Het aantal leden per club volgens een opgave zoals deelgenomen aan onze
activiteiten gedurende het jaar 2010 is:
1. Batavus
2. Cheetah
8
3. DSK
6
4. Eagles
79
5. Go Fast
12
6. New Revolution 32
7. Olympic
28
8. Rising Stars
25
9. Sloké
12
10. Sparta
27
11. Trupial
77
Om een beeld te krijgen over de deelname van onze atleten aan de
activiteiten hebben wij gebruikt gemaakt van de inschrijvingen aan de
wedstrijden gedurende 2010.

Grafiek: verhouding leeftijdscategorie per geslacht per april 2009
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In juni 2009 wist de DSK een herintrede te maken d.m.v. een nieuwe
inschrijving en waarbij zij alweer aan alle eisen zoals omschreven in ons
statuten voldeden.
In oktober van hetzelfde jaar komen er twee aanmeldingen van nieuwe clubs
bij: Batavus en GoFast. De club GoFast houdt zich bezig alleen met het
beoefenen en promoten van snelwandelen.
Naast DSK hebben alle bovengenoemde clubs deelgenomen aan de
Curaçaose Kampioenschappen en hebben dus een stemrecht gedurende
onze leden vergaderingen.
Bij sluiting van het jaar 2009 telde de CAB in totaal 528 atleten (opgave
zoals opgegeven door de clubs per december 2009 op de website
www.atletiekbondcuracao.com).
In onderstaand overzicht wordt de opgave en telling per december 2009
weergegeven:
1. Batavus
16
2. Cheetah
19
3. DSK
24
4. Eagles
136
5. Gofast
42
6. New Revolution
46
7. Olympic
30
8. Rising Stars
45
9. Sloke
23
10. Sparta
16
11. Trupial
131
Het is betreurenswaardig dat de meeste atleten niet hebben deelgenomen
aan de Curaçaose Kampioenschappen en ook niet aan onze andere
wedstrijden gedurende het jaar!

3. Het bestuur
In november 2009 naam dhr. Raymond Jansen officieel afscheid van de CAB
vanwege persoonlijk omstandigheden. Pogingen om het bestuur na de
bovengenoemde uittreding uit te breiden faalde.
Tot de verkiezing in mei 2010 bestond het bestuur uit de heren:
v Dhr. Sigfried Maria – voorzitter
v Dhr. Efain Juliet – penningmeester
v Dhr. Willem Cordilia – secretaris
v Dhr. Nicolas Philbert – 2e penning meester
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In 2010 moest dit bestuur plaats maken voor een nieuw bestuur. De leden
werden al in januari benaderd om kandidaten voor een nieuw bestuur op te
dragen.
De verkiezing die in de maand april had moeten plaatsvinden werd
uitgesteld tot mei door tekort aan kandidaten.
Uiteindelijk vond de verkiezing plaats tijdens de leden vergadering van mei
2010. Er waren slechts zeven kandidaten voor een nieuw bestuur. Na de
verkiezing ziet het nieuw bestuur als volg uit: Willem Cordilia (gekozen door
de leden) verder mevrouw Nadesca Sprockel, mevrouw Mayra Maria, de heer
Rudsel Martis, mevrouw Natasia Schoop, de heer. Rudsel van Lamoen en
mevrouw Mercedes Daantje.
Na een functie verdeling gedurende de eerste bestuursvergadering werd het
bestuurfuncties als volgt ingedeeld;
v Dhr. Willem Cordilia – voorzitter
v Dhr. Nadesca Sprockel – penningmeester
v Mvr. Mayra Maria – secretaris
v Dhr. Rudsel Martis - 2de voorzitter
v Mvr. Natasia Schoop – 2de penning meester
v Dhr. Rudsel van Lamoen – 2de secretaris
v Mvr. Mercedes Daantje – commissaris belast met technische
Gedurende de eerste bestuursvergadering al gaf dhr. Rudsel Martis te weten
dat hij geen tijd meer heeft om zijn activiteiten in het bestuur voort te
zetten.
In november gaf mv. Nadesca Sprockel ook te kennen dat ze rustiger moet
vanwege haar zwangerschap.
Het bestuur zette zich verder voort met enkel 5 leden!

4. Relaties
Het bestuur stelde veel belang in de relatie met clubs leden van de federatie.
Ook de bevolking van Curaçao moet meer weten over de gebeuren in de
atletiek sport; zo is er in 2010 verschillende press release uitgegeven naar
de lokale medias en ‘life’ interviews.
Ook de samenwerking met verschillende overheid, profit en non-profit
organisaties werd voortgezet m.b.t. verschillende evenementen die te
maken heeft met atletiek.

4.1. Relatie met onze leden (clubs)
Gedurende de maand september, oktober en december had het bestuur
aparte vergadering met alle clubs gehouden om hun zorgen en of suggesties
te horen.
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Tezamen met alle clubs werd totaal 4 officiële (algemene) leden
vergaderingen gehouden en een bijeenkomst voor de presentatie van de
plannen van het 2010 – 2012 bestuur.
Het nieuw bestuur had in 2010 twee sessies organiseert met Experientia
o.l.v. mevrouw Carla Martina om de problemen tussen de clubs onderling en
het bestuur aan te kaarten. De zittingen hadden samen een tijdsduur van 8
uur. De belangstelling voor deze sessies vielen helaas tegen.
Ook met de coaches heeft het bestuur een zitting georganiseerd om hun
mening te krijgen betreffende het wedstrijd kalender en te vormen selecties
voor het jaar 2011. Van de 11 clubs waren er slechts twee clubs aanwezig.
Ter afsluiting van het jaar organiseerde het bestuur een “award ceremonie”
met actieve deelname van verschillende clubs. De clubs kregen allemaal de
gelegenheid om een nummer te presenteren aan het publiek.

4.2. Relatie met NAAU
In de eerste helft van 2010 hadden wij een zeer goede informele relatie met
onze moederorganisatie de Nederlands Antilliaanse Atletiek Unie (NAAU) en
kwamen wij geregeld bijeen.
Acties die onze atleten en coaches ten goede komen werden meestal samen
genomen.
Helaas heerste er een zekere spanning tussen het bestuur van de NAAU en
sommige coaches bij het vormen van delegaties en het kiezen van coaches.
Deze spanning reflecteerde zich meestal verder tot in de clubs aangesloten
aan de CAB.
Na een vergadering met de NAAU in juli had het nieuw bestuur haar eerste
formele vergadering met de NAAU.
Het ging mis vanaf het moment wanneer het bestuur van de CAB vragen
stelde over:
a. een te houden statutaire vergadering die de NAAU van 2006 – 2010
nooit had geroepen,
b. het voort zetten van de Antilliaanse federatie na 10-10-10 (datum
waarop Curaçao een nieuw staatkundige structuur heeft gekregen
waardoor de Nederlandse Antillen niet langer zal blijven bestaan) en
c. deelname van Curaçao aan internationale wedstrijden
d. de pogingen om lid te blijven van NAAU om aan te blijven als lid van
de IAAF.
Helaas werden brieven en oproep van de CAB om hierover de praten niet
beantwoord.
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Kort voor de sluiting van 2010 heeft de NAAU een vergadering geroepen
voor 15 januari 2011.
4.3. Curaçaose Sport Federatie (CSF).
De CSF is actiever.
Informaties sessies werden gehouden om de aangesloten leden te
informeren over de mogelijkheden dat Curaçao haar eigen Olympische
comité kan hebben bij het verkrijgen van een nieuw staatkundig structuur.
De statuten van de CSF waren gewijzigd en zo werd de federatie Curaçaose
Sport en Olympisch Federatie (CSOF).
De aangesloten federatie werden geïnstrueerd om hun statuten hiervoor te
wijzigen en zich aan te sluiten aan Internationale Federatie (IF).
Deskundige en financiële hulp werd aangeboden aan de bonden bij het
wijziging en vertalen van hun statuten.
Om erkenning te krijgen van de International Olympic Committee (IOC)
heeft de CSOF vijf lokale federatie nodig voor een affiliatie met aansluiting
tot hun IF.
Atletiek (CAB) werd verschillende keren aangesproken omdat wij niet mee
willen doen.
De CAB leden kwamen bijeen en een commissie werd in leven geroepen om
de bond in dit proces te adviseren.

4.3. Anderen
Er werd verder gewerkt om de relatie met andere identiteiten zoals de CSOF,
Sedreko, SDK, andere sportbonden, Blauwe Kruis, TDS, donateurs en
natuurlijk ook de lokale media te behouden en in sommige gevallen te
verbeteren.
Dit hield in het aflossen/verminderen van onze schulden, opstellen van
jaarverslagen, begrotingen, jaarkalender, resultaten, enz. Wij willen met
trots stellen dat tegenwoordig deze zaken zoals het hoort (tijdig) naar de
desbetreffende instanties gaan. De CAB moet haar best blijven doen om
weer geloofwaardig te worden/blijven.

5. Statuut en huishoudelijk reglement
Het bestuur is 3 keer bijeen gekomen enkel om de inhoud van de statuten te
bespreken. Uit deze besprekingen is naar voren gekomen dat sommige
veranderingen doorgevoerd dienen te worden om het statuut conform
Burgerlijk Wetboek 2 aan te passen.
Het bestuur heeft nadien de clubs benaderd middels vergaderingen.
Twee van deze vergaderingen gingen niet door vanwege gebrek aan
quorum. Tenslotte lukte het bestuur om de clubs aan tafel te krijgen en
stelde de clubs de volgende veranderingen voor:
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1. Stemrecht naar gelang het aantal die hebben deelgenomen aan de
Curaçaose kampioenschappen.
2. De duur van de zitting van een bestuur te veranderen van 2 naar 4 jaar.
Nadien heeft het bestuur geen vergadering meer gehouden over de
veranderingen van de statuten.
Later in het jaar blijkt dat er nog andere punten van de statuten ter
discussie gebracht moet worden. Deze punten zijn o.a.:
1. Om de twee jaar moet de helft van het bestuur aftreden.
2. Leden dienen dan een bestuurlid voor een bepaalde functie te kiezen.
3. Juries, leden van de technische commissie, enz. worden niet genoemd in
de statuten
Hopelijk kunnen deze punten in de komst opgenomen worden met de clubs
aangezien deze ten goede komen aan een beter functioneren van de
organisatie.

6. Correspondentie
De CAB houd geregeld contact met verschillende identiteiten en personen. In
2010 hebben wij geprobeerd om deze communicaties te formaliseren. Ook
zijn er verschillende schrijven naar binnen gekomen van verschillende
organisaties en personen van zowel binnen als buiten de atletiekwereld.
Gedurende het jaar hadden wij contact per brief met:
De meeste brieven als officiële post adres gebruikte het CAB adres van de
voorzitter, Nabij Vetter Kaya D1 en het e-mail adres cab.2008@hotmail.com
later in het jaar ook via info@atletiekbondcuracao.com.
Voor zo ver mogelijk zijn al de brieven getekend door de voorzitter en
secretaris. Een dossier met deze brieven is beschikbaar bij de secretaris.

7. Geldmiddelen
Gedurende de algemene vergadering in mei kreeg de penningmeester, de
heer Juliet, decharge over het jaar 2009.
Na de bestuursverkiezing nam mevrouw Nadesca Sprockel (inmiddels
Nadesca Chance Sprockel) het financieel beheer over. De voormalig
penningmeester, moest het financieel beheer over de maanden januari tot
en met mei afhandelen terwijl de overige 7 maanden (juni – december) door
de nieuwe penningmeester behandelt zal worden.
De heer Efrain heeft te kennen gegeven dat een tas met alle papieren
inclusief het chequeboek uit zijn auto waren gesloten. Er is hiervan een
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aangifte gedaan bij de politie. Het nieuw bestuur verzorgde alle kopieën van
de cheques en bankafschriften.
De financiën werden overgedragen aan de nieuwe penningmeester. Tot
sluiting van het jaar was de heer Juliet niet helemaal klaar met het financieel
verslag van de eerste 5 maanden van het jaar. Hij gaf aan dat hij tegen eind
januari 2011 zover zal zijn.
Gedurende de algemene leden vergadering zijn de volgende heren gekozen
als lid van een nieuw kascommissie.:
o Richinell Frans
o Norman Eustatius
o Edilberto Felix
Later in het jaar gaf de heer Norman Eustatius aan dat hij niet meer door
kan gaan als lid van de voornoemde kommissie. De heer Riles Felicia werd
gedurende een vergadering op 20 december 2010 gekozen als een nieuw lid
van de kascommissie.
Bij de sluiting van het jaar was de volgende schulden bekend bij het bestuur
van de CAB:
SDK
Fls. 1.240,=
Blauwe Kruis
Fls.
700,=
Curaçaose Sport Federatie
Fls. 1.100,=
Totaal
Fls. 3.040,=
De clubs hebben in het algemeen allemaal goed voldaan aan hun financiële
verplichtingen met de bond.
Een in oktober 2010 uitgebrachte campagne om geld in te zamelen voor het
kopen van hurdles voor de bond was geen groot succes.
De campagne leverde slechts Fls. 3.400,-- terwijl de prognose Fls. 16.000,=
was.
Verder wisten wij onze inkomen te verhogen door donateurs. Van onze
donateurs hebben wij niet enkel geld gekregen maar ook materiaal en
consumpties. Wij zijn al onze donateurs zeer dankbaar.
Dankzij het vertrouwen van in het werk van de laatste en de huidige
bestuur, heeft de CAB een bedrag van Fls. 20.000 gulden toegekend
gekregen van stichting Sedreko. Dit bedrag is bedoeld voor het aankoop van
materiaal. Door veranderingen in het bestuur van Sedreko hebben wij dit
bedrag niet in het jaar 2010 overgekregen. Het bedrag wordt overgeheveld
naar het jaar 2011.
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Een ander bedrijf heeft ook aangegeven dat zij de CAB zal ondersteunen met
de professionaliserend van de officials team.
Gedurende een buitengewone algemene ledenvergadering is met
instemming van alle aanwezige clubs de contributie veranderd. De
contributie wordt Fls. 50.= per jaar per club. Hiernaast moet de clubs Fls.
10,= per jaar betalen voor elk atleet die wil mee doen aan een of meerdere
activiteiten van het CAB. Met deze betaling krijgen de atleten hun start
licentie waardoor ze kunnen meedoen aan alle wedstrijden.
Dit houdt dus niet in hun deelname aan activiteiten georganiseerd door
andere clubs en of organisatie. Zie verder in de bijlage het aangepast
huishoudelijke reglement.
Opmerking: Enkel de bedragen zoals genoemd in het verslag van de
penningmeester zijn officieel.

8. Vorming en opleidingen van onze mensen
Vorming en opleiden van onze mensen, een van onze belangrijke resources,
was in 2010 weer van groot belang. Wederom was het mogelijk om door
samenkomst met de IAAF om onze leden te trainen en verder te ontwikkelen
in het beoefenen van atletiek, op een hoger niveau te coachen, op de
organisatie gebied en team building.
8.1. Sport management cursus
De heer Willem Cordilia had op eigen initiatief deelgenomen aan het jaarlijks
gehouden weekeinde cursus georganiseerd door de NAOC voor het
capaciteren van sport bestuurders.
Zaken zoals ‘modern coaching’, ‘mental coaching’, pers in sport, financiën,
‘fare play’, etc. kwamen allemaal tot orde in deze cursus.
8.2. Training sessies in spring nummers:
Als vervolg van specialisatie als een coach op niveau 3, organiseerde de heer
Rudsel van Lamoen speciale trainings sessies voor onze spring nummers.
Onderdelen zoals hoog- en verspringen kwamen allemaal aan de orde van
de dag gedurende de 2 maanden sessies te SDK.
Opgemerkt dient te worden dat alhoewel het aantal atleten die de spring
nummers beoefenen, het aantal atleten die deel hebben genomen aan deze
cursus heel gering was.
Hiernaast organiseerde de CAB met de tussenkomst van mevrouw Linda
Criens en de heer Alfred Burgos verschillende sessies in hurdles en triple
jumps.
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De atleet Rigsheilo Rosalia nam deel aan deze sessies en wist al gauw aan
de einde van de seizoen de nationale record te breken (zie verder onder
gebroken records).
8.3. Photo finish seminar:
De heren Sigfried Maria en Willem Cordilia hebben een drie dagen Finish
Lynx Seminair bijgewoond. De Seminar vond plaats in Puerto Rico en had als
doel om de official die al bezig waren dit vol automatische tijdswaarneming
systeem bij te brengen van de laatste ontwikkelingen.
De seminar werd afgesloten met de deelname van de kursisten aan een
wedstrijd te Ponce.
Teruggekeerd op Curaçao vond er op verschillende zaterdagen sessies plaats
o.l.v. Willem Cordilia voor andere officials die met de photo finish wilden
werken.
• Magaly Sophia,
• Sigfried Maria,
• Ruben Suriel,
• Gerald Coffie en
• Arlyson Maria
Met deze sessies beschikt de CAB momenteel over meerdere officials die met
de photo finish kunnen werken.
8.4. Teambuilding.
Na een korte sessie met mevrouw Carla Martina, bleek dat leden van de
bond ver van elkaar stonden. Om voor meer integratie en betere
samenwerking tussen de bestuursleden, coach en het besuur van de bond te
bevorderen, werd een dag sessie georganiseerd. Thema’s zoals
communicatie, samenwerking, feed-back geven, acceptatie, enz. waren
allemaal aan de orde van de dag. Een vervolg sessie werd jammer genoeg
afgelast vanwege het slecht weer van eind 2010.
8.5. Starters.
De heer Aubrey Linzey was in begin 2010 de enige starter van de bond. Er
was een grote behoefte aan meerdere starters.
De heren Larry Regales en Edward Otto werden bereid gevonden om deel te
nemen van de starters team.
Zij kregen gedurende twee weken speciale training van de heer Linzey.
8.6. Cursus voor officials.
In oktober organiseerde de CAB een korte inleiding cursus voor officials.
Deze cursus werd verzorgd door de heren Aubrey Linzey en Erwin Martis.
22 Personen hebben deze inleidingcursus bijgewoond. Deze inleidingcursus
was ter voorbereiding van een level 1 officials cursus.
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Een cursus voor de officials van de IAAF bekend als ‘Technical Officals
Education and Certification System level 1’ (toecs – 1) stond gepland voor
de maand november. Het cursusmateriaal zal door de IAAF verzorgd worden
terwijl de CAB de andere kosten voor de cursus zal bekostigen. Helaas ging
deze cursus niet door in 2010 omdat de instructrice niet bereidt was
gevonden om in de geplande week naar Curaçao over te vliegen.

9. Technische commissie en juries
Ook dit jaar hadden wij te kampen met veel veranderingen in het
constellatie en het functioneren van de technische commissie.
De commissie bestond in het begin van het jaar uit:
o Mevrouw Mercedes Daantje
o Mevrouw Linda Criens
o De heer Edwin Lopez-Ramirez
o De heer Peter Criens
o De heer Richinel Rhuggenath.
De heer Aubrey Linzey bleef ook aan om de commissie met zijn kennis en
ervaring bij te staan.
Voor de Curaçaose kampioenschappen werd veel gedaan om de functioneren
van de technische commissie te verbeteren om de wedstrijd organisatie op
peil te krijgen.
De actie punten van deze commissie was:
• Een lijst voor de aanschaaf van (nieuw) materiaal werdt gemaakt.
• Volautomatische tijdswaarneming.
• Software voor wedstrijden; meet manager.
• De faciliteiten voor atletiek te SDK
• Tekort aan officials
• Behoefte aan opleidingen voor officials
• De start pistolen die al voor jaren niet in handen waren van de CAB.
• Een jaar kalender die altijd te laat uit komt.
Al gauw werd er samen met het bestuur actie genomen om te werken op de
genoemde g punten die van groot belang zijn voor het beoefenen van
atletiek sport op het eiland.
Mede door de inzet van het bestuur en de leden van de technische
commissie werden de volgende punten bereikt:
•
•

Van Sedreko kregen wij fondsen toegewezen voor het aanschaf van
materiaal.
Met behulp van de IAAF (NAAU) kregen wij een nieuwe tijdwaarneming
apparatuur; FinishLynx.
12

•
•

Een nieuw meet manager (Easy Ware) was aangeschaft.
Een commissie werd in het leven geroepen om te werken aan de
faciliteiten te SDK. Zie verder onder faciliteiten.
• Werving van nieuwe officials; Er kwam een nieuw registratie lijst van
officials. Zo mogen coaches niet meer ingezet worden als officials
gedurende wedstrijden.
• Officials cursus werd georganiseerd (zie verder onder opleidingen).
• De start pistolen krijgen wij alweer in onze eigen depot; nadat de
heren Aubrey Linzey, Edward Otto en Larry Regales de nodige
machtiging hadden gekregen als gebruiker en de heer Sigfried Maria
als beheerder (zie bijlage).
• Het jaarkalender voor 2011 was in augustus al als concept uitgegeven
naar de clubs voor commentaar.
Verder werd een sector geïnstrueerd bij balwerpen en werden alle worp
zorgvuldig opgemeten.
Na net afloop van de kampioenschappen in juni werd het functioneren van
de technische commissie wederom geëvalueerd.
De commissie werd gereorganiseerd en bestond thans uit:
o Mevrouw Mercedes Daantje
o Gerald Coffie
o De heer Boy Doran
o De heer Edwin Lopez-Ramirez
o De heer Rudy Josepha
De heer Aubrey Linzey bleef bereid om waar nodig te helpen met zijn
adviezen.

10. Protest/bezwaar in 2010
Atleten van The Eagles die tegen het einde van 2009 op Curaçao met
vakantie waren wilden ook duidelijkheid op de volgende punten:
a. criteria voor het vorming van selectie
b. criteria voor het aanwijzen van een coach
Een vergadering die ze aan de CAB samen met de NAAU hebben
aangevraagd vindt pas in januari plaats.
De vergadering leverde niet nieuws op omdat de criteria vanaf maart 2009
voor iedereen bekend was.
Tijdens de wedstrijden van waagde een atleet van Batavus een sprong van
3.38 meter. Bij het uitbrengen van de officiële resultaten gaf de coach aan
dat de sprong 3.83 was.
Uit de documenten kwam uit dat de sprong inderdaad 3.38 meter was.
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Een atleet van The Eagle loopt een blessure op aan het einde van de
estafette gedurende de Dutch Caribbean. Van de kant The Eagles kwam de
volgende dag een protest binnen van de afbrekende kreten van de kant van
Trupial. Trupial echter beweerde dat dit niet waar was ondanks andere
aanwezigen die de afbrekende kreten van de kant van Trupial bevestigden.

11. Evenementen
11.1. CSF 2009 nominatie.
Gedurende een in maart 2010 door CSF georganiseerde nominatie avond
voor de sporters die in 2009 het best zijn uitgekomen op Curaçao wist een
van onze atleten een prominente prijs mee te slepen.
De sprinter Rachmil van Lamoen kwam uit als de sporter van het jaar en
tevens winnaar van de categorie senior voor heren. Vanessa Philbert was
onze kandidaat in de categorie senior dames.
In de categorie junior, voor respectievelijk dames en heren, kwamen de
atleten Naeemha Isidora en Genessis Dolorita uit met een ere plaats.

11.2 Kampioenschappen
Dit jaar hebben wij alweer kampioenschappen gehouden voor onze atleten.
De leeftijdscategorien (age group) werden veranderd.
De Curacaose kampioenscappen werd gehouden op:
Ø Categorie 7-8 en 9-10-(11)
op 29 en 30 mei 2009
Ø Categorie 11-12 en 13-14
op 22 en 23 mei 2009
Ø Categorie U-17, U-20 en 20+
op 12 en 13 juni 2009
Ø Lange afstand loop
op 12 en 19 november 2009
Zie aangehechte resultaten.

Nieuw dit jaar was de speciale kampioenschappen voor lange afstand; 1500
(dames), 3000 meter (dames en heren) en 5000 meter (heren) met als doel
om het lopen van deze afstanden te promoveren. Deze afstand werden
gelopen in de maand november. Jammer genoeg was de deelname aan deze
wedstijden minimaal. Dit was alweer een teken van slecht communicatie;
sommige atleten waren door hun clubs niet op de hoogte gebracht van deze
wedstrijden. Gelijk na de Curaçaose kampioenschappen volgde ook de Dutch
Caribbean (NAAU) en de Trupial Classic (Trupial).
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11.3. Internationale deelname aan activiteiten

Of via de NAAU of de clubs afzonderlijk hebben onze atleten deelgenomen
aan verschillende wedstrijden in het buitenland te weten:
Ø Carifta te Cayman Island;
Ø Dutch Caribbean Championships te Aruba;
Ø Odesur Games te Medellin, Colombia;
Ø World Youth te Canada;
Ø World Youth Olympics Games te Singapore;
Ø CAC Junior te Sto Domingo;
Ø Miramar Miami;
Ø Campeonato Sudamericano de Master te Chile.
Ø Verder hebben onze atleten via hun eigen clubs deelgenomen aan
wedstrijden op: Colombia, Barbados, Jamaica, Venezuela en
Nederland.

11.4. Weg wedstrijden (opbouwperiode)
Dit jaar stonden alweer verschillende straatwedstrijden op het jaar
programma
De APNA-loop (Trupial), Kareda di Banda Riba, Kareda di Boca (Sparta) en
Kareda di Emmastad (New Revolution) komen traditioneel jaarlijks voor.
Jammer genoeg worden sommige wedstrijden stilzwijgend afgelast!
Opmerking:
Voor komend jaar moet de CAB eerder met de clubs opnemen om een goede
wedstrijd organisatie te garanderen en om de verantwoordelijkheden tijdig
te definiëren.
Naast onze eigen wedstrijden hebben onze leden ook deelgenomen aan de
jaarlijkse terugkerende wedstrijden van de Fatum en Warwaru.
11.5. CAB 2010 nominatie.
Aan de sluiting van het jaar in december organiseerde de CAB een nominatie
avond voor atleten die in 2010 op een erkentelijke wijze zijn uitgekomen in
de atletiek sport. Dit vond plaats nadat de CAB al jaren haar beste atleten
niet had gehonoreerd.
De nominatie avond vond plaats in Sala Irene Moreno te Suffisant en had de
volgende atleten als winnaars:
Dames: Tiffany Hurtado (U-13), Naeemah Isidora (U-15), Vanessa Philbert
(U-17), Suheidy Francisca (U-20), Enirahs Martina (Senior), Carmen Martha
(Master).
Heren: Jean-Andre Denisia (U-13), Genesis Dolorita (U-15), Benjamin
Manuel (U-17), Rachmil van Lamoen (U-20), Lie-Marvin Bonevacia (Senior),
William van Heyningen (Master).
15

Noemenswaarde gedurende deze avond was de presentatie van onze clubs.
Onze atleten bewezen dat ze ook op het gebied van drama en dans goed
voor de dag kunnen uitkomen.
12. Atletiek faciliteiten te SDK.
De huidige atletiekbaan die de sport sinds 1997 dient verkeerde al lang in
een zeer slechte staat. De conditie van deze Bolidt baan is op sommige
plaatsen helemaal afgesleten waardoor zelfs gaten voorkomen. Onder
anderen door de deze slechte staat van deze baan hebben sommige atleten
blessure opgelopen waardoor ze niet verder de sport kunnen beoefenen.
In augustus was een commissie in het leven geroepen bestaande uit de
heren Erwin Martis, Getmar Caldera, Raymond Jansen en Echie Manuel.
De commissie had als taak om een studie te maken over de staat van de
huidige atletiek baan, de mogelijkheid om de baan te vernieuwen en of
ergens anders een nieuw atletiek faciliteiten te maken.

Bijlage:
Statuten van de CAB
Huishoudelijke reglementen
Informaties van het bestuur en clubs
Resultaten Curacaose Kampioenschappen
Jaarkalender 2009
Jaarkalender 2010
Inventarislijst 2009
Financieel verslag

16

Statuten van de CAB

17

Huishoudelijke reglementen

18

Informaties van het bestuur en clubs

19

Resultaten Curacaose
Kampioenschappen

20

Jaarkalender 2009

21

Jaarkalender 2010

22

Inventarislijst 2009

23

Financieel verslag

24

