Topsporter bij Defensie

Atleten ondersteunen bij hun jacht op die felbegeerde medailles en hen een professionele omkadering
bieden, dat is wat Defensie voor ogen heeft.
Maar ... hoe gaat dat precies in zijn werk?

Eerste contactpunt blijft een informatiecentrum van defensie. Sporters die zich in dit programma kunnen
vinden, kunnen er terecht bij een adviseur die hen tekst en uitleg geeft. De inlijvingsprocedure verschilt wel
enigszins van die voor andere kandidaten. Opgelet!!!: de kandidaat-Topsporter Defensie mag op 31
december van het jaar van de inlijving de leeftijd van 27 jaar NIET bereikt hebben!

De kandidaat-Topsporter dient te voldoen aan bepaalde criteria ( punt 5.) en dient een sportief dossier (
punt 6.) in, via de sportfederatie waarbij hij is aangesloten. Dit dossier omvat uiteraard een gedetailleerde
beschrijving van de prestaties die de kandidaat al neerzette tijdens officiële wedstrijden, van zijn
trainingsprogramma, progressiemarge,... kortom alles wat de topkwaliteiten van de sporter uit de verf laat
komen.

Dit dossier komt terecht bij de sectie Physical Training en Sport die het dossier evalueert en wanneer het
dossier voldoet aan de Commissie Sport van Hoog Niveau Defensie ( punt 4.)voorlegt. De kandidaat wordt
samen met de Topsportverantwoordelijke van de federatie uitgenodigd om voor de commissie te
verschijnen die het dossier onderzoekt. De commissie maakt vervolgens haar advies over aan de
eindbeslisser, de Adjunct Steun aan de Onderstafchef Operaties en Training ( DACOS Sp).

Wanneer de DACOS Sp de kandidatuur aanvaardt, nodigt de Dienst Onthaal en Oriëntatie (DOO) de
kandidaat uit om een aantal selectieproeven te doorlopen. De kandidaat zal voornamelijk worden ingezet
voor sport- en PR-activiteiten.
Na zijn sportcarrière kan de kandidaat zijn carrière bij Defensie verder zetten in een nieuwe functie volgens
de behoeften van Defensie.

1. Concept
Defensie wenst met dit project topsporters en beloftevolle jongeren te ondersteunen.
a. Defensie voorziet dertig (30) plaatsen voor topsporters (elite) die tot de internationale top behoren
en beloftevolle jongeren die het prestatieprofiel en de intrinsieke kwaliteiten hebben om de
Olympische spelen te halen.
b. Minimum 2/3 van de voorziene plaatsen wordt voorbehouden voor atleten van de olympische
disciplines.
De Topsporters Defensie hebben het statuut van militair met alle daaraan verbonden rechten en
plichten.

2. Mission
a. Een positieve bijdrage leveren aan het dynamisch imago van Defensie.
b. Ze hebben een voorbeeldfunctie en dragen zo bij tot de werving van personeel en het bevorderen
van de sportbeoefening binnen Defensie.
Met dit project wenst Defensie tevens:
(1) Doorgroeikansen te bieden aan jonge beloftevolle atleten in de transitfase.
(2) De maatschappelijke functie van Belgische topsporters te ondersteunen en daarmee het belang
aantonen aan dat Defensie hecht aan de sociale functie van sport.

3. Adres
Departement Operaties & Training /Divisie Training
Sectie Physical Training & sport (O&T/Trg/PT&S)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1120 Brussel

POC’s Topsport:

Adjudant-majoor Marc VAN VLEYMEN, 02/44.17036, marc.vanvleymen@mil.be (Nederlandstaligen).
Dhr Bernard BOLLY, 02/44.17115, bernard.bolly@mil.be (Francophones).

4. De Commissie Sport van Hoog Niveau Defensie bestaat uit:
a. Voorzitter
b. Secretaris
c. Vertegenwoordiger van het BOIC
d. Vertegenwoordiger van de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige gemeenschap.
e. Vertegenwoordiger van het departement Personeel
f.

Vertegenwoordiger van het departement Imago en publieke relaties

g. Vertegenwoordiger fysieke training en sport binnen Defensie
h. Vertegenwoordiger bij de militaire wereldsportraad
i.

Ex-topsporter Defensie

5. Criteria voor het indienen van een dossier
a. Als Topsporter
(1) Olympische disciplines:
(a) 12de land op Wereldkampioenschappen 1
(b) 8ste land op Europese kampioenschappen 2
(c) Finales op de grootste internationale tornooien 2
(d) 32ste plaats op wereldranglijst:
(i)

Badminton

(ii)

Tafeltennis

(iii)

Tennis

(2) Niet Olympische disciplines:
(a) Medaille op Wereldspelen
(b) Medaille op Wereldkampioenschappen.
Opmerking:
Nog meer dan bij de Olympische sporten dienen resultaten in de andere categorieën
geëvalueerd te worden in functie van het deelnemersveld. Het aantal landen dat aanwezig is
op topcompetities op Europees of wereldniveau kan naargelang de sportdiscipline enorm
verschillen.
Deze criteria dienen behaald tijdens de laatste TWEE jaar
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De landenplaats dient geëvalueerd te worden in functie van het aantal deelnemende landen.
Referentie: Selectiecriteria BOIC voor OS.

b. Als topsportbelofte
(1) Bepaling
Enkel topsportbeloften die een Olympisch discipline beoefenen kunnen als ‘topsporter
Defensie’ worden gerekruteerd.
Voor het selecteren van topsportbeloften zal de commissie zich enerzijds baseren op het
prestatieprofiel

(de

resultaten),

waarbij

zowel

piekprestatie,

prestatie-evolutie

als

prestatiedichtheid zullen geëvalueerd worden. Anderzijds zal de commissie rekening houden
met de intrinsieke kwaliteiten van de beloftevolle jongere. De intrinsieke kwaliteiten zullen
moeten blijken uit het individueel op schema zitten in het “topsportloopbaanplan”, afgeleid uit
de ontwikkelingslijn per sporttak.
(2) Criteria
(a) Het prestatieprofiel (de resultaten)
Enkel voor Olympische disciplines:
(i)

12e land op WK ‘Youth’ 3

(ii)

8e land op EK ‘Youth’ 4

(iii)

Finales op de grootste internationale tornooien4

(b) De intrinsieke kwaliteiten (ontwikkelingslijn)
Definiëring van de ontwikkelingslijn per sporttak = de verschillende ontwikkelingsfasen tot
het topsportniveau (finale Olympische Spelen).
Het uittekenen van het traject van de individuele sporter op basis van wat men geloofd dat
de sporter kan verwezenlijken.
c. Ploegen
(1) Bepaling
Ploegen kunnen enkel in een Olympisch discipline als ‘topsport ploeg Defensie’ worden
weerhouden en dit in functie van het aantal beschikbare plaatsen “topsport” Defensie.
(2) Criteria ploeg
Binnen het project ‘topsporter Defensie’ zijn er geen plaatsen voorzien voor individuele
ploegsporters

(3) Bepaling vaste ploeg
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“jeugd”: de leeftijdscategorie voorafgaand aan de seniorencategorie
Referentie: normen BOIC

Vaste ploeg: een ploeg samengesteld uit individuele atleten in een sportdiscipline waarin de
atleten gelijktijdig een prestatie neerzetten en waarvan de sportdiscipline normaal voorzien
wordt op ieder wedstrijdprogramma.
Voor deze atleten gelden dezelfde voorwaarden als voor de ploegsporters.
Vb: Kajak – K2
(4) Bepaling occasionele ploeg
Occasionele ploeg: een ploeg samengesteld uit individuele atleten die uitkomen in een
sportdiscipline waarin atleten afzonderlijk (aflossing, individueel…) een prestatie neerzetten
en die dikwijls slechts occasioneel wordt georganiseerd.
Deze atleten kunnen enkel op basis van hun individuele prestaties in aanmerking komen (zie
criteria topsporter en topsportbelofte).
Vb. 4 x 100 m lopen

6. Samenstelling dossier
a. Het dossier dient volgende elementen te bevatten:
(1) Algemene gegevens (zie bijlage);
(2) Het geplande traject naar het gestelde objectief; (concreet en meetbaar);
(3) Aantonen wat de meerwaarde zal zijn van het project topsport Defensie.
b. De kandidatuur moet worden ondersteund door de federatie waarbij de kandidaat is aangesloten.
c. Het Dossier moet worden overgemaakt aan Defensie via de federatie.

Dossier kandidaat Topsporter Defensie (via de federatie)
1.

Naam en voornaam:

2.

Geboortedatum en plaats:

3.

Adres:

4.

Burgerlijk stand:

5.

Nationaliteit:

6.

Studies:

7.

Beroep:

8.

Telefoonnummers / GSM:

9.

E-mail Adres:

10.

Website:

11.

Sportresultaten:

12.

Evolutie (de planning voor de 4 komende jaren):

13.

Doelstellingen:
a. Professioneel:
b. Sportief:
c. Belofte: het geplande traject naar Topsporter (elite) concreet en meetbaar:

14.

Aantonen wat het project Topsport Defensie als meerwaarde zal zijn:

