Update 15 maart 2020

Corona maatregelen
Beste sporter,
Woensdag en vrijdag heb je van mij een bericht ontvangen over Corona. De
maatregelen waren gericht op hygiëne en ‘social distancing’, om in jouw
dagelijkse trainingssetting verspreiding van het virus te voorkomen. Ik heb veel
reacties op mijn berichten ontvangen. Ik weet hoe serieus iedereen met de
situatie omgaat en ook wat de impact ervan is.
Helaas moet ik je nu berichten dat NOC*NSF de CTO’s en NTC’s heeft
verzocht per direct alle trainingsactiviteiten te beëindigen. Dit betreft CTO’s,
NTC’s, sublocaties en ook de inmiddels geïsoleerde trainingssettings voor de
olympische en paralympische programma’s. NOC*NSF heeft verzocht om
ervoor te zorgen dat er zo spoedig mogelijk geen sporters meer op de locaties
aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de huisvesting. Ik heb er natuurlijk begrip voor
dat dit tijd kost en dat er in sommige gevallen een oplossing op maat moet
worden gezocht.
NOC*NSF vindt deze maatregel onvermijdelijk geworden nu Nederland steeds
strengere maatregelen treft om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ik
weet zeker dat jouw CTO, NTC en bond er alles aan doen om, als dat nodig is,
de komende periode voor jou een goede oplossing te bedenken. Jouw CTO,
NTC en bond hebben uiteraard rechtstreeks contact met je. Ook voor niet CTOprogramma’s is de lijn van NOC*NSF dat gezamenlijk georganiseerde centrale
trainingen zoveel mogelijk komen te vervallen.
De maatregelen uit mijn bericht van vrijdag blijven van kracht. CTO’s, NTC’s en
sportbonden ontvangen deze mail ook.
Deze nieuwe maatregel vraagt veel van je. Gezien het belang dat we met
elkaar hebben om de verspreiding van het virus te voorkomen, kunnen we

helaas niet anders besluiten. NOC*NSF is permanent in contact met het
Organisatiecomité van de Spelen en met het IOC en het IPC. Als er nieuwe
ontwikkelingen zijn, word je direct geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Maurits Hendriks
Technisch Directeur TeamNL

TeamNL Athlete Services
Uiteraard kun je ook contact opnemen met TeamNL Athlete Services. Aarzel
niet als je daar behoefte aan hebt. Zij houden athleteservices@nocnsf.nl in de
gaten en nemen snel contact met je op.
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