
  

 

Update 17 maart 2020 

    

 

Corona update 
 

Beste sporter, 

 

We leven in een bijzondere en heftige tijd: de hele wereld, inclusief de 

sportwereld, staat ‘on hold’ en vecht tegen een onzichtbare tegenstander. Een 

situatie die van dag tot dag verandert. Een periode die grote invloed heeft op 

jouw topsportleven. We hopen natuurlijk eerst en vooral dat jullie en jullie 

naasten gezond zijn (en blijven). Dat is het allerbelangrijkste! 

 

Het IOC bracht gisteren het bericht naar buiten dat de Spelen vooralsnog 

doorgaan op de geplande data. Vandaag spreken zij hier met 

atletenvertegenwoordigers en alle NOC’s over. Een flinke uitdaging ligt nu bij 

de kwalificatieprocessen in aanloop naar de Spelen. Daar kijkt het IOC in 

overleg met de internationale federaties naar. Daarnaast zijn wij voortdurend in 

gesprek met jullie sportbonden om een oplossing te zoeken voor 

kwalificatieprocedures die nog niet zijn afgerond en voor meetmomenten voor 

topsportstatussen. Atletencommissies worden waar mogelijk betrokken. Wij 

maken ons zorgen over de haalbaarheid in tijd en fair play van een volledig 

kwalificatieproces en dat hebben we met het IOC gedeeld. 

 

Omdat we ons in deze fase volop willen focussen op het leveren van sportieve 

prestaties, hebben we gisteren een moeilijk besluit genomen. Er komt tijdens 

de Olympische Spelen geen TeamNL Tokyo Center met Holland Heineken 

House om sporters, familie en fans samen te brengen, zoals dat er sinds 1992, 

in samenwerking met Heineken, telkens was. We komen er natuurlijk bij jullie 

op terug hoe we nu om zullen gaan met huldigingen tijdens de Olympische en 

Paralympische Spelen. 

 

Mocht de corona situatie bij jou twijfels, frustratie en een gevoel van onmacht 

veroorzaken, dan begrijpen wij dat heel goed. Weet dat je nu niet alleen bent 



 

en dat wij samen met jullie sportbonden, CTO’s en NTC’s met man en macht 

werken om je zo goed mogelijk te helpen. Dat geldt ook voor jouw individuele 

trainingssituatie en ook als je niet in voorbereiding bent op de Spelen. Dit is niet 

gemakkelijk en heeft tijd nodig. 

Wij staan voor je klaar als je daar behoefte aan hebt, dus neem vooral contact 

op. Dat kan via je begeleidingsstaf, sportbond, CTO of NTC of via 

athleteservices@nocnsf.nl. 

  

Mede namens de beide chefs de mission, Pieter van den Hoogenband en 

Esther Vergeer, 

 

Maurits Hendriks 

Technisch Directeur TeamNL  
  

 

Athlete365 
 

 

 

Aanvullend op ons nationale nieuws: het IOC-programma Athlete365 is er voor 

Olympiërs en topsporters in het algemeen. Athletes365 informeert je over alle 

onderwerpen die sporters raken. Als je op de hoogte wilt blijven van IOC-

informatie, kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief van Athlete365 via 

olympic.org/athlete365. Je volgt Athlete365 ook via twitter.com/Athlete365.   
  

 

Verder lezen 
 

 

 

• Perscommuniqué IOC - Tokyo 2020 

• Bericht NOC*NSF - Tokyo 2020 zonder TeamNL Tokyo Center en 

Holland Heineken House 

• Ondersteunende adviezen - psychologische impact coronavirus 

• Update 15 maart - Corona maatregelen voor topsporters 

• Update 13 maart - Corona maatregelen voor topsporters 

• Update 11 maart - Corona maatregelen voor topsporters 

• Themadossier - Coronavirus en sport 
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Volg TeamNL ook op social media:  
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