22 maart 2020

Beste sporter,
Met pijn in ons sporthart nemen we jullie mee in onze zorgen. Het Coronavirus
ontwricht momenteel ieders leven. Wij zijn enorm geraakt door het Coronavirus
en alles wat het momenteel aanricht in ons land en ver daarbuiten. Ons
medeleven gaat uit naar de slachtoffers, mensen die op dit moment vechten
voor hun leven en hun naasten. De volksgezondheid en het indammen van de
verspreiding van het virus is nu absolute hoofdzaak.
De Coronacrisis heeft ook directe invloed op de sportwereld en de Olympische
en Paralympische Spelen van Tokio in het bijzonder. Wij, Chefs de Mission
Tokyo 2020, zijn van mening dat de Spelen alleen kunnen doorgaan als het
virus wereldwijd onder controle is en Spelen fair zijn.
Dat laatste gaat over kwalificaties en classificaties, mogelijkheden om je voor te
bereiden en over dopingcontroles. NOC*NSF heeft dit zojuist weer bij het IOC
en IPC benadrukt. Ook vragen we aan het IOC en IPC om snel helderheid te
geven over deadlines, zodat sporters weten waar ze aan toe zijn. Weet dat we
hier bovenop zitten.
Wij beseffen hoe moeilijk deze periode voor jou als sporter is. Jarenlang heb jij
iedere dag alles gegeven voor dat ene evenement, die ene wedstrijd, die gooi
naar goud. Je hebt jezelf ervoor weggecijferd. Dat komt met de huidige
maatregelen abrupt tot stilstand. Dat voelt oneerlijk en het maakt je
machteloos. Het vraagt veel van je incasseringsvermogen, wilskracht en
mentale veerkracht.
Voorlopig zijn wij genoodzaakt jullie, onder deze heel bizarre omstandigheden,
zo goed en verantwoordelijk mogelijk bij te staan tijdens de voorbereiding op
dat ene evenement, die ene wedstrijd, die gooi naar goud. Daarom werken
onze collega’s van TeamNL momenteel keihard om jou zo goed als mogelijk te
faciliteren in je voorbereiding.

Pas goed op jezelf, let op je naasten en blijf een bron van inspiratie in deze
donkere tijden. Laten we er voor elkaar zijn.
Esther Vergeer en Pieter van den Hoogenband
Chefs de mission TeamNL Tokyo2020

Volg TeamNL ook op social media:
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