Update 26 maart 2020

Corona Update
Beste sporter,
Wat een enorm besluit over Tokyo. Uitstel en gelukkig geen afstel. Wij zijn, met
de gemengde gevoelens die erbij horen, blij met het besluit. Het wordt een hele
puzzel en voorlopig zal er het nodige uit te werken zijn voor IOC, IPC en Tokyo
2020. We zullen jou en je bond meteen informeren als er nieuws is.
Het bestrijden van het virus staat voorop. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt
op dit moment, mensen worden ziek en mensen overlijden. Daarom is jouw
gezondheid en de gezondheid van je naasten het allerbelangrijkste nu.
Veel sporters werkten al mee aan Fit met TeamNL en ons medisch team leent
Tokyo koelvesten uit aan ziekenhuizen. Zo maar wat voorbeelden van dingen die
er gebeuren om te laten merken dat TeamNL Nederland wil steunen.
Zolang het virus rondwaart, blijven we deze Corona updates sturen, in plaats
van het TeamNL nieuws voor sporters dat je normaal ontvangt. We zorgen dat
we actuele informatie van onze medische staf opnemen.
De afgelopen dagen hebben we er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat
je zekerheid hebt over je status en dus je (financiële) voorzieningen, nu
meetmomenten wegvallen. Met dank aan het Ministerie van VWS hebben we
een tijdelijke regeling gemaakt. In deze update lees je daarover.
Mocht je vragen of suggesties hebben: neem vooral contact met ons op. We
doen dit samen. De Nederlandse topsport is sterk en kan dit aan als we het
samen doen. Dit kan via je bond of CTO of via athleteservices@nocnsf.nl.
In deze update ook info over een nieuwe podcast, NL Sporter, je whereabouts,

ziekmeldingen, TeamNL@work, een brief van de Atletencommissie en reizen
naar de Spelen.
Pas goed op je naasten en jezelf in deze bizarre tijd.
Mede namens Esther Vergeer en Pieter van den Hoogenband,
Met vriendelijke groet,
Maurits Hendriks

Topsportstatus na wegvallen meetmoment
Veel internationale wedstrijden zijn afgelast vanwege corona. Ook wedstrijden
die als meetmoment gelden voor het krijgen of verlengen van een
topsportstatus. Om jou duidelijkheid te bieden is besloten dat statussen van
sporters die in deze periode meetmomenten missen, verlengd kunnen worden
tot en met 30 september 2020. Lees er hier meer over. Vragen? Stel ze via
athleteservices@nocnsf.nl.

Wat kan NL Sporter voor je doen?
Ook NL Sporter staat 100% voor je klaar. Ben je een deel van je (binnen- of
buitenlandse) inkomen kwijt door de coronacrisis? Is je sponsorcontract
beëindigd? Hoe werk je samen met de bond om de positie van jouw sport te
versterken? Als statussporter kan je gratis bij NL Sporter terecht. Lees hier
meer.

Podcast TeamNL2020

In een nieuwe podcast-serie van
TeamNL achterhalen we de beste tips
en tricks voor topsporters op hun pad
naar het hoogst haalbare. We gaan in
gesprek met TeamNL-sporters,
coaches, experts en andere boeiende
gasten om jou te inspireren. In
aflevering 1 spraken we - overigens
voordat duidelijk werd dat de Spelen
uitgesteld zijn - met Kirsten Wild en
Paul Wylleman over de psychologische
impact van de coronamaatregelen op
topsporters. Pak je oortjes of je
koptelefoon en beluister de eerste
aflevering.

Houd je whereabouts up-to-date
Zoals je vast wel hebt meegekregen zorgt het coronavirus ook voor uitdagingen
bij dopingcontroles. Zo goed als mogelijk proberen de anti-dopingorganisaties,
ook internationaal, wel uitvoering te blijven geven aan dopingcontroles. Daarom
is het belangrijk dat je wel je whereabouts goed blijft invullen. Heb je hier
vragen over? Neem contact op met de Dopingautoriteit via
dopingvragen@dopingautoriteit.nl of via WhatsApp (06-11226200).

Ondanks alle maatregelen toch ziek?
Vergeet niet om je bij ziekte of blessures ziek te melden! Ook nu, met het
coronavirus. Als je ziek wordt, is het handig om je bond daarvan op de hoogte
te stellen. Heb je een Stipendium of betaal je op een andere manier
loonafdrachten? Dan is het heel belangrijk om jezelf ziek te melden bij je
(fictieve) werkgever, bv het Fonds voor de Topsporter. Zo kan je terugvallen op
de ziektewetuitkering van het UWV. Meer informatie vind je hier. Kom je er niet
uit? Vraag het Nienke Kingma via nienke.kingma@nocnsf.nl.

TeamNL@work staat voor jou klaar
‘Wie ben ik?’ ‘Wat kan ik nog meer?’ ‘Wat wil ik na mijn topsportcarrière?’ Een
greep uit de vragen die vaak aan TeamNL@work gesteld worden. Wij snappen
dat die vragen misschien nu wel éxtra bij jou leven. Meld je hier aan voor een
intakegesprek. Telefonisch, via Facetime of Microsoft Teams. Met jou bekijken
we waar we iets voor jou kunnen betekenen. En check voor het laatste nieuws
ook onze LinkedIn pagina. TeamNL@work staat voor je klaar. Ook nu.
Nieuwsgierig wat TeamNL@work jou biedt? Klik en kijk!

Van de NOC*NSF Atletencommissie
“Het IOC wijzigde haar standpunt over uitstel van de Spelen onder druk van sporters.
We zijn blij dat er naar onze stem is geluisterd. Het laat ook zien hoe belangrijk de
rol van de sporters is, zelfs of misschien wel juist bij beslissingen op dit niveau. Meer
over onze rol in dit proces lees je in onze brief aan jullie. Jullie atletenvertegenwoordigingen zijn des te belangrijker met het oog op kwalificatie- en
classificatiemomenten en andere actuele vraagstukken. Opmerkingen of vragen?
Neem contact met ons op via atletencommissie@nocnsf.nl.”

Gevolgen voor reizen naar de Spelen
Nu de Spelen worden verplaatst, hebben NOC*NSF, Sunweb Sports&Events
en ATPI overleg met het IOC en het organisatiecomité om alle gevolgen voor
de ticketing, reis- en verblijfsmogelijkheden voor de fans en voor familie in kaart
te brengen. Zodra hierover meer bekend is, horen jullie dat ook.

Verder lezen

•
•
•
•
•

Update 18 maart - Coronamaatregelen voor topsporters
Update 15 maart - Coronamaatregelen voor topsporters
Update 13 maart - Coronamaatregelen voor topsporters
Update 11 maart - Coronamaatregelen voor topsporters
Themadossier - Coronavirus en sport

