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Corona Update 
 

Beste sporter,  

Zojuist is officieel bekend gemaakt dat de Olympische Spelen gehouden 

worden van 23 juli tot en met 8 augustus en de Paralympische Spelen van 24 

augustus tot en met 5 september. We zijn blij dat de data nu duidelijk zijn. We 

vinden het mooi en symbolisch dat ervoor gekozen is om Tokyo2020 te 

gebruiken, ook nu de Spelen volgend jaar gehouden worden. Zoals ik vrijdag al 

schreef, kunnen nu kwalificatietrajecten worden bepaald. Het is nog even 

afwachten hoe dit vorm gaat krijgen. Dat geldt ook voor hoe de Spelen er uit 

gaan zien, zoals de huisvesting in Tokio. Zodra er informatie is, hoor je dat 

meteen van ons. 

 

We hebben weer iets om met elkaar naartoe te werken, al blijft alles voor nu 

gericht op het bestrijden van het coronavirus. Dat doen we samen. Net zoals 

we ons samen gaan voorbereiden op de Spelen van volgend jaar. Daarvoor 

wordt er weer een beroep gedaan op je aanpassingsvermogen. Weet dat je 

daarin niet alleen staat. Jouw bond, CTO en de experts van NOC*NSF staan 

voor je klaar. Neem gewoon contact op! 

 

Verder krijgen we meerdere vragen over (buitenlandse) contracten die worden 

stopgezet, het wegvallen van start- en prijzengelden of toegezegde 

sponsorinkomsten en het gebruik van de regeling die door de overheid 

vanwege de crisis is ingevoerd. TeamNL Athlete Services wil graag inzicht 

krijgen in problemen die sporters ondervinden. Bijvoorbeeld wanneer je 

inkomen wegvalt, maar je niet in aanmerking komt voor de regeling, omdat je 

niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of als je in het buitenland 

woont en werkt. Die informatie hebben we nodig om samen met NLSporter en 



 

de NOC*NSF Atletencommissie te werken aan het vinden van oplossingen. 

Mail je vraag aan athleteservices@nocnsf.nl en we nemen contact met je op. 

 

Tot slot willen we je wijzen op de Corona Updates, die we je deze periode 

sturen. We vinden het belangrijk dat je actuele informatie rechtstreeks van ons 

ontvangt. Laat het ons weten als je tips of suggesties hebt om onze updates te 

verbeteren. Jouw input is belangrijk. 

 

We wensen jou en je dierbaren het allerbeste in deze bijzondere tijd. 

 

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

Esther Vergeer, 

 

Maurits Hendriks 

Technisch Directeur TeamNL 

 

 

Podcast TeamNL2020 
 

 

 

 

In aflevering 2 van de nieuwe podcastserie TeamNL 

2020 gaan we, op pad naar het hoogst haalbare, in 

gesprek met Kiran Badloe en Pieter van den 

Hoogenband over het omgaan met de huidige 

situatie en wat het verplaatsen van de Spelen 

betekent. Beluister de aflevering in je favoriete 

podcast-app, abonneer je en mis geen aflevering. 

 

 

Verder lezen 
 

• Persbericht NOC*NSF - Spelen in de zomer 2021 

mailto:athleteservices@nocnsf.nl
https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=9222839bce&e=ed648dfd13
https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=78d2659299&e=ed648dfd13
https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=a051a383fd&e=ed648dfd13


 

• Update 27 maart - Corona en nieuws voor topsporters 

• Update 26 maart - Corona en nieuws voor topsporters 

• Update 18 maart - Corona maatregelen voor topsporters 

• 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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