Corona Update 18 april 2020

Praat mee!
Beste sporter,
De coronacrisis duurt voort en vanzelfsprekend ligt de prioriteit bij het bestrijden
van het virus en het beschermen van kwetsbare groepen. Mark Rutte heeft ons
verteld over de 1,5 meter-samenleving. Een gegeven waar iedereen mee om
moet leren gaan.
De afgelopen 14 dagen spraken we twee keer met Minister voor Medische
Zaken en Sport Martin van Rijn en ook heel veel met zijn ministerie over onze
ideeën voor een veilige en gecontroleerde herstart van trainingen. Misschien
komt er enige verruiming, maar de minister was duidelijk dat de focus blijft op
het voorkomen van besmettingen. Komende dinsdag hoort Nederland, en dus
ook de sport, hoe het na 28 april verder gaat. Rutte riep op om met plannen te
komen. Daar zijn we mee bezig. Af en toe spreek ik een van jullie en merk ik
steeds weer hoe waardevol en belangrijk jullie suggesties zijn. Daarom nodigt
de NOC*NSF Atletencommissie je graag uit voor –digitale –TeamNL
bijeenkomsten. Lees er hierna meer over!
We hebben veel reacties gekregen van sporters met financiële problemen. We
zijn in nauw overleg met de overheid. We pleiten ervoor dat topsporters die niet
terug kunnen vallen op het stipendium, gebruik kunnen maken van de tijdelijke
regelingen.
Verder vind je in deze update de nieuwe TeamNL podcast over voeding met
Tom Dumoulin en TeamNL expert Asker Jeukendrup. Ook vind je informatie
over het kwalificatietraject Tokyo2020.
Heb je vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Dat kan via je
begeleidingsstaf, sportbond, CTO of NTC of via TeamNL Athlete Services. En

natuurlijk informeren we je meteen via deze update als er nieuws is.
Met vriendelijke groet,
Maurits Hendriks
Technisch directeur TeamNL

Laat je horen!
Wij vinden het belangrijk te horen wat er leeft onder sporters. Zeker nu, in tijden
van corona, waarbij jouw trainingssituatie anders is en wedstrijden zijn komen
te vervallen. Daarom organiseert de NOC*NSF Atletencommissie dit voorjaar
een aantal digitale TeamNL-bijeenkomsten waarin we inzoomen op een voor
jou relevant thema. Praat mee! De uitnodiging voor deze TeamNLbijeenkomsten volgt binnenkort. Je kiest zelf een thema waarover je wil
meepraten in een Teams-sessie. Heb je een bepaald thema waar je meer over
wil weten of waar je met andere TeamNL sporters over wil doorpraten? Laat
het ons dan vooral weten.

Inventarisatie financiële problemen
We zijn blij met alle info die je met ons, de NOC*NSF Atletencommissie en NL
Sporter hebt gedeeld over jouw financiële situatie. We krijgen nu een goed
beeld van de problemen die er spelen en om hoeveel sporters het gaat. De
overheid heeft regelingen om financiële ondersteuning te bieden, zoals de
TOZO-regeling voor ZZP-ers. Vooralsnog komen veel sporters hiervoor niet in
aanmerking. We hebben deze problemen aangekaart bij de ministeries om de
regelingen ook voor topsporters beschikbaar te stellen. Lees hier meer, blijf ons
informeren en we houden je op de hoogte!

Podcast TeamNL2020
In de derde aflevering van de TeamNL2020 podcast
staan we met wielrenner Tom Dumoulin en TeamNL
expert Asker Jeukendrup stil bij het thema voeding.
Maakt de juiste voeding het verschil voor een
sporter? En wat verandert er in deze tijd zonder
wedstrijden op het menu? Doe je voordeel met hun
verhaal. Beluister de aflevering in je favoriete
podcast-app, abonneer je en mis niets!

Tokyo2020
Kwalificatietraject Tokyo
Door de coronacrisis zijn verschillende lopende kwalificatietrajecten voor de
Spelen stil gevallen. Momenteel zijn IOC, IPC en de internationale federaties
druk bezig om het vervolg van de kwalificatieroutes vorm te geven. De intentie
is om zo veel mogelijk de oorspronkelijke kwalificatielijn aan te houden. Dat
betekent het vasthouden aan kwalificatie via de ranglijst als dat het systeem
was, of kwalificatiewedstrijden, of een combinatie van beiden. NOC*NSF en de

nationale bonden zijn in afwachting van de uitkomsten van deze
beraadslagingen. Daarna toetsen we of er aanpassingen in het nationaal
kwalificatiebeleid nodig zijn. Zodra dat gaat spelen, zullen we je informeren.
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