
  

 

Corona Update 21 april 2020 

    

Beste sporter, 

 

Zojuist heeft het kabinet nieuwe coronamaatregelen gecommuniceerd. 

Nederland kan weer kleine stappen zetten, waarbij het bestrijden van het virus 

natuurlijk nog steeds voorop staat. En dat zal nog wel even duren. Zo blijven 

alle grote evenementen en competities tot 1 september helaas verboden. 

 

Het kabinet heeft aangegeven dat trainen voor topsporters vanaf 28 april weer 

mogelijk wordt: ‘Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de 

training hervatten als zij 1,5 meter in acht nemen’. 

 

Hier zijn we blij mee en het is nu aan jou en ons om te laten zien dat de 

Nederlandse topsport deze verruiming op een goede manier oppakt. Uiteraard 

onder nadrukkelijke voorwaarden en verantwoorde omstandigheden. We zijn er 

nog lang niet. Want zoals de Premier zei: Hoe meer versoepeling, des te 

belangrijker discipline en zelfbeheersing. Daar hebben wij samen een 

verantwoordelijkheid in, als voorbeeld voor de samenleving. Maar we gaan een 

belangrijke stap zetten. Laten we deze uitdaging samen aangaan! 

 

De komende dagen gaan we met de sportbonden aan de slag om de 

voorwaarden per sport uit te werken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we - op 

basis van de RIVM richtlijnen - veilige manieren van trainingen kunnen 

realiseren. Morgen spreken we hier verder over met de technisch directeuren 

van de bonden en met de Centra voor Topsport en Onderwijs. 

 

We houden jou op de hoogte van de vorderingen en wat deze voor jou 

betekenen. Mocht je vragen of suggesties hebben, aarzel dan niet om contact 

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

TeamNL Athlete Services. 

 

Hieronder vind je het persbericht dat we vanavond hebben verzonden. 

 

mailto:athleteservices@nocnsf.nl


 

Blijf voorzichtig en pas goed op je naasten en jezelf. 

 

Maurits Hendriks 

Technisch directeur TeamNL  
 

 

Verder lezen 

• Persbericht NOC*NSF - nav persconferentie Kabinet 21 april 

• TeamNL Update 18 april - Coronanieuws voor topsporters 

• TeamNL Update 7 april - Coronanieuws voor topsporters 

• Maart Updates - Coronamaatregelen voor topsporters 11 - 30 maart 

• Themadossier - Coronavirus en sport 

 

 

  

 

https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=654960833e&e=ed648dfd13
https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=8ddbac96df&e=ed648dfd13
https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=59d59517ab&e=ed648dfd13
https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=83a98b84f5&e=ed648dfd13
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