
  

 

Corona Update 1 mei 2020 

    

 

Beste sporter, 

 

Een aantal weken heb je je normale trainingen niet kunnen volgen. Gelukkig is 

daar verandering in gekomen. Deze week zijn de eerste gezamenlijke 

trainingen op een aantal trainingslocaties weer gestart. De afstemming tussen 

de bond, een panel van experts en de veiligheid regio’s heeft best wat voeten 

in aarde gehad. Er is door veel mensen hard aan gewerkt. Nu staat het (even) 

in de schijnwerpers, wees je daarvan bewust. We hebben samen een 

verantwoordelijkheid. 

 

Het is een andere trainingssituatie dan dat jij gewend bent. Dit vraagt ook om 

andere omgangsvormen. Om je daarvan bewust te maken, heeft TeamNL een 

‘checklist’ opgesteld. Lees deze rustig door. 

  

Verder lees je ook meer over uitbreiding van het financieel vangnet voor 

zzp’ers én mooi nieuws van Nederlandse Loterij. En last but not least: er staat 

een podcast voor je klaar waarin je alles hoort over de ondersteuning die je 

altijd - en juist ook nu - van Athlete Services kunt verwachten. Met de oproep: 

Pas op jezelf en laat jezelf horen! En met veel dank aan Jetze Plat. 

  

Heb je vragen? Aarzel niet om contact op te nemen. Met je begeleidingsstaf, 

sportbond, CTO of NTC of met TeamNL Athlete Services. We helpen je graag. 

 

Maurits Hendriks 

Technisch directeur TeamNL  
 

 

 
 
 
 

https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=96e93de2f4&e=ed648dfd13
https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=e162d2b20d&e=ed648dfd13
mailto:athleteservices@nocnsf.nl


 

Financieel vangnet uitgebreid 
Samen met NLSporter en de NOC*NSF Atletencommissie werken we hard aan 

oplossingen voor sporters die in financiële problemen komen door de 

coronacrisis. Er is daarin een volgende stap gezet. 

Vanuit de Rijksoverheid is er een regeling voor zzp’ers: de TOZO-regeling. 

Deze regeling vult je inkomen tijdelijk aan voor levensonderhoud en is deze 

week aangepast. Als je inkomen verdient in het buitenland kom je nu wel in 

aanmerking voor deze regeling. Je moet wel aan de overige criteria voldoen. 

Dus lees gauw verder!  
 

 

 

Wanneer kan ik weer trainen? 
Door de versoepeling van de coronamaatregelen mogen statustopsporters op 

beperkte schaal weer centraal trainen. Je sportbond heeft een herstart-protocol 

ingediend dat eerst nauwkeurig moet worden gescreend, voordat de training 

weer kan starten. Dit is nodig om zoveel mogelijk gezondheidsrisico’s uit te 

sluiten. Er wordt dus hard aan gewerkt, maar vraagt soms nog wel even om 

jouw geduld. 

Andere sporters moeten wachten op verdere versoepeling van maatregelen. 

Ook daarvoor staan we in de startblokken. Zo denken we na over oplossingen 

voor CTO-sporters die nog niet terug kunnen naar hun woonruimte op het CTO, 

maar straks misschien wel weer op hun school worden verwacht. Heb je 

hierover vragen? Mail dan naar TeamNL Athlete Services.  
 

 

 

Hoe gaan we met elkaar om? 
In ons contact met anderen verlopen veel handelingen automatisch. We geven 

elkaar een hand of een knuffel als we elkaar zien. We staan dicht bij elkaar om 

te kletsen. De richtlijnen van het RIVM vragen om dit gedrag aan te passen. 

Ook wanneer je trainingsprogramma weer start. Wees je daarvan bewust. 

Praat er over met je coach en met je mede-sporters. Om je hierbij op weg te 

helpen, hebben we deze ‘checklist’ voor je gemaakt.   
 

 

https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=54579226d4&e=ed648dfd13
mailto:athleteservices@nocnsf.nl
https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=da55e63f06&e=ed648dfd13


 

Nieuwe podcast TeamNL2020 
 

 

 

In deze aflevering praten Jetze Plat (handbiker en 

paratriatleet) en Els van Kernebeek (operationeel 

manager topsport en teamleider TeamNL Athlete 

Services) over de financiële impact van de 

coronacrisis op topsporters. TeamNL Athlete 

Services biedt verschillende voorzieningen. Maar 

met welke financiële uitdagingen kampen sporters? 

En hoe gaat Jetze hiermee om? Beluister de 

aflevering, abonneer je en mis niets! 

 

 

 

Nederlandse Loterij loyaal 
Goed nieuws! De afdracht van Nederlandse Loterij over 2019 aan sportend 

Nederland is € 46,4 miljoen. Daarnaast heeft Nederlandse Loterij het 

partnership met NOC*NSF verlengd én versterkt. De samenwerking loopt nu tot 

eind 2021 en de financiële bijdrage is verhoogd.  

Met de bijdrage van Nederlandse Loterij en haar spelers worden contributies 

lager gehouden, kunnen competities worden georganiseerd en kan de sport 

blijven innoveren. Belangrijk voor de club waar jij als kind ooit begon. En ook 

voor de topsport en TeamNL. In een tijd dat we het allemaal zwaar hebben, 

stellen we deze loyaliteit van Nederlandse Loterij bijzonder op prijs!  

 

https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=a367950692&e=ed648dfd13


 

 

Verder lezen 

• April Updates - Coronanieuws voor topsporters 7 - 24 maart 

• Maart Updates - Coronanieuws voor topsporters 11 - 30 maart 

• Themadossier - Coronavirus en sport 
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