
  

 

Corona Update 19 mei 2020 

    

 

Beste Annemiek, 

 

De meesten van jullie hebben de trainingen weer hervat. Een nieuwe tijd, een 

nieuwe samenleving, een nieuw dagelijks ritme. Vanavond weer een 

persconferentie van onze premier. Ik ben benieuwd! Belangrijk is dat we het 

coronavirus onder controle krijgen. Ik hoop dat het goed gaat met jou en met je 

familie en vrienden. Klop aan bij jouw begeleidingsstaf, je CTO of NTC of bij 

TeamNL Athlete Services als je ergens mee zit. Je staat er niet alleen voor! 

 

Ik ben er trots op dat ik jullie kan vertellen dat NOC*NSF vanaf morgen de 

krachten bundelt met twintig gezondheidsfondsen. De gezamenlijke ambitie is 

dat Nederland in 2040 de gezondste generatie heeft van de wereld. Zowel 

fysiek, als sociaal en mentaal. Door deze samenwerking kunnen we de 

jeugdsport in Nederland versterken. De Nederlandse Loterij heeft ons 

samengebracht en verdient daarvoor een groot compliment. Binnenkort hoor je 

meer over deze samenwerking en de rol die ook jij kunt spelen om te zorgen 

dat deze gezondste generatie er komt. Je kunt nu al helpen: Als je morgen ons 

bericht op social media tegenkomt, met #gezondegeneratie, deel het dan ook 

vooral met jouw volgers! 

 

In deze Update lees je wat TeamNL@work voor je kan betekenen. De 

NOC*NSF-Atletencommissie geeft je een terugkoppeling van hun succesvolle 

eerste digitale TeamNL-meeting en nodigt je uit voor de tweede bijeenkomst. 

De Dopingcontroles worden weer opgestart en je leest hoe je op de hoogte blijft 

van het kwalificatietraject voor Tokyo. 

 

Maurits Hendriks 

Technisch directeur TeamNL  
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Een volgende carrière? 

Topsport is een tijdelijk beroep. Er volgt altijd een volgende carrière. Wanneer? 

Dat is niet altijd te plannen. Daarom is het belangrijk om je nu al voor te 

bereiden. In dit filmpje zie je wat TeamNL@work voor jou kan betekenen. Meld 

je aan voor een intakegesprek via teamnlatwork.nocnsf.nl. Dat doen we in deze 

tijden gewoon via telefoon, Facetime of Microsoft Teams. Benieuwd naar de 

ervaringen van volleybalster Myrthe Schoot? Lees hier haar verhaal!  
 

  

 

 

Eerste meeting AC een succes! 
Meer dan 40 TeamNL sporters logden op 30 april in bij de eerste digitale 

TeamNL-meeting van de NOC*NSF Atletencommissie. Experts op 

uiteenlopende onderwerpen, van doping tot onderwijs, beantwoordden 

concrete vragen. Duidelijk werd dat de coronacrisis ook topsporters op allerlei 

manieren raakt. Lees hier het verslag. De volgende digitale meeting heeft als 

thema 'mentaal welzijn'. De uitnodiging daarvoor volgt binnenkort!  
  

 

Oud-waterpoloster Mieke Cabout, vice-voorzitter van de NOC*NSF 

Atletencommissie: "Wij willen graag weten wat er onder onze sporters leeft en hoe 

we jou nog beter kunnen vertegenwoordigen. Een call als deze geeft ons veel 

waardevolle informatie, maar belangrijker: het geeft antwoorden op jouw vragen."  
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Dopingcontrole maakt doorstart 

De coronacrisis heeft over de hele wereld een grote impact gehad op de 

uitvoering van dopingcontroles. Na half maart zijn er ook in Nederland nog 

maar heel weinig dopingcontroles uitgevoerd. Maar sinds vorige week mogen 

contactberoepen weer aan de slag. De Dopingautoriteit wil dan ook zo snel 

mogelijk weer terug naar een degelijk controleprogramma. Ook al gaat het 

vooralsnog uiteraard alleen om controles buiten wedstrijdverband. Lees meer 

over de aanpak van de Dopingautoriteit.  
 

 

 

 

 

Tokyo2020 
 

 

Kwalificatietraject 

Het IOC heeft, na het besluit om de Spelen te verplaatsen naar 2021, 

ondertussen al voor 27 sporten updates van de internationale kwalificatie-eisen 

goedgekeurd en uitgebracht. Ook het IPC heeft al verschillende Paralympische 

eisen bijgewerkt. Zodra die internationale updates binnenkomen, plaatsen we 

ze op www.nocnsf.nl/tokyo2020. We bespreken met de bond de eventuele 

gevolgen voor het nationale kwalificatietraject. Herziene nationale eisen vind je 

daarna ook op onze site. Heb je daar vragen over? Check het bij je bond!  
 

 

 

Verder lezen 

• TeamNL Update 1 mei - Coronanieuws voor topsporters 

• April Updates - Coronanieuws voor topsporters 7 - 24 maart 

• Maart Updates - Coronanieuws voor topsporters 11 - 30 maart 

• Themadossier - Coronavirus en sport 
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