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Capelle aan den IJssel, 22 oktober 2020 

 

 

Beste atleten, coaches en anders geïnteresseerden 

 

 

Inmiddels een week geleden heeft de nederlandse overheid de coronaregels wederom aangescherpt. Het aantal 

besmettingen bleef stijgen waardoor men zich genoodzaakt zag tot verdere beperkingen. Vooralsnog zijn er tot 

vandaag geen positieve effecten van deze stappen te zien en is het reëel te verwachten dat we binnenkort nogmaals met 

aanscherpingen te maken krijgen. 

 

Na intern beraad en overleg met vertegenwoordigers van de wedstrijdlocaties hebben we besloten het seizoen 2020 als 

verloren te beschouwen. Het is niet langer verantwoord atleten die al maanden in voorbereiding zijn nog langer in 

onzekerheid te laten. Zowel lichamelijk als psychisch is een wedstrijdvoorbereiding met in het achterhoofd twijfel of 

een en ander wel doorgaat onbegonnen werk.  Zowel de NBBF als sportorganisatie als de wedstrijdlocaties kunnen 

zeker tot midden november geen uitsluitsel geven.  

 

We richten ons vanaf nu op het wedstrijdseizoen 2021. We zullen een conceptprogramma in elkaar zetten waar zeker 

de Juliette Bergmann Cup, de Open Rotterdamse en het Nederlands Kampioenschap onderdeel van zullen zijn. 

We gaan plannen vanaf eind maart, begin april. In januari 2021 zullen we kijken hoe het er voor staat met de 

coronabesmettingen en zullen we passende stappen zetten. We willen voorkomen dat we weer in de situatie terecht 

komen dat onze atleten voor niets in voorbereiding gaan. 

 

Daar onze atleten zich niet op nationale wedstrijden hebben kunnen plaatsen voor internationale evenementen in 2021 

zullen we soepel omgaan met aanvragen voor deelname aan deze wedstrijden. Mocht je internationaal willen 

deelnemen kun je een verzoek indienen via juliettebergmann@ifbbnederland.nl. 

De NBBF is haar atleten die ook voor het jaar 2020 hun lidmaatschap gewoon hebben betaald zeer erkentelijk. We 

willen deze loyaliteit waarderen door deze leden voor het jaar 2021 een korting op het lidmaatschap te geven. 

 

Net als in de periode maart/april 2020 kun je je deelname ticket en coachkaarten van de wedstrijden die niet zijn 

doorgegaan gebruiken voor deelname in 2021. Publiekskaarten worden komende week door de theaters teruggestort. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Juliette Bergmann President 

Ozden Tekcandan Wedstrijdcommisaris 

Richard Kien  Senior Assistent 
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