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Capelle aan den IJssel, 30 januari ’21 
 
 
Beste leden van de NBBF 
 
 
Het is inmiddels ruim 10 maanden geleden dat we met elkaar verrast werden door de ingrijpende gevolgen van het 
corona virus binnen onze samenleving. Daadwerkelijk 1 dag voor de Juliette Bergmann Cup werd door de ingaande 
Lock down het laten doorgaan van de wedstrijd verhinderd. 
We hebben ons vanaf dat moment op alle mogelijke manieren ingespannen om toch een wedstrijd aanbod te realiseren. 
Iedere keer werden we achterhaald door een zure realiteit. Tot nu toe is het niet gelukt om binnen de toegestane kaders 
een wedstrijd te organiseren. 
 
De afgelopen maanden zijn we hard bezig geweest met het wedstrijdprogramma voor 2021. Met in het achterhoofd dat 
in 2020 onze atleten twee keer in voorbereiding zijn gegaan zonder dat deze inspanning is bekroond met een moment 
op het podium hebben we hierin moeilijke afwegingen moeten maken. 
 
De voorzitter van de NBBF heeft in samensprak met de senior assistent en ondergetekende besloten alle wedstrijden 
die gepland stonden voor de periode maart, april, mei 2021 geen doorgang te laten vinden. 
Belangrijkste argument hiervoor is dat we op het moment dat onze atleten moeten beginnen met voorbereiden geen 
enkele garantie kunnen geven dat er daadwerkelijk wedstrijden gaan plaatsvinden. 
 
We hopen en vermoeden dat we de draad weer kunnen oppakken in de periode september/oktober 2021. Hierover 
zullen we jullie op de hoogte houden. 
 
Wanneer de omstandigheden het toelaten zullen we proberen onze poseerclinics te organiseren om zo toch 
contactmomenten met jullie te kunnen hebben. We missen jullie!!! 
 
Mocht je in de tussentijd willen deelnemen aan internationale wedstrijden mail dan met 
juliettebergmann@ifbbnederland.nl. Uiteraard geldt dit alleen voor A atleten. 
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