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         Rotterdam, 23 maart 2020 
 
 
Beste atleten 
 
Woensdag 18 maart heeft het bestuur jullie op de hoogte gebracht van de gevolgen van het 
coronavirus op het wedstrijdprogramma van de NBBF. Tevens hebben we uitgelegd hoe we trachten 
op een eerlijke manier jullie gemaakte kosten te compenseren zonder het voortbestaan van de 
organisatie in gevaar te brengen. 
We hebben gemerkt dat er nog veel vragen zijn over wat deze oplossing nu precies inhoudt. 
Bij deze proberen we het nog een keer zo goed mogelijk weer te geven. 
 

• De tickets die jullie hebben aangeschaft, voor een van de wedstrijden die dit voorjaar zouden 
plaatsvinden, zijn geldig tot de zomer van 2021. 

• Dit geldt zowel voor de atletentickets als de coachtickets. 

• Wanneer je je online inschrijft voor een nieuwe wedstrijd hoef je dus niets te betalen. Je 
moet alleen je inschrijfbewijs of betalingsbewijs mee nemen naar de inschrijving. Dit geldt 
ook voor de coaches. 

• Wanneer je ingeschreven staat voor de JBC 2020 of OR 2020 blijft je inschrijving gewoon 
staan. Doe je niet mee en gebruik je je inschrijfbewijs voor en andere wedstrijd geef dit dan 
wel door aan juliettebergmann@ifbbnederland.nl 

• Bezoekerstickets zijn rechtstreeks aangeschaft bij de theaters. Deze tickets zullen 
waarschijnlijk door de theaters vergoed worden. De NBBF kan hierin niets betekenen. 

 
We realiseren ons dat er veel onzekerheid is over het wel of niet doorgaan van de Juliette Bergmann 
Cup op 26 april 2020. Op dit moment zijn wij als NBBF niet in de positie om hier al een beslissing over 
te nemen. Mocht het zo zijn dat de wedstrijd geen doorgang kan vinden dan zullen we de JBC en de 
Open Rotterdam samenvoegen op 17 mei 2020.  
 
Veel van onze leden uit het zuiden, maar ook andere delen, van het land maken op het moment 
angstige momenten mee door ziekte of ziekte van dierbaren. Er zijn NBBF-ers die afscheid van een 
geliefde hebben moeten nemen. Het bestuur leeft intens met jullie mee.  
We willen als bestuur een dringend beroep doen op jullie allemaal om je zoveel mogelijk aan de 
richtlijnen van het RIVM te houden. Ieder slachtoffer is er een teveel. 
 
Vragen en/of opmerkingen mail je naar richardkien@ifbbnederland.nl. 
Inschrijvingen en aanpassen/annuleren inschrijvingen lopen via juliettebergmann@ifbbnederland.nl. 
Klachten kun je indienen bij wedstrijdcommissaris@ifbbnederland.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Namens het bestuur van de NBBF 
 
Richard Kien 
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         Rotterdam, 18 maart 2020 
 
 
 
Beste atleten 
 
 
Donderdag 12 maart besloot de nederlandse regering als reactie op het uitbreken van het 
coronavirus in Nederland tot 31 maart alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen te 
verbieden. Door dit besluit was het Orpheus theater niet langer in staat onze wedstrijd te 
huisvesten. Het bestuur heeft enige tijd geworsteld met het idee om de wedstrijd zonder 
publiek gefaseerd toch op 15 maart te laten plaatsvinden. Het bleek niet mogelijk dit op zo’n 
korte termijn te realiseren.  
We hebben zo snel mogelijk een alternatief programma opgesteld om het proces voor jullie, 
de atleet in voorbereiding, overzichtelijk te houden. Geen ideale situatie maar op dat 
moment vanuit de beperkte mogelijkheden van het bestuur de beste oplossing. 
 
 
Zondagavond volgde een tweede ronde maatregelen waardoor naast de Juliette Bergmann 
Cup nu ook de Open Rotterdamse geen doorgang kon vinden. Er was nu genoeg tijd om een 
alternatieve gefaseerde wedstrijdvorm te organiseren zonder publiek. Het sluiten van de 
sportscholen tot en met 5 april bleek nu de grootste bottleneck. 
Het is niet mogelijk begin april atleten op een podium zetten terwijl er drie weken geen 
sportschool open is. Daarnaast is het bestuur van mening dat we de coronaproblematiek 
serieuzer moeten nemen dan we in eerste instantie misschien deden. Een atleet die op het 
punt staat het podium op te gaan heeft niet de hoogste weerstand en is vatbaarder voor 
ziektes dan off season. Beter dus om de adviezen van de overheid op te volgen en niet in een 
grote groep bij elkaar te komen. 
 
 
Het bestuur heeft gebaseerd op de beschikbare informatie in deze de volgende keuzes 
gemaakt: 
 

Zondag 26 april  Juliette Bergmann Cup (c) Theater aan de Schie 
Zondag 17 mei Open Rotterdamse (b)  Isala Theater 
Zondag 28 juni NK (a)     Theater Sneek 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mocht door omstandigheden het niet mogelijk zijn zondag 26 april de Juliette Bergmann Cup 
te organiseren dan zullen de JBC en de OR worden samengevoegd op zondag 17 mei.  
Alle C atleten krijgen dan de mogelijkheid deel te nemen aan de B wedstrijd. Alle atleten die 
een top 5 plaatsing behalen plaatsen zich voor het A niveau. B atleten die geen top 5 
behalen behouden de B status. C atleten die buiten de top 5 plaatsen behouden de C status 
mits de hoofdjury, de wedstrijdcommissaris en een vertegenwoordiger van het bestuur 
anders beslissen. Mocht een atleet duidelijk goed genoeg zijn voor de B status maar door de 
bijzondere omstandigheden zich niet plaatsen zullen we van de regels afwijken. 
 
Het bestuur wil graag transparant zijn over de manier waarop we tot de huidige 
besluitvorming zijn gekomen en enkele moeilijke beslissingen hebben moeten nemen. 
 
Om te beginnen heeft het bestuur contracten met theaters. Deze contracten zijn bindend. 
Pas op het moment dat door een overheidsbesluit een theater ons niet kan ontvangen is het 
voor ons mogelijk een wedstrijd te verplaatsen of te annuleren. Dit gold voor de theaters 
alwaar we de JBC en de OR zouden organiseren en dit geldt voor de theaters waar we tot 
aan de zomer nog te gast gaan zijn. 
 
Wanneer we kijken naar 26 april is het helemaal nog niet zeker dat de coronaproblematiek 
een wedstrijd mogelijk maakt. Wanneer wij op dit moment de wedstrijd zouden annuleren 
zijn de kosten van het theater voor rekening van de NBBF. 
De NBBF is een financieel gezonde organisatie maar we hebben niet de mogelijkheden die 
bijvoorbeeld een bond als de KNVB of de KNWU heeft. 
De NBBF werkt met een ongeveer sluitende begroting waarbij theaterkosten zonder 
inkomsten het verloop van het verdere wedstrijdseizoen bedreigd. 
 
Het is ook om deze rede dat het bestuur heeft besloten geen terugbetalingen van 
inschrijfgelden en deelname gelden te doen. Daar een groot deel van deze inkomsten al zijn 
geïnvesteerd in onder andere de theaters en de uitzending naar het Europees 
Kampioenschap is het simpelweg niet mogelijk dit te doen zonder het bestaan van de NBBF 
in gevaar te brengen.  
Atleten zullen vouchers krijgen voor deelname aan andere wedstrijden van de NBBF. 
Wanneer je geen wedstrijd meer wilt doen kun je vouchers krijgen voor publiekskaarten om 
een of meerdere wedstrijden te bezoeken.  Je kunt dit vanaf een later moment regelen via 
juliettebergmann@ifbbnederland.nl. Hoe een en ander te organiseren zal binnenkort 
vermeld worden op onze site. (www.ifbbnederland.nl)  
 
Het bestuur wil kosten wat het kost haar atleten nog voor de zomer een podium geven. 
Wanneer we het seizoen 26 april op kunnen pikken is het goed mogelijk om met drie weken 
trainen een goede shape te bereiken. Het zal niet makkelijk zijn maar het is te doen. 
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Het bestuur realiseert zich dat we met het besluit om geen terugbetalingen te doen enkele 
van jullie ernstig teleurstellen. Dat betreuren we ten zeerste. 
We zijn het echter aan onze leden verplicht het bestaan van de NBBF te waarborgen en 
atleten die ondanks de zeer zware omstandigheden in voorbereiding zijn een podium te 
bieden.  
 
Atleten die het niet eens zijn met de huidige besluitvorming kunnen een klacht indienen bij 
de wedstrijdcommissaris. Je kunt dit doen via wedstrijdcommissaris@ifbbnederland.nl. 
 
Het doorgeven van annuleringen of verandering van wedstrijd kun je doen via 
juliettebergmann@ifbbnederland.nl. De atleten die nu ingeschreven staan voor de JBC en de 
OR blijven op de lijst staan tot ze zich via dit e-mailadres afmelden. Atleten die stonden 
ingeschreven voor de Isala of Summer Fitness Classic moeten even doorgeven voor welk 
alternatief ze kiezen. Het maakt niet uit voor welke wedstrijd je kiest. De vouchers blijven 
geldig tot de zomer van 2021. 
 
Algemene vragen over alle andere zaken kun je mailen aan richardkien@ifbbnederland.nl. 
 
Het bestuur van de NBBF wil via deze weg een beroep doen op een stukje loyaliteit richting 
de sportschool waar je traint. Zonder de ouderwetse sportscholen en de sportschoolhouders 
zou het niet mogelijk zijn onze mooie sport op niveau te bedrijven. Veel van deze mensen 
lopen al decennia mee en hebben zo hun steentje bijgedragen aan de ontwikkeling maar ook 
het basale voortbestaan van onze sport in wedstrijdvorm. Laat deze mensen in deze 
moeilijke tijden niet in de steek. We realiseren ons dat vele van jullie zich door de 
coronaproblematiek wellicht ook in zwaar weer bevinden. Steun indien mogelijk jouw gym 
want alleen dan kunnen we over enige tijd onze sport weer met zijn alle oppakken. 
 
Let op jullie gezondheid!! 
Nu we het wedstrijdseizoen pas 26 april weer oppakken en de sportscholen tot 5 april dicht 
zijn is het mogelijk om even achterover te leunen. Wellicht een geluk bij een ongeluk. 
 
Het bestuur hoopt jullie allemaal in blakende gezondheid te ontmoeten op een van onze 
wedstrijden. 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Namens het bestuur van de NBBF 
 
 
Richard Kien 
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