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Capelle aan den IJssel, 3 oktober 2020 

 

 

Beste atleten, coaches en anders geïnteresseerden 

 

Het corona-virus heeft na een relatief rustige zomer ons landje weer in een ijzeren greep. Het aantal besmettingen 

loopt hard op en langzaam begint het aantal patiënten in de ziekenhuizen weer toe te nemen. 

Afgelopen maandag heeft de regering naar aanleiding van deze ontwikkelingen een nieuw pakket aan maatregelen 

genomen om de situatie weer onder controle te nemen. 

 

Een van deze maatregelen is een verbod op het organiseren van wedstrijden in een cultureel centrum of theater. Los 

van het aantal bezoekers is met deze maatregel het organiseren van de Open Brabantse Kampioenschappen in een 

theater geen optie meer. 

Voor alle andere locaties geldt een van maximaal 30 personen die tegelijk aanwezig kunnen zijn. 

 

Voor een periode van in ieder geval 3 weken is het organiseren van een Bodybuilding/Fitnesswedstrijd geen 

mogelijkheid. 

 

De optie die de NBBF nu nog rest is het verplaatsen van de Open NK C naar zondag 15 november. Deze wedstrijd zal 

dan plaatsvinden in theater de Lievekamp te Oss. 

De Hercules die oorspronkelijk gepland stond op zondag 15 november wordt samengevoegd met de Juliette Bergmann 

GP. 

 

De NBBF wil benadrukken dat wij geen enkele garantie kunnen geven over het wel of niet doorgaan van de 

wedstrijden die dit jaar gepland staan. Wij zijn van mening dat we de atleten die willen een podium moeten bieden. 

Afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt en welke maatregelen de overheid neemt zullen wij moeten 

schakelen. 

 

Mocht het zo zijn dat door nieuwe maatregelen ook de wedstrijd op 15 november geen doorgang kan vinden voegen 

we alle evenementen samen tot een wedstrijd op 6 december 2020. 

 

Laten we met elkaar hopen dat het ons lukt het virus onder controle te krijgen zodat we weer ouderwets kunnen 

genieten van onze sport en elkaars gezelschap. 
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