
 

 

  
 

Beste coach, 

Beste technische directeur,      Brussel, 31/03/2020 

 

Zoals beloofd houden wij je graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de 

periode van de Olympische Spelen. Gisteren zijn het IOC en Tokio 2020 overeengekomen dat de Spelen 

zullen plaatsvinden tussen 23 juli en 8 augustus 2021, exact een jaar later dan oorspronkelijk gepland.  

 

We zijn blij met deze beslissing omdat deze ook overeenstemt met de opbouw van een vertrouwde 

periodisering, met een piekmoment gelegen in de zomer. En dat je dat uitstekend kan, heb je de afgelopen 

jaren op indrukwekkende wijze bewezen. 

 

Ook wat betreft alle organisatorische voorbereidingen denken we dat dit het beste moment is om het 

bestaande plan te herzien en veel van de voorbereidingen uit de vorige werkfase mee te nemen.  

 

Het IOC heeft gisteren nogmaals bevestigd dat alle quotaplaatsen die reeds volgens de bestaande 

internationale kwalificatiecriteria behaald werden, zullen worden gehandhaafd. Wat betreft de herziening 

van de kwalificatiecriteria voor de nog openstaande quotaplaatsen, heeft het IOC ons verzekerd dat deze 

binnen drie weken beschikbaar zullen zijn, tegen het einde van de paasvakantie. We weten dat onze 

collega's in Lausanne in dit proces zeer nauw samenwerken met hun collega's van de Internationale 

Sportfederaties. Zodra we deze aangepaste internationale criteria hebben, zullen we contact opnemen 

met de technische directeuren van de federaties en de liga's om na te gaan wat dit betekent voor een 

aanpassing van de nationale, interne criteria, indien nodig. In tussentijd vragen wij je om je eigen 

internationale contacten in te schakelen om op de hoogte te blijven of zelfs betrokken te worden bij de 

herziening.  

 

Het IOC is verheugd over het besluit van alle internationale sportfederaties om alle geplande 

kwalificatiewedstrijden te annuleren of uit te stellen tot nader order. Dit geldt ook voor de 

testevenementen die gepland zijn dit voorjaar in Tokio.     

 

Er is goed nieuws in verband met de houders van Olympische beurzen van Olympic Solidarity. Deze zullen 

ongewijzigd doorlopen tot de nieuwe datum van de Olympische Spelen volgend jaar.  
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Voor de atletenvertegenwoordigers van de verschillende landen en organisaties houdt het IOC vandaag, 

dinsdag, een videoconferentie, waarvan we de inhoud nadien opnieuw zullen delen met de Belgische 

atleten. Wij zullen je deze informatie achteraf ook overmaken. 

 

Uiteraard zijn wij samen met de topsportpartners Sport Vlaanderen, Adeps, Ostbelgien steeds beschikbaar 

om je te begeleiden en te ondersteunen bij de aanpassingen van de programma’s en planningen. 

 

Voor psychologische vragen kan je nog altijd contact opnemen met onze prestatiepsycholoog: 

 Jef Brouwers  jef@ticka.be 

Voor medische vragen blijft onze Chief Medical Officer verder beschikkbaar: 

Dr. Johan Bellemans  +32 495 23 45 36 

Voor specifieke sportgerelateerde vragen, blijven onze Managers High Performance steeds beschikbaar: 

Bob Maesen  +32 486 71 79 36 of  

Philippe Préat  +32 473 63 10 48  

 

Het nieuwe doel aan de horizon is nu duidelijk zichtbaar en nog exact 478 dagen van ons verwijderd. We 

moeten de weg daarheen nog uittekenen. Hiervoor hebben we de komende dagen nog geduld nodig tot 

we alle coördinaten kennen en ongehinderd weer samen kunnen trainen.  

Een kleine bouwsteen op de nieuwe weg naar Tokio is hopelijk onze Team Belgium Stage, die we van 14 

tot 21 november 2020 weer in Belek organiseren voor alle atleten en hun coaches die zich al hebben 

gekwalificeerd voor Tokio of een realistische kans hebben om zich daarvoor te plaatsen.  

Laten we alle gedragsregels net zo voorbeeldig blijven volgen als in de afgelopen dagen om deze fase in 

goede gezondheid te overleven en te kunnen doen wat we het liefst doen: trainen - concurreren - winnen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Olav Spahl 

Directeur Topsport 


