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DE KAMPKRANT
Het laatste nieuws en updates voor we op kamp vertrekken.
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Eerder werd aangekondigd dat de Olympische Spelen van
2020 in Tokio niet zouden doorgaan omwille van het
coronavirus. Door de aanwezigheid van sporters over de
hele wereld vormden de Olympische Spelen een te groot
risico om het virus verder te verspreiden.
Intussen komt het Olympisch comité met een alternatief,
zodat de Olympische Spelen van 2020 toch nog kunnen
doorgaan, rekening houdend met de huidige gezondheidstoestand.
De Olympische Spelen van 2020 zullen doorgaan op
verschillende locaties verspreid over de hele wereld. Voor
België gaan de Olympische Spelen door in Houffalize, van 26
juli tot en met 1, 3 of 5 augustus.
In Houffalize zal er gestreden worden voor de medailles van
de volgende disciplines: tennis, zwemmen, boksen,
wielrennen, skateboarden en waterpolo.
Om alles veilig te laten verlopen worden er strenge
veiligheidsmaatregelen genomen en zullen sporters van
verschillende disciplines nooit met elkaar in contact komen.
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Olympische disciplines 2020
Om de veiligheid van de sporters te garanderen wordt dit jaar het aantal disciplines sterk beperkt.
Op de sportterreinen worden enkel sporters en hun coaches toegelaten. Supporters blijven dit jaar
jammer genoeg thuis, maar kunnen hun favoriete sporters aanmoedigen via de post.
In Houffalize wordt er gestreden voor de verschillende Olympische medailles:

sloebers

speelclub

rakwi

tito

keti

aspi

Sporters komen op het afgesproken moment, in trainingsoutfit naar de sportvelden in Houffalize. Hier worden ze
verwelkomd door het Olympisch comité en hun coaches.

Extra in de valies van de olympische atleten...
De olympische atleten ontvangen van het Olympisch comité nog een uitgebreide brochure met alle nodige
informatie in. Opvallend zijn de extra's op het inpaklijstje. Sporters worden namelijk verplicht om minstens 3
mondmaskers, voldoende wegwerpzakdoeken en een busje alcoholgel mee te nemen.

Veiligheid van de
sporters
De Olympische organisatie probeert de veiligheid van de sporters zo goed
mogelijk te garanderen. Daarom vragen wij aan alle sporters om onderstaande
strook in te vullen en mee te nemen op kamp. Deze worden dan bij het
aanmelden van de sporters, samen met de medische fiche verzameld.
De Olympische organisatie bedankt u alvast, om er samen met ons
een veilige editie van te maken.

______________________________________
Naam van de deelnemer: ..............................................................
Groep van de deelnemer: ..............................................................
Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening?
Je kan informatie vinden over wie tot deze risicogroepen behoort via deze webpagina.
(https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen)
Ja
Neen
Indien ja; is er toestemming van een arts en/of ouder om deel te nemen aan het aanbod?
Ja

Neen

