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March 24, 2020
Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committee
The President of the International Olympic Committee (IOC), Thomas Bach, and the Prime Minister of Japan, Abe Shinzo,
held a conference call this morning to discuss the constantly changing environment with regard to COVID-19 and the
Olympic Games Tokyo 2020.
They were joined by Mori Yoshiro, the President of the Tokyo 2020 Organising Committee; the Olympic Minister, Hashimoto
Seiko; the Governor of Tokyo, Koike Yuriko; the Chair of the IOC Coordination Commission, John Coates; IOC Director
General Christophe De Kepper; and the IOC Olympic Games Executive Director, Christophe Dubi.
President Bach and Prime Minister Abe expressed their shared concern about the worldwide COVID-19 pandemic, and what
it is doing to people’s lives and the significant impact it is having on global athletes’ preparations for the Games.
In a very friendly and constructive meeting, the two leaders praised the work of the Tokyo 2020 Organising Committee and
noted the great progress being made in Japan to fight against COVID-19.
The unprecedented and unpredictable spread of the outbreak has seen the situation in the rest of the world deteriorating.
Yesterday, the Director General of the World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, said that the
COVID-19 pandemic is "accelerating". There are more than 375,000 cases now recorded worldwide and in nearly every
country, and their number is growing by the hour.
In the present circumstances and based on the information provided by the WHO today, the IOC President and the Prime
Minister of Japan have concluded that the Games of the XXXII Olympiad in Tokyo must be rescheduled to a date beyond
2020 but not later than summer 2021, to safeguard the health of the athletes, everybody involved in the Olympic Games
and the international community.
The leaders agreed that the Olympic Games in Tokyo could stand as a beacon of hope to the world during these troubled
times and that the Olympic flame could become the light at the end of the tunnel in which the world finds itself at present.
Therefore, it was agreed that the Olympic flame will stay in Japan. It was also agreed that the Games will keep the name
Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020.
The International Olympic Committee is a not-for-profit independent international organisation made up of volunteers,
which is committed to building a better world through sport. It redistributes more than 90 per cent of its income to the
wider sporting movement, which means that every day the equivalent of 3.4 million US dollars goes to help athletes and
sports organisations at all levels around the world.
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Perscommuniqué
BOIC medestichter International Federation for Sports Officials
Brussel, 12 maart 2019.
Op vrijdag 8 maart werd in het Vredespaleis in het Nederlandse Den Haag de “International Federation for
Sports Officials” (IFSO) boven de doopvont gehouden. Deze nieuwe federatie is er gekomen op initiatief van
Patrick Vajda, voorzitter van de Association Française du Corps Arbitral Multisports (AFCAM). Het
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité staat samen met o.m. het NOC*NSF aan de wieg van de
internationale federatie. Gwenda Stevens, lid van de raad van bestuur van het BOIC en voorzitster van de
Commissie Officials van het BOIC is één van de drie ondervoorzitters van het IFSO.
Gwenda Stevens: “Scheidsrechters en juryleden zijn belangrijke "actoren" in een sportwedstrijd. De “International
Federation for Sports Officials” zal de belangen van de officials behartigen op internationaal niveau en toezien op
een erkend statuut. Het BOIC heeft in het verleden reeds aangetoond met zijn Commissie Officials, opgericht in
2015, aandacht te geven aan de materie.”
Bestuur
“De International Federation for Sports Officials” zal de vierjarige cyclus volgen van een olympiade. Tot na de
Olympische Spelen van Tokio in 2020, werd voor een raad van bestuur ad interim gekozen.
Patrick Vajda, voorzitter van de “Association Française du Corps Arbitral Multisports (AFCAM)” werd voorzitter
benoemd.
Janie Frampton, Sports Officials UK, Martens Dambergs, IBSF en Gwenda Stevens, lid van de raad van bestuur
van het BOIC, voorzitter van de Commissie Officials van het BOIC en voorzitter van de Royal Belgian Rowing
Federation, zijn ondervoorzitters.
Jan Vlasblom van NOC*NSF is penningmeester en Charlotte Girard (Olympic referee Ice Hockey) is secretarisgeneraal.
Het bestuur telt 12 leden waarvan de helft vrouwen zijn.

Win een officiële Team Belgium polo van Peak en maak kans op misschien wel een gesigneerde
Nog op zoek naar een origineel cadeau voor onder uw kerstboom? Het BOIC geeft 10 Team Belgium Peak
sportpolo’s weg, eentje daarvan lieten wij signeren door de Team Belgium atleten die deelnamen aan de BOICherfststage op Lanzarote. Origineel genoeg?
Zo neemt u deel aan onze wedstrijd :
Stuur vóór maandag 14 januari 2019 – 10u00 - een e-mail met uw voornaam, uw naam, uw taal, uw confectiemaat
(polo), geslacht en uw antwoord op onderstaande wedstrijdvragen naar info@olympic.be met vermelding “PEAK
SPORT”.
De twee wedstrijdvragen zijn :
1. Waar vinden de eerstkomende Europese Spelen plaats?
2. Hoeveel inschrijvingen zullen wij ontvangen hebben op maandag 14 januari 2019 voor 10:00?
Peak is het sportmerk voor de niet-technische sportkleding van de verschillende delegaties van Team Belgium in
2019 en 2020.

Team Belgium op olympische stage in Lanzarote
van 10 tot 24 november!
De weg naar de Olympische Spelen van Tokyo in 2020 loopt eerst via het Canarische eiland, Lanzarote. Daar slaat
het BOIC naar jaarlijkse gewoonte van 10 tot 24 november zijn kamp op voor een olympische multidisciplinaire
stage.
Sport, training en teambuilding staan centraal in de performante infrastructuren van Club La Santa. Zo’n 50 atleten
waaronder de Cheetahs, de Belgian Tornados, Tim Brys en Niels Van Zandweghe, Koen Naert, Emma
Plasschaert en Dirk Van Tichelt zullen er trainen onder de Canarische zon. Ook de coaches, topsport experts en de
BOIC-staf reizen mee naar het Spaanse eiland.

In Lanzarote zijn 11 sporten vertegenwoordigd : atletiek, gymnastiek, judo, kajak,
kleiduivenschieten, roeien, tennis, triatlon, wielrennen, zeilen en zwemmen.
Philippe Vander Putten, CEO van het BOIC: «Het is belangrijk voor de teamspirit van Team Belgium dat atleten
meerdere stages samen hebben. Het bewijs dat de atleten en hun omkadering dit ook vinden, wordt vertaald door
hun positieve reactie op onze uitnodiging, meer dan 50 atleten uit 11 verschillende sporten trainen dit jaar op
Lanzarote.”
Als federatie kan de KBR in het kader van het voordelenprogramma van het BOIC genieten van uitzonderlijke
voordelen bij onze partners.
5 duo-tickets te winnen voor Belgian Cats
Na hun knappe vierde plaats op de FIBA Women's Basketball World Cup in Tenerife, moeten de Cats nog 2
wedstrijden spelen in de kwalificatieronde voor het komende EK. Op zaterdag 17 november spelen ze in en tegen
Duitsland, op woensdag 21 november spelen ze in Kortrijk tegen Tsjechië. Voor de wedstrijd in Kortrijk zijn alle
tickets reeds de deur uit, maar niet getreurd … de basketbalfederatie geeft 5 duo-tickets weg.
Wil jij de Cats life naar de overwinning roepen, doe dan mee aan onze wedstrijd!
Stuur vóór maandag 12 november 2018 – 10u00 een e-mail met uw naam, voornaam, taal, geslacht en antwoord
op onderstaande wedstrijdvragen naar info@olympic.bemet vermelding “BELGIAN CATS”.
De twee wedstrijdvragen zijn :
1. Waar in Kortrijk vindt de wedstrijd tegen Tsjechië plaats?
2. Hoeveel inschrijvingen zullen wij ontvangen hebben op maandag 12 november 2018 voor 10:00?
Mvg,
TEAM BELGIUM
Als lid van de KBR kunnen de leden in het kader van het voordelenprogramma van het BOIC genieten van
uitzonderlijke voordelen bij onze partners.
Win een Body & Fit Analyse !
De Bakala Academy schenkt 2 Body & Fit analyses weg, elk ter waarde van 125 €. Een gevarieerde en
uitgebalanceerde voeding is van cruciaal belang om goed te presteren en gezond te leven. Wat is de optimale
hoeveelheid koolhydraten, eiwitten en vetten die je moet eten? Hoe kan je via 'strategische' sportvoeding de
effecten van je trainingen op uithouding en spierkracht stimuleren? Tijdens een BODY & FIT analyse bestudeert
de Bakala Academy nauwkeurig je huidige eetgewoontes en levensstijl.
Wil jij zo’n Body & Fit Analyse winnen?
Beantwoord dan onderstaande wedstrijdvragen en stuur vóór woensdag 31 oktober 2018 om 10u00 een e-mail
met je voornaam, naam, geslacht, taalrol en antwoord op onderstaande wedstrijdvraag naar info@olympic.be met
als vermelding “Bakala Academy”.
Wedstrijdvragen
1. Wie is de oprichter van de Bakala Academy (meer info opwww.bakala-academy.com) ?
2. Hoeveel inschrijvingen zullen wij ontvangen op woensdag 31 oktober 2018 – 10u00?
De Body & Fit analyse omvat:
• ·
Een analyse van je lichaamssamenstelling (15 minuten)
• ·
DXA scan + huidplooimeting
• ·
Een voedingsconsult (75 minuten)

Deel 1:
Analyse van je huidige voedingspatroon, levensstijl, sport, medische geschiedenis en gezondheids- en/of
lichaamssamenstellingsdoelstellingen
Deel 2:
Geïndividualiseerd voedingsadvies
Na dit consult ontvang je:
•
•
•

·
Een verslag van je huidige lichaamssamenstelling
·
Praktisch en persoonlijk voedingsadvies in de vorm van een verslag
·
Een voedingshandleiding met aanvullende informatie omtrent de juiste voedingskeuze zowel voor thuis,
voor/tijdens/na het sporten, in de supermarkt, als op restaurant.

Meer info over de Bakala Academy en de Body & Fit Analyse
Mvg,
TEAM BELGIUM
PERSCOMMUNIQUÉ
Olav Spahl volgt Eddy De Smedt op als Director Elite Sport van het BOIC
BRUSSEL, 23 APRIL 2018
Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) verwelkomt Olav Spahl in zijn team. Olav Spahl
gaat vanaf 3 september aan de slag als Directeur Elite Sport. Hij volgt Eddy De Smedt op die eind dit jaar
met pensioen gaat. Hij zal mee de visie en de strategie van het departement Topsport van het BOIC
bepalen.
Olav Spahl werkt momenteel bij het Duits Olympisch Comité waar hij een departement van 10 personen leidt.
Daar is hij samen met zijn team verantwoordelijk voor 18 «Olympic support centers» , 2 «Institutes for applied
training and science technology» en voor de «Coaches academy». Hij maakte deel uit van de Duitse delegatie (o.m.
als Deputy chef de mission) tijdens de Olympische Spelen van Londen, Sotsji, Rio en PyeongChang.
Daarvoor werkte hij voor de Duitse zwemfederatie als Technisch Directeur.
Olav Spahl is 43 en heeft de Duitse nationaliteit. Tijdens de zomer zal hij samen met zijn partner naar België
verhuizen en gebruik maken van deze periode om Nederlands te leren en zijn Frans bij te schaven.
“We hebben veel kandidaten gezien met een indrukwekkend cv en palmares in de sportwereld. Het was dus
moeilijk om een keuze te maken, “ vertelt Philippe Vander Putten, CEO van het BOIC. ”Ik wil alle kandidaten bij
deze nog eens bedanken voor hun tijd en hun inspanningen.
Olav Spahl combineert een grote ervaring in topsport, olympische beweging en management. Hij heeft een passie
voor de sport en heeft al bewezen over alle kwaliteiten te beschikken om in een professionele context zijn
verantwoordelijkheden met enthousiasme in te vullen.”
Eddy De Smedt: “Als coach en verantwoordelijke voor Olympische support centers, kent Olav de topsport vanuit
verschillende invalshoeken. Bovendien heeft hij ervaring binnen meerdere Olympische delegaties, zowel Zomer als
Winter. Ik ben er dan ook van overtuigd dat hij uitstekend zal kunnen samenwerken met mijn huidige team.
De enkele maanden die we samen zullen doorbrengen, moeten hem toelaten de bijzonderheden van het Belgische
topsportlandschap te doorgronden en de belangrijkste topsportactoren persoonlijk te leren kennen.

Team Belgium gaat voor topprestaties op het hoogste niveau, en daar zal Olav - in nauwe samenwerking met de
gemeenschappen en de sportadministraties - zijn steentje toe bijdragen.”
Olav Spahl : «Ik dank het BOIC voor het vertrouwen dat het in mij stelt en ik verheug me erop om te werken voor
Team Belgium. Onze belangrijkste prioriteit zal zijn om samen met alle betrokken partijen succesvolle strategieën
te bepalen om zo het aantal Belgische atleten in de wereldtop (Top 8) op de Olympische Spelen te verhogen.”

TEAM BELGIUM: exclusieve voordelen
Als federatie kan u in het kader van het voordelenprogramma van het BOIC genieten van uitzonderlijke
voordelen bij onze partners.
In november vorig jaar waren Tom Waes en Dominique Monami te gast tijdens de jaarlijkse Team
Belgium stage op Lanzarote. AG Insurance, partner van het BOIC, had het gezicht van VRT-zender Eén
en de Olympische tenniskampioene uitgenodigd om er onze Belgische atleten uit te dagen met een
aantal challenges. Wij maakten er een wedstrijd van. Wie deelneemt kan een praktische Salomon
rugzak winnen.
Dit moet u doen om kans te maken op één van de 10 Salomon rugzakken :
Bekijk de videofilm waarin onze taekwondoka’s worden uitgedaagd door Dominique
Monami en beantwoord onze wedstrijdvragen.
Stuur vóór maandag 7 mei 2018 – 10u00 een e-mail met uw naam, voornaam, taal, geslacht en
antwoord op onderstaande wedstrijdvragen naar info@olympic.be met als vermelding “AG Challenge”.
De twee wedstrijdvragen zijn :
1. Wat betekent 'taekwondo'?
2. Hoeveel personen zullen hebben deelgenomen aan deze wedstrijd op de afsluitdatum (7 mei 2018)?
Mvg,
TEAM BELGIUM
Als federatie kan u in het kader van het voordelenprogramma van het BOIC genieten van uitzonderlijke voordelen
bij onze partners.

Win tickets voor het Wereldkampioenschap
Acrobatische Gymnastiek
In de lente van 2018 is Antwerpen van 13 tot 15 april gaststad voor het Wereldkampioenschap Acrobatische
Gymnastiek. Eén week voor het wereldkampioenschap - van 4 tot 10 april - staan op dezelfde locatie de World Age
Group Competitions op het programma. Hier komen de beloftevolle jongeren in actie. Wilt u onze Belgische top
aan het werk zien en een gratis duo ticket winnen, doe dan mee aan onze wedstrijd.
Kans maken op één van de 10 duo tickets doet u zo :
Stuur vóór vrijdag 30 maart 2018 – 10u00 een e-mail met uw naam, voornaam en antwoord op onderstaande
wedstrijdvragen naar info@olympic.be met als vermelding “ACROBATICS”.
De twee wedstrijdvragen zijn :
1. 1. Waar in Antwerpen vindt het Wereldkampioenschap Acrobatische Gymnastiek plaats?
2. 2. Hoeveel inschrijvingen zullen wij ontvangen hebben op vrijdag 30 maart 2018 – 10:00?
U bent niet bij de gelukkigen, niet getreurd er zijn nog tickets beschikbaar
via https://www.teleticketservice.com/tickets/2017-2018/wk-acro-2018

Over acrobatische gymnastiek
Acro is een gymnastiekdiscipline die uitgevoerd wordt in teamverband en waarbij er geturnd wordt op een verende
gymnastiekvloer. In deze gymnastiekdiscipline worden indrukwekkende piramides afgewisseld met salto’s,
tumbling en dans. Dit alles wordt samengevoegd tot een oefening en uitgevoerd op muziek. In deze discipline
behoort België bij de absolute wereldtop. Uitgebreide informatie vindt u op www.acrobatics2018.com.

Win een exclusieve Team Belgium Samsonite koffer
Sinds 26 februari zijn de atleten die deelnamen aan de Winterspelen van PyeongChang terug in Belgenland. Zij
kwamen naar huis met één mooie medaille, de historische zilveren medaille gewonnen door Bart Swings. 20 jaar,
sinds de Spelen van Nagano in 1998, was het geleden dat België een medaille won op de winterspelen. Om dat te
vieren, schenken wij een exclusieve Team Belgium Samsonite reiskoffer weg.
U wil net als Bart Swings ook reizen in stijl met zo’n exclusieve Samsonite reiskoffer, beantwoord dan
onderstaande wedstrijdvragen en stuur vóór vrijdag 30 maart 2018 - 10u00 een e-mail met naam, voornaam en
antwoord op onderstaande wedstrijdvraag naar info@olympic.be met als vermelding “SAMSONITE”.
De 2 wedstrijdvragen zijn:
1. 1. Wat betekenen de Koreaanse tekens op de Team Belgium koffer?
2. 2. Hoeveel deelnames zullen wij ontvangen op vrijdag 30 maart 2018 – 10:00?
Mvg,
TEAM BELGIUM
Klik op onderstaand logo voor het organogram van het BOIC met zijn commissies

