ONLINE ZOMERSPELEN

The Nationals

Beste atleet,
Sinds het nieuws dat evenementen aan nieuwe strenge eisen moeten voldoen zijn wij gelijk aan het
werk gegaan om te kijken wat dit voor ons zou betekenen. Helaas is het allemaal nog vrij onduidelijk
en vrij onzeker. Halverwege augustus komt de overheid met een update maar het is absoluut niet
zeker welke kant het op zal gaan. Worden de maatregelen strenger, gaat men versoepelen, wij
hebben geen idee. De maatregelen zoals ze nu zijn maken het echter onmogelijk voor ons om de
Zomerspelen te organiseren.
Wij hebben daarom gekeken naar meerdere scenario’s en hier contact over gehad met de
Brabanthallen die weer in contact staan met de gemeente Den Bosch. Op dit moment zijn er twee
scenario’s. Scenario A en B. Dit document gaat voornamelijk over Scenario B en het daarbij
behorende plan.
Let op, WIJ HOPEN OP PLAN A en gaan hier ook vanuit maar zijn op deze manier voorbereid op PLAN
B. Dat betekent ook dat wij de invites gaan versturen na het bekend maken van het definitieve
leaderboard en dat de ticketsale voor de toeschouwers ook open gaat. Wij hopen op jullie begrip en
hopen jullie 28 en 29 augustus in Den Bosch te mogen ontvangen!
Peter Kramer

De uitnodigingsprocedure
Op vrijdag 23 juli zullen de top 40 atleten (m/v) uit elke divisie uitgenodigd worden om een
finaleticket te kopen via Eventix. Heb je vrijdag geen e-mail ontvangen (ook niet in de spam), neem
dan z.s.m. contact met ons op. Je hebt tot zondagavond 25 juli 23:59 uur om je deelname te
bevestigen middels het kopen van je finaleticket. In geval van een decline of geen reactie zal de
volgende atleet op het leaderboard uitgenodigd worden vanaf maandag 26 juli.
Lees eerst goed dit gehele document door zodat je weet waar je aan toe bent.

Atleet gaat akkoord met Plan B bij het aanschaffen van het finale ticket. Na het aanschaffen
van een finale ticket kan je geen volledige refund ontvangen omdat je op de hoogte bent
gebracht van de verschillende scenario’s. Ga je hier niet mee akkoord, koop dan geen ticket!

Bespreek met jouw box of je de mogelijkheid hebt om de Events te doen op zaterdag 28
augustus. Je kan voorstellen om er een leuke dag met de hele box van te maken omdat
jouw boxgenoten ook mee kunnen doen met het “FUNofficial leaderboard”: een
leaderboard voor iedereen die ook graag de events wil doen maar zich niet geplaatst heeft.

Accepteer de invite en schaf je ticket aan via Eventix
OF
Laat ons weten dat je niet meedoet zodat wij de volgende atleet uit kunnen nodigen.

Op 13 augustus horen we of plan A of B in werking zal gaan.
Je ontvangt hierna een e-mail met verdere instructies.

Plan A
Plan A is dat het live evenement door kan en mag gaan. Dit houdt in dat de finale gewoon gehouden
wordt in het weekend van 28/29 augustus in De Brabanthallen. Tijdens dat weekend zullen 440
atleten bijeenkomen om tegen atleten uit hun eigen divisie te strijden. De atleten zullen verdeeld
worden over zaterdag en zondag, drie divisies per dag zoals oorspronkelijk gepland.
Wij gaan in eerste instantie ook uit van dit scenario. De eisen en maatregelen zijn na 13 augustus
dusdanig gunstig voor ons zodat de Zomerspelen kunnen plaats vinden. Dat betekent dat wij vanaf
vrijdag 23 juli de invites gaan versturen en dat de ticketsale voor de toeschouwers ook open gaat.

Voorwaarden
Om Plan A uit te kunnen voeren zijn een aantal voorwaarden van toepassing:
-

Minimaal 220 atleten moeten per dag kunnen deelnemen.
Minimaal 600 toeschouwers moeten per dag toegestaan worden.
Toeschouwers hoeven niet op een aangewezen vaste plek te gaan zitten.
Als er met zitplekken gewerkt moet worden is de tribune zoals de editie in september 2020
voldoende.
Het is wenselijk om toegang te kunnen verlenen zonder extra regels maar mocht het vereist
zijn zal er gewerkt worden volgens het “testen voor toegang” concept.

In het geval bovenstaande voorwaarden niet gehaald kunnen worden is het helaas niet mogelijk om
Plan A uit te voeren en zal Plan B uitgevoerd gaan worden.

Veel gestelde vragen
Kunnen jullie het evenement niet uitstellen?
Nee helaas is dat niet mogelijk. De huidige datum is al een uitsteldatum en de Brabanthallen zit elk
resterend weekend in 2021 volgeboekt.
Kunnen jullie niet op zoek naar een andere locatie?
Nee, we zitten namelijk contractueel vast aan de Brabanthallen. In het geval de huidige datum geen
doorgang kan vinden, zal er een nieuwe datum gevonden moeten worden voor een nieuwe editie
ergens in 2022 voor seizoen 5. Daarnaast is praktisch elke evenementlocatie momenteel volgeboekt
in 2021. Wij hebben namelijk al diverse locaties gevraagd naar de mogelijkheden en bij geen van
locaties was er iets mogelijk.

Plan B
Scenario B is dat het niet door mag gaan. Op 13 augustus meldt de overheid dat de maatregelen
doorgetrokken of aangescherpt worden. Conform deze maatregelen is het niet mogelijk om een
evenement te organiseren omdat wij niet aan de voorwaarden kunnen voldoen. Volledig annuleren
vinden wij geen optie, hierdoor gaat Plan B in werking.
Plan B is het plan als de live Zomerspelen niet door kunnen gaan. Dit houdt in dat alle 440 atleten
een online finale krijgen op zaterdag 28 augustus in de eigen box.

Online finale op 28 augustus 2021
Plan B houdt in dat wij een Online Zomerspelen gaan organiseren. Hoe zit de online finale er uit?
Alle 440 finalisten krijgen op zaterdag 28 augustus drie events die zij doen in hun eigen box. Voor
ieder Event is er een online briefing via YouTube. Daarna is het event inclusief scorekaart te vinden in
de Nationals App. Atleten hebben daarna 3 uur de tijd om dit Event te voltooien, filmen en loggen in
The Nationals App. Achter de schermen gaat een team van judges direct bezig met filmpjes
controleren. Tussendoor is een unofficial leaderboard te vinden op de website.
•
•
•
•
•

09:00 Briefing Event 1
12:00 Deadline Event 1 + Briefing Event 2
15:00 Deadline Event 2 + Briefing Event 3
18:00 Deadline Event 3
21:00 Bekendmaking winnaars en official leaderboard via Social Media.

Let op: als finalist heb jij op zaterdag 28 augustus beschikking nodig over een locatie waar jij tussen
9:00 en 18:00 uur de drie finale events kan doen, en waar je een internet verbinding hebt zodat jij je
scores en video’s gelijk kunt uploaden. The Nationals zal haar best gaan doen om boxen bereid te
krijgen om gastatleten te ontvangen. Hiervan zullen jullie op de hoogte worden gehouden. Hieraan
kunnen geen rechten worden ontleend.
Tijdens deze dag zullen onze MC’s Robbert en Richard door Nederland reizen om boxen te bezoeken
en hier live verslag van uit te brengen.
In de dagen daarna zal de organisatie van The Nationals in de auto stappen om de prijzen van zowel
het online seizoen als de online Zomerspelen langs te brengen bij de rechtmatige winnaars! We
nemen contact op met de winnaars voor het maken van een afspraak.

FUNofficial leaderboard
Iedereen die dit wil kan op zaterdag 28 augustus meedoen met de events, en komt hiermee op het
FUNofficial leaderboard. Dit is puur voor de fun, hier zitten geen prijzen en geen kosten aan
verbonden. Een gratis ticket voor deelname kan tzt aangeschaft worden via de website van The
Nationals.

Voorbereiding online finale
Zoals het nu lijkt zal op vrijdag 13 augustus de volgende persconferentie zijn, waarin wij horen of het
evenement door kan gaan. In het weekend van 14 en 15 augustus ontvangen alle deelnemers een
mail met verdere informatie.
Ticket
In het geval dat de live Zomerspelen niet door kan gaan, zal Plan B in werking gaan. Alle finalisten
krijgen een e-mail met een link naar een gratis finaleticket op www.jointhenationals.com. Deze heb

je nodig om de finale events te kunnen zien en loggen in de Nationals App. Schaf je dit ticket niet
aan, dan kun je dus niet meedoen!
Judge
Op de finaledag heb je een judge nodig die streng en consequent is, en die alle standards goed kent.
Dit is bij voorkeur een coach uit de box. Ieder Event zal na de deadline meteen bekeken worden door
onze judges, en hierbij worden ook penalty’s uitgedeeld indien nodig.
Filmen
Alle drie de events moeten gefilmd worden om mee te tellen op het leaderboard. Zorg voor een
back-up camera die ook het hele event filmt! Mocht jouw telefoon/camera uitvallen om wat voor
reden dan ook, heb je altijd nog de back-up camera! Zorg voor beide camera’s voor een hoek die ons
alle movement standards goed laat zien.
Denk ook aan resolutie en grootte van je bestand. Hoe hoger de kwaliteit, hoe langer het duurt
voordat het geüpload is naar YouTube. Een 4K resolutie is niet nodig.
Loggen
Wacht niet te lang met het doen van het Event. Je hebt ook tijd nodig voor het uploaden van je
filmpje naar YouTube/vimeo/etc.
-

Deel je link via YouTube of een openbare dienst, zorg ervoor dat we niet hoeven te vragen
om toegang, en dat je video niet geblokkeerd is.
Mute het geluid zodat YouTube je filmpje niet kan blokkeren.
Zet je filmpje NIET OP PRIVE want dan kunnen wij niks controleren.
Geen filmpje, geen score op het leaderboard.

Financiële compensatie
Omdat het geen live finale is zullen toeschouwers en atleten gecompenseerd worden. Dit betekent
dat alle toeschouwers een volledige refund krijgen. Alle finalisten krijgen €30,- terug. De overige
€29,- wordt gebruikt om atleten hun naambordje en goodiebag op te sturen naar huis voor aanvang
van de finale en om de judges een vergoeding te kunnen geven.

