
Samen naar Tokyo-
2020

Een initiatief van de NVOD



Hartelijk welkom bij deze speciale 
NVOD-bijeenkomst
Namens NVOD vandaag aanwezig:
• Robbert Bakker (communicatie)
• Wouter Jolie (penningmeester)

Overige bestuursleden:
• Edwin Benne (voorzitter)
• Francien Huurman (voorzitter commissie Tokyoreis 2020)

Namens Studium Sport aanwezig:
• Robbert Boonk
• Ronald Jans



Aan de orde vandaag:

• NVOD in Tokyo
• Verloop boeking
• Kosten - betalingsschema
• Specifieke wensen
• Contactgegevens

• Reispakketten en reisdata
• Waar liggen de venues
• Inbegrepen
• Hotels



Hoe het begon…

• Robbert Bakker was deelnemer aan een reis naar de Winterspelen in 
PyeongChang
• Enthousiast à idee à gezamenlijke reis met Olympiërs naar de 

Spelen in Tokyo
• Gesproken met een aantal gespecialiseerde partijen
• Kwaliteit, ervaring van, en contact mét Studium Travel / Studium 

Sport was van doorslaggevende aard
• Daarom dit voorstel



Wat gaan we doen?
Er zijn 3 pakketten ontwikkeld:

III  = 18 dagen = 16 nachten, van 23 juli t/m 9 augustus

II   = 10 dagen = 8 nachten in de ‘week’ van 31 juli t/m 9 augustus

I   = 10 dagen = 8 nachten in de ‘week’ van 23 juli t/m 1 augustus 









1 = Olympisch Stadion, o.a. Atletiek
3 = Handbal
17 = Beachvolleybal
19 = Hockey
21 = Roeien
24 = Zwemmen
OV = Olympic Village

Hotel

HHH in 
Bay Zone



Hotel



Wat gaan we doen?
Inbegrepen in het ‘pakket’:

1x hockeywedstrijd
1x zwemmen
1x atletiek

1x beachvolley
1x handbal
1x roeien

• toegangsbewijzen voor sportevenementen: 
• 8 (of 16) nachten hotel

• retourvlucht (economy) met gerespecteerde 
luchtvaartmaatschappij



Wat gaan we doen?
Inbegrepen in het ‘pakket’:

• mogelijkheid om individueel tickets bij te bestellen via Studium Sport

• permanente begeleiding door Studium Sport (4 personen, 2 weken)

• pick-up & drop-off vliegveld

• Tokyo Subway Pass (3 x 72 uur)

• voor leden: toegang tot WOA-House

• 6 avonden toegang tot het Holland Heineken House (per week)



Hotelkeuze
NVOD heeft keuze gemaakt voor gewoon ‘heel goede’ 3-sterren hotels.

• ‘goed bed, goed sanitair, goed ontbijt’….

• faciliteiten: TV met sportkanaal, koffie/thee-zetter, koelkast, bureautje, 
hi-speed internet, airconditioning, geoutilleerde badkamer

• circa 5 minuten lopen naar dichtstbijzijnde metrostation
• reistijd naar de venues circa 45-50 minuten (metro)

• ontbijt inbegrepen
Criteria:



Hotel
(impressie; keuze uit 3 hotels wordt op korte termijn gemaakt)



NVOD in Tokyo…..



Schema boeking deelname

1: vandaag = 18 mei

6: vol = vol à wie het eerst komt….. 50 plaatsen week 1, idem week 2
5: juli en augustus: contact over specifieke reiswensen (afwijkende data) 
4: juli a.s.: contact over additionele toegangskaartwensen 
3: na aanmelding: bevestiging + factuur 100 euro
2: vóór 30 juni 2019: aanmelding “ja, ik wil mee”… = garantieplek



Kosten deelname
• Reissom per persoon: € 4.600,- zónder de sporttickets

• Pakketprijs inclusief sporttickets dus circa € 5.800,-, 

met een bandbreedte van +/- 15%

• Indicatie prijsstelling sporttickets o.b.v. stoelcategorie B of C = 200 euro per sportticket, 

maar de definitieve prijzen worden pas later deze maand 

of in juni bekend gemaakt

• Mix van middag- en avondwedstrijden

• 6 evenementen: hockey – zwemmen – beachvolleybal –

handbal – atletiek – roeien 

(NVOD: “samen uit, samen thuis”)



Toegangskaarten….meer en andere

• Zodra ticketverkoop wordt vrijgegeven kunnen we aanvragen doen 
voor additionele “wenstickets” voor de reisgenoten

• Graag (in alle redelijkheid) zo snel mogelijk uw wensen doorgeven



Betalingsschema

• 30 juni 2019 : 100 euro per deelnemer
• 31 oktober 2019 : 10% 
• 31 december 2019 : 40%
• 29 februari 2020 : 30%
• 31 mei 2020 : 20%

Annuleringsverzekering !!



Belangstelling om mee te gaan?

• Laat het ons dan weten, waarvoor dank

• Contact Studium Travel:
• E-mail: info@studiumtravel.nl of r.jans@studiumtravel.nl
• Telefoon: 0651 158107

• Contact NVOD:
• Francien Huurman – 0630 719 654 of huurmanf3@gmail.com

Binnenkort ook via tokyo2020@nvod.nl

mailto:info@studiumtravel.nl
mailto:r.jans@studiumtravel.nl
mailto:huurmanf3@gmail.com
mailto:tokyo2020@nvod.nl


Tot slot….vragenronde



Hartelijk dank voor uw aanwezigheid 
en 
tot ziens…..


