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Persbericht

Jurycursus Atletiekbond
Op 25 april jl. is met de Nederlandse Ambassade een contract getekend voor de financiering van
een Jury-Algemeen en Jury-Scheidsrechters cursus. Namens de Surinaamse Atletiek Bond
tekende de voorzitter dhr. Dennis Mac Donald in bijzijn van de secretaris dhr. Raymond Gilson en
namens de Ambassade tekende mevr. Tessa Leuwsha, Beleidsmedewerker Cultuur, Erfgoed,
Sport en Twinning.
De ondersteuning van dit projekt moet gezien worden in de intentie van de Nederlandse regering
om samenwerking, uitwisseling van contacten en kennis tussen de beide samenlevingen op de
gebieden van Cultuur, Onderwijs, Volksgezondheid en Sport verder te stimuleren.
De cursus wordt gehouden van 15 tot 20 augustus 2019 in samenwerking met de Koninklijke
Nederlandse Atletiekunie. De Atletiekunie stelt de instructeur Bart van Egeraat, Technical
Delegate en Competitieleider van diverse Nederlandse kampioenschappen ter beschikking. Voor
Suriname geen onbekende omdat hij in 2013 ook een Jurycursus hier heeft verzorgd.
Met deze cursus beoogd de Atletiekbond om het jurycorps te upgraden en uit te breiden.
De atletiekbond kampt al geruime tijd met een tekort aan juryleden en hoopt hiermee dit op te
heffen. In een later stadium zullen juryleden, die deze cursus die in het Nederlands verzorgd zal
worden met goed gevolg afleggen, in de gelegenheid gesteld worden de Engelstalige IAAF
Technical Officials Education and Certification Systems (TOECS) Level I cursus te volgen. Op dit
moment beschikken drie juryleden over het IAAF-certificaat.
Voor elke atleet en trainer is het van eminent belang dat de uitkomsten van de meetmomenten zo
accuraat mogelijk weergegeven worden teneinde te weten in hoeverre het trainingsprogramma
effectief is en de doelen gehaald zullen worden. En daarin speelt de jury een cruciale rol. Veel staat
en valt dus met de deskundigheid van de juryleden.
De jurycursus zal bestaan uit 4 workshops van 3 uur en 12 uur (3 x 4 uur) zelfstudie.
Die zullen op 16 en 18 augustus gehouden worden.
De scheidsrechterscursus wordt gehouden op 17 en 19 augustus.

