
Vrijdag 13 maart 2020, Kerkrade 

Afgelasting Cursusdag 22 maart 2020 

Beste deelnemers en geïnteresseerden, 

Tot onze spijt hebben wij moeten besluiten de cursusdag voor Coach Level 1 en 
Adjudicator level D af te gelasten. 

De NOC*NSF heeft het (dringend) advies gegeven om alle sportbijeenkomsten tot 
tenminste 30 maart 2020 niet door te laten gaan. 

Het Coronavirus dat de wereld in zijn greep heeft, doet zich ook gelden in 
Nederland. Het risico op verspreiding van het virus wordt dermate hoog geacht 
dat het niet verantwoord is om bijeenkomsten door te laten gaan. 

Daarnaast gelden voor een aanzienlijk aantal landen een in- en uitreis verbod. 
Het aantal landen dat dezelfde beslissing neemt stijgt. 

De cursus-leider, Craig Bullock uit Zuid Afrika, is door deze beperkingen in het 
reizen getroffen en is niet in staat aanwezig te zijn. Zelfs al had de IDS=NL 
besloten om deze cursus toch plaats te laten vinden, hadden wij zonder 
cursusleider gezeten. 

Het spijt ons dat we deze beslissing hebben moeten nemen, maar vinden het onze 
verantwoordelijkheid naar de Nederlandse samenleving. 

De cursusdag wordt zodra er meer ruimte en bewegingsvrijheden komen opnieuw 
ingepland. Helaas kunnen wij vooralsnog niet aangeven wanneer dat zal zijn. 



Wij danken jullie voor jullie interesse en hopen jullie op de nieuwe datum alsnog 
welkom te mogen heten, binnen IDS-NL, binnen de DSSL. 

Hieronder het officiële bericht dat dor IDS-NL uitgegeven is. 

Met vriendelijke groet wensen wij u allen een goede gezondheid, 

IDS-NL. 

NOC*NSF adviseert om alle sportbijeenkomsten in maart af te gelasten 

Na aanleiding van het kabinet besluit, op 12 maart j.l. adviseert het NOC/NSF om alle 
sportbijeenkomsten tot 31 maart af te lasten. De IDS-NL heeft reeds haar verantwoordelijkheid 
genomen alle wedstrijden / bijeenkomsten tot bovengenoemde datum afgelast.  
De IDS-NL vraagt aan al haar federatietafel partners om hierin ook hun verantwoordelijkheid te 
nemen. Wij zullen de ontwikkelingen en besluiten van het RIVM nauwlettend in de gaten houden 
en u hiervan zo nodig op de hoogte stellen.  

Met vriendelijke groet, 
IDS-NL


