
Wil je jurylid worden?   
Mogelijkheid 1   Clubjurylid   (inschrijven voor 12 februari 2017 op secretariaat van VAL 

tav. An van Honsté of via mail.   anvh@val.be) 
Voorwaarden:  
Ben je aangesloten bij een vereniging van de VAL. 
Wordt je minstens 16 in de loop van het jaar van deelname. 
Hoe ? 

Dat kan door een korte opleiding te volgen. 
Je volgt een dagopleiding bestaande uit een theoretisch deel en een praktische rondleiding op 
de piste.  (geen proeven afleggen) 
Wat mag je nu..? 

Als clubjurylid mag je jurytaken uitvoeren binnen je eigen vereniging. Je wordt nooit 
opgeroepen om te jureren op andere terreinen.  
Enkel optreden tijdens wedstrijden georganiseerd door eigen club. 
Wat mag je niet ? 

Mag niet als wedstrijdleider, scheidsrechter, scheidsrechter Chef kamp, Chef kamp, starter, Chef 
commissaris,  
Chef tijdsopname, Chef aankomst en chef fotofinish optreden.  
Niet optreden tijdens kampioenschappen mede georganiseerd door eigen club. 
Niet optreden tijdens BVV. 
Rechten: 
Na deze dagopleiding ontvangt je een jurybadge (grijs).  
Geen recht op een gratis toegangskaart. 
Jurylid telt niet mee voor het behalen van bepaalde quota (juryleden) zoals voorzien in 
Huishoudreglement van de VAL. 
Deze opleiding is gratis.  
(minstens 16 jaar op 31 december van het jaar waarin je deelneemt.)   
  
Wanneer ?  Zaterdag 18 MAART 2017  - 09.00u 

Waar ?  Cafetaria DCLA  (Docent - Luc Gillet & Robert Hicketick) 
  
Best "Lunchpakket" meebrengen.. 
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Mogelijkheid 2: Jurylid niveau I  (inschrijven voor 12 februari 2017 op secretariaat 

van VAL tav. An van Honsté of via mail.   anvh@val.be) 
Voorwaarden:  
Ben je aangesloten bij een vereniging van de VAL 
Je wordt minstens 16 in de loop van het jaar van deelname. 
Als jurylid niveau I engageer je je om jurytaken uit te voeren binnen je eigen vereniging alsook 
bij andere verenigingen.  
Hoe ? 

Je volgt een dagopleiding bestaande uit een theoretisch deel en een praktische rondleiding op 
de piste gevolgd door een korte schriftelijke evaluatie. 
Nadien loop je stage tijdens 3 wedstrijden en treed je éénmaal op bij het lopen, éénmaal bij het 
springen en éénmaal bij het werpen.  
Na een positieve evaluatie van deze stage ben je een volwaardig jurylid niveau 1. Je ontvangt 
een bestendige toegangskaart, jurybadge (wit) en de Nederlandstalige versie van het IAAF-
reglementenboekje.   
Als jurylid niveau I kan je, indien je na verloop van tijd voldoende ervaring opgedaan hebt, als 
chef verantwoordelijk zijn voor een proef of functie.   
Wat mag je nu..? 

Als clubjurylid mag je jurytaken uitvoeren binnen je eigen vereniging, alsook bij andere 
verenigingen. 
Na de nodige ervaring kan je, je verder specialiseren als starter en/of andere disciplines door de 
jaarlijks beschikbare opleidingen betreffende deze te volgen.   
Rechten: 
Na deze dagopleiding ontvangt je een jurybadge (wit).  
Na 6 juryprestaties op jaarbasis heb je recht op een gratis toegangskaart. 
Jurylid telt mee  voor het behalen van bepaalde quota (juryleden) zoals voorzien in 
Huishoudreglement van de VAL. 
  
 Beide opleidingen gaan door op dezelfde dag, enkel de opleiding tot jurylid niveau 1 is iets 
uitgebreider.  
 (minstens 16 jaar op 31 december van het jaar waarin je deelneemt.)   
  
Wanneer ?  18 MAART 2017  - 09.00u 

Waar ?  Cafetaria DCLA  (Docent - Luc Gillet & Robert Hicketick) 
  
Best "Lunchpakket" meebrengen.. 
  
Maurice Leduc  
Juryaanduider Vl.Brabant.. 
e-mail: mauriceleduc54@hotmail.com 

Tel: 011-684602 

Gsm: 0494-876224 
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