
Ben je klaar … voor de start ?  Jurylid worden ?  

Voor de ene atleet telt het competitieve, een ander atleet houdt het liever recreatief maar op het einde van 

een wedstrijd willen ze allebei wel hun resultaat kennen. Hiervoor kunnen ze terecht bij de vele juryleden die 

veel van hun tijd opofferen om alle wedstrijden in goede banen te leiden. Maar ook juryleden durven afhaken, 

al dan niet noodgedwongen, waardoor het steeds moeilijker wordt om voor elke wedstrijd een volledig 

jurycorps te garanderen. 

 

Daarom gaan we gericht op zoek naar nieuw bloed en dus ook naar jou ! 

 

• Wist je dat je al vanaf de leeftijd van 15 jaar jurylid kan worden ?  

• Weet je hoe je jurylid kan worden ?  

• Ken je de voordelen die de juryleden genieten ?  

• Neen? Lees dan gerust verder! 

 

Steek je graag een handje toe terwijl je zoon of dochter deelneemt aan een atletiekwedstrijd ? Heeft je zoon of 

dochter afgehaakt maar wil je toch betrokken blijven in de atletiek ? Dan is een plaats in het jurycorps iets 

voor jou ! 

Hoe kan je jurylid worden ? 

 

Je spreekt jouw clubsecretaris of Marnix De Mangelaere aan. 

Marnix zorgt voor een didactische opleiding – toelichting bij  actiefotos en situaties op het terrein  -  met 

bespreking van  de reglementen en enkele voorbeelden van examenvragen.  

Daarna wordt er een test  gepland,  om na te gaan of je de reglementen reeds een beetje kent. 

Wanneer dit geen probleem vormt, dan kunnen de 15- tot 18-jarigen samen met de verantwoordelijke 

afspreken wie je peter- of meterjurylid zal zijn.  De volwassenen kunnen meteen aan de slag.  

Het peter- of meterschap houdt in dat je gedurende je eerste jaar als jurylid tijdens de jeugdwedstrijden van je 

club iemand bij je zal hebben die je zal begeleiden. 

Als dit alles afgehandeld is, kan je starten als jurylid en kan je atleten helpen bij het uitoefenen van hun 

geliefde sport. 

Voordelen voor een jurylid 

 

• Vooreerst krijg je per wedstrijd een kilometervergoeding en een kostenvergoeding.  

• Daarnaast krijg je ook een kaart die toegang geeft tot alle wedstrijden onder de bevoegdheid van VAL, 

LBFA en KBAB. En bovenal krijg je er een pak nieuwe atletiekvrienden bij. 

Aarzel daarom niet langer en vraag nu meer info bij de verantwoordelijke van je club.  

Gewoon doen ! 


