
Inleiding
Wat houdt jureren in
FIPO en andere regels 

Guidelines achtergrond en idee
Guidelines toepassen 

1. Doel
Het opleiden van nieuwe sportjuryleden voor België. Het streven is om meteen examen af te leggen bij de
FEIF en meteen Nationaal A jurylid te worden. Eventueel uit noodzaak of bij voldoende interesse kan er
nationaal ook een examen gemaakt worden om nationaal B jurylid te worden, maar dit krijgt niet de
voorkeur.
 
2. Indeling van de cursus
Theorie
25/01 - Isabelle Mertens

 
08/02 - Þorgeir Guðlaugsson

 
Oefenen met video’s
21/03 - Isabelle Mertens 
25/04 - Isabelle Mertens 
 
Praktijk
Dag waar Isabelle met de kandidaat juryleden naar een wedstrijd gaat en alle proeven/beoordelingen
bespreekt vanuit een positie naast de ovaalbaan en uiteraard zelf de proeven beoordeelt. 
(Nog te beslissen welke wedstrijd)
 
Tijdens het wedstrijdseizoen 2020 zoveel mogelijk bijschrijven op verschillende wedstrijden en bij
verschillende juryleden.  
 
Terugkomdag
Datum nog te bepalen, gegeven door Isabelle Mertens. Hier wordt alle opgedane ervaring besproken en de
laatste voorbereidingen getroffen voor het examen. 
 
Examen
Eind augustus/september, in Duitsland, dit wordt later door de Feif gecommuniceerd.
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Deelname aan de cursus
Lunch op de cursusdagen
Nog apart te betalen: kosten examen, vervoer, verblijf,… 

3. Kostprijs
De kostprijs voor de volledige cursus bedraagt € 250 per persoon
Inbegrepen is

 
De 2 theoriedagen en de 2 videodagen zijn ook te volgen door sportruiters/geïnteresseerden.
Hiervoor is de kostprijs € 60 per dag.
 
4. Varia
Alle cursusdagen vinden plaats op het Enclavehof in Wortel, starten om 10 u en eindigen rond 17u30.
Indien hier iets in wijzigt, wordt dit tijdig aan de deelnemers gecommuniceerd. 
 
Wil je je inschrijven, of wens je meer info, gelieve dan contact op te nemen via info@bsijp.be
 
Inschrijven voor het volledige traject kan tot en met 18 januari. Voor losse dagen kun je inschrijven tot de dag
ervoor.
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