
Hou jij van Trampoline? Heb je oog voor mooie en goede oefeningen? Dan is jureren 
misschien wel iets voor jou! Grijp je kans en volg een jurycursus. Misschien zien we je dan 
volgend seizoen achter de jurytafel… 

 

Of ben je reeds jurylid en wil je een stapje hoger gaan?  

Alle informatie over de jurycursussen vind je hieronder. Raadpleeg ook het juryreglement 
voor de algemene info en de bevoegdheden en inhoud van de verschillende categorieën. 

 

In alle disciplines verloopt het theoriegedeelte via Judge@Home. Er zullen geen 
theoriecursussen meer georganiseerd worden, maar de theorie kan thuis ingeoefend 
worden met een online tool. Bij inschrijving voor een jurycursus krijg je alle info over wat je 
dient te kennen. Heb je alles gestudeerd en voldoende geoefend, dan kan je het 
theoretisch examen ook afleggen met Judge@Home op een plaats en moment dat het best 
voor jou past. Ben je geslaagd voor het theoretisch examen, dan kan je deelnemen aan de 
praktijkcursus. De data, uren en locaties van de praktijkcursussen kan je hierna vinden 

We raden aan om het theoretisch examen af te leggen alvorens je naar de praktijkcursus 
komt.  

 

JURYCURSUS TRAMPOLINE 
 
PRAKTIJKLES 

Datum:  zaterdag 8 september 2018 

Uren:   Categorie IV:  9.00 – 15.30 uur 

  Categorie I – II - III: 16.00 – 20.00 uur 

Plaats:   Vormingscentrum, Smekenstraat 61, 2390 Malle 

   

OEFENSESSIE, LIVE-SESSIE en EXAMEN (iedereen) 

Datum:  zaterdag 22 september 2018 

Uren:  10.00-16.00 uur 

Plaats:  Sport Vlaanderen Brugge, Nijverheidsstraat 112, 8310 Brugge 

 

HEREXAMEN (iedereen – indien noodzakelijk) 

Datum:   zaterdag 27 oktober 2018 

Uren:  15.30-18.00 uur 

Plaats:  Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent 

 

Kostprijs: € 80 (categorie VI) - € 55 (categorie I, II of III)* 

 

 

 

 

 



JURYCURSUS DMT 
 
PRAKTIJKLES 
Datum:  zondag 9 september 2018 
Uren:   Categorie IV:  9.00 - 13.00 uur 
  Categorie I – II - III:  13.30 - 17.30 uur 
Plaats:   Vormingscentrum, Smekenstraat 61, 2390 Malle  
   
OEFENSESSIE en EXAMEN (iedereen) 
Datum:  zaterdag 22 september 2018 
Uren:  16.30-19.30 uur 
Plaats:  Sport Vlaanderen Brugge, Nijverheidsstraat 112, 8310 Brugge 
 
HEREXAMEN (iedereen – indien noodzakelijk) 
Datum:   zaterdag 27 oktober 2018 
Uren:  13.30-15.00 uur 
Plaats:  Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent 
 
 
Kostprijs: € 30* 
 
 

RECYCLAGE TRAMPOLINE EN DMT 
Verplicht voor juryleden die afgelopen seizoen onvoldoende jureerden en hun brevet 
actief willen houden (jureren in 2018-2019) 
 
Datum:  zaterdag 27 oktober 2018 
Uren:   DMT:  09.00 – 10.30 uur 
  Trampoline: 11.00 – 13.00 uur 
Plaats:   Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent 
 
Kostprijs: € 15* 

 
 
INSCHRIJVEN KAN VAN 16 AUGUSTUS TOT 2 WEKEN VOOR START VAN DE CURSUS  

via www.gymfed.be  
 
 
 
 
 
*Wordt gefactureerd aan de club. Het inschrijvingsgeld kan enkel terugbetaald worden bij afwezigheid met een geldig 
attest 

 

http://www.gymfed.be/

