
Hou jij van gymnastiek? Heb je een goed 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.

Dit seizoen zullen we voor het eerst een try-out doen van een e-learning systeem voor de theorie 
van alle categorieën. Dit betekent concreet dat de cursisten de theorie in zelfstudie verwerken en 
kunnen oefenen via een online module waarbij ze ook hun score zien. Ook het examen theorie (3 
kansen) dienen de cursisten online af te leggen.

CURSUS IV
Nieuw!

De theorie dient verwerkt te worden via zelfstudie. De module zal vanaf begin september 
beschikbaar zijn voor alle cursisten die ingeschreven zijn voor de cursus.

Theorie 

Tijdens het verplichte contactmoment theorie heeft de cursist, die de cursus in zelfstudie verwerkt 
heeft, de kans om nog vragen te stellen aan de docent indien iets niet duidelijk zou zijn. Zo kan de 
cursist zich nog beter voorbereiden op het online theorie-examen.

Datum: 29  en 30 oktober 2016

Uren: zaterdag 29 oktober contactmoment theorie van 9.00 – 12.30 uur 

cursus van 13.00 – 17.00 uur

zondag 30 oktober cursus van 9.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur

Plaats: Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven

Kostprijs (*): € 75

Examen – herexamen: zie verder

CURSUS III, II of I
Nieuw!

De theorie dient verwerkt te worden via zelfstudie. De module zal vanaf begin september 
beschikbaar zijn voor alle cursisten die ingeschreven zijn voor de cursus.

Datum: 29  en 30 oktober 2016

Uren: zaterdag 29 oktober van 13.00 – 17.00 uur

zondag 30 oktober van 9.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur

Plaats: Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven

Kostprijs (*): € 60

Examen – herexamen: zie verder



OEFENSESSIE praktijk – vrijblijvend
Datum: zaterdag 12 november 2016

Uren: 9.00 – 12.30 uur 

Plaats: Huis Van De Sport Gent, Zuiderlaan 13, 9000 Gent

Kostprijs (*): € 15

EXAMEN – HEREXAMEN
Het theorie-examen wordt online afgelegd in de online module GymJudge@Home in de periode 

van 1 september tot 6 november 2016. Elke cursist heeft 3 examenkansen. Het examen moet ten 

laatste afgelegd zijn op 6 november 2016. Enkel de cursisten die geslaagd zijn kunnen deelnemen 

aan het praktijkexamen.

Datum examen: zaterdag 19 november 2016

Plaats examen: Faculteit PPW, Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

Uren examen: 9.00 – 12.30 uur

Datum herexamen: zaterdag 26 november 2016

Plaats herexamen: Klimzaal Biover Blaarmeersen Gent, Zuiderlaan 20, 9000 Gent

Uren herexamen: 10.00 – 13.30 uur

CURSUS RECREA ACRO
Datum : zaterdag 8 oktober 2016

Alle info kan je terugvinden in de juryfolder recrea.

INSCHRIJVEN KAN VAN 1 AUGUSTUS TOT 2 WEKEN VOOR START VAN 

DE CURSUS  via www.gymfed.be

(*) Factuur wordt naar de club gestuurd. Het inschrijvingsgeld kan enkel terugbetaald worden bij afwezigheid met een 

geldig attest


