
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. 
 
Nieuw! 
Dit seizoen zullen we voor het eerst een try out doen van een e-learning systeem voor de theorie. Dit 
betekent concreet dat de cursisten de theorie in zelfstudie verwerken, kunnen oefenen via een online 
module (waarbij ze ook hun score zien) en ook het examen theorie online moeten afleggen (waarbij ze 3 
kansen krijgen). 
De theorie van Categorie I, II en III dient verwerkt te worden via zelfstudie. Hiertoe zal het e-learning systeem 
Drillster kunnen gebruikt worden om te oefenen. Dit zal vanaf begin september beschikbaar zijn voor de 
cursisten die ingeschreven zijn voor de cursus. 
Elke cursist heeft 3 examenkansen. Het examen moet ten laatste afgelegd zijn op 23 december 2016. Enkel 
de cursisten die geslaagd zijn kunnen deelnemen aan de cursus en het praktijkexamen.  

 

CATEGORIE III 
Datum cursus:   zaterdag 11 februari 2017 
Uren cursus:   van 10.00 uur tot 17.00 uur 
Plaats cursus:   Eurovolleycenter – Beneluxlaan 22 – 1800 Vilvoorde 
Datum examen:   zaterdag 18 februari 2017 
Uren examen:   van 09.00 uur tot 11.00 uur 
Plaats examen:   Huis van de Sport – Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 
Prijs:   €30* 

 

CATEGORIE II 
Datum cursus:   zondag 8 januari 2017 
Uren cursus:   van 09.00 uur tot 12.00 uur 
Plaats cursus:   Eurovolleycenter – Beneluxlaan 22 – 1800 Vilvoorde 
Datum examen:   zaterdag 18 februari 2017 
Uren examen:   van 09.00 uur tot 12.00 uur 
Plaats examen:   Huis van de Sport – Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 
Prijs:   €15* 

 

CATEGORIE I 
Datum cursus:   zondag 8 januari 2017 
Uren cursus:              van 09.00 uur tot 18.00 uur 
Plaats cursus:   Eurovolleycenter – Beneluxlaan 22 – 1800 Vilvoorde 
Datum examen:   zaterdag 18 februari 2017 
Uren examen:   van 09.00 uur tot 16.30 uur 
Plaats examen:   Huis van de Sport – Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 
Prijs:    €30* 

 
 
 



EXAMEN  
Datum examen:  zaterdag 18 februari 2017  

Plaats examen:   Huis van de Sport – Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 

 

 

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. 

http://www.gymfed.be/

