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1. Overzicht 

 

1.1 Actieve juryleden 

4 niveaus: 
- Niveau 1 algemeen 

- Niveau 2 algemeen 

- Niveau 3 algemeen 

o Niveau 3 lopen 

o Niveau 3 werpen 

o Niveau 3 springen 

- Niveau 4 algemeen 

o Niveau 4 lopen 

o Niveau 4 werpen 

o Niveau 4 springen 

 

1.2 Specialisaties 

- Kidsjurylid (treden enkel op op wedstrijden voor Kangoeroes en Benjamins) 

- EDM 

- Starter 

- Hulpstarter 

- Fotofinish operator 

- Gaanrechter 

- Opmeter wegwedstrijden 

o A-grade 

o B-grade 

o C-grade 

- Technical manager 

- Scheidsrechter 

o Niveau 2 

o Niveau 3 

o Niveau 4 

- Wedstrijdleider 

 

1.3 Erejuryleden 

- Provinciaal erejurylid 

- Nationaal erejurylid 

 

 

 

! Fysieke en mentale paraatheid is vereist voor juryleden ! 
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2. Overlopen juryniveaus 

 

2.1 Jurylid Niveau 1 

 
- Juryleden die ingeschakeld worden voor het jureren van wedstrijden op eigen club, treden 

dus NIET op buiten de eigen club. 
 

- Treden op onder supervisie van een hoger opgeleid jurylid. 
 

- Vanaf 15 jaar. 
 

- Opleiding: 
o Theoretische vorming: 

 Basis van de WA reglementen 
o Praktische vorming (gekoppeld aan een wedstrijd waar zowel kampproeven als 

loopproeven aan bod komen) 
 Overlopen van de verschillende disciplines op het terrein 

 
- Er gelden geen aanwezigheidsvoorwaarden. 

 
- Ontvangen geen bestendige toegangskaart. 

 
- Tellen niet mee in de quota van de verenigingen. 

 

 

Kan zich specialiseren: 

Wedstrijdleider Neen 

Scheidsrechter Neen 

Hulpstarter Ja 

Starter/terugroepstarter Neen 

Loopnummers Neen 

Springnummers Neen 

Werpnummers Neen 

EDM Neen 

Technical manager Neen 

Fotofinish operator Neen 

JuryApp Neen 

Opmeter wegwedstrijden Neen 

Gaanrechter Ja 

Kidsjurylid Ja 
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Is inzetbaar op EIGEN terrein als: 

Wedstrijdleider Neen 

Scheidsrechter Neen 

Hulpstarter 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Starter/terugroepstarter Neen 

Loopnummers Ja – Onder supervisie (geen verantwoordelijke taken) 

Springnummers Ja – Onder supervisie (geen verantwoordelijke taken) 

Werpnummers Ja – Onder supervisie (geen verantwoordelijke taken) 

EDM Neen 

Technical manager Neen 

Fotofinish operator Neen 

JuryApp Neen 

Opmeter wegwedstrijden Neen 

Gaanrechter 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Kidsjurylid 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

 
 
 
 

Is inzetbaar op volgende wedstrijden: 

Kangoeroes/Benjamins 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Pupillen/Miniemen Ja – Onder supervisie (geen verantwoordelijke taken) 

Open meeting (met jeugd) Ja – Onder supervisie (geen verantwoordelijke taken) 

Provinciaal Kampioenschap Neen 

Beker Van Vlaanderen Neen 

ACM - meeting Neen 

Flanders Cup Neen 

Kampioenschap Van Vlaanderen Neen 

Belgisch Kampioenschap Neen 

EA/WA Permit meeting Neen 

Nacht van de Atletiek Neen 

Memorial Van Damme Neen 
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2.2 Jurylid Niveau 2 

 
- Juryleden die ingeschakeld worden voor het jureren van wedstrijden zowel op eigen club als 

daarbuiten. 
 

- Vanaf 16 jaar. 
 

- Opleiding: 
o Theoretische vorming: 

 Basis van de WA reglementen 
o Praktische vorming (gekoppeld aan een wedstrijd waar zowel kampproeven als 

loopproeven aan bod komen) 
 Overlopen van de verschillende disciplines op het terrein 

o Schriftelijke proef: 
 Minstens 60% behalen 

o Stage 
 Wedstrijd: lopen 
 Wedstrijd: springen 
 Wedstrijd: werpen 

Dient afgewerkt te zijn binnen 1 jaar na de opleiding. 
 

- Aanwezigheidsvoorwaarden: 
o Minstens 5 opdrachten per jaar, waarvan minstens 1 bij een andere club. 

(indien niet voldaan aan de voorwaarde “minstens 1 keer per jaar optreden bij een 
andere club” zal het jurylid opnieuw geclassificeerd worden als Niveau 1) 
 

- Ontvangen een bestendige toegangskaart  
(na voldaan te hebben aan de aanwezigheidsvoorwaarden). 
 

- Tellen mee in de quota van de verenigingen  
(enkel indien voldaan werd aan de aanwezigheidsvoorwaarden). 
 

 
 

Kan zich specialiseren: 

Wedstrijdleider Neen 

Scheidsrechter Ja – Enkel voor jeugdwedstrijden Pupillen/Miniemen 

Hulpstarter Ja 

Starter/terugroepstarter Ja 

Loopnummers Ja 

Springnummers Ja 

Werpnummers Ja 

EDM Ja 

Technical manager Ja 

Fotofinish operator Ja 

JuryApp Ja 

Opmeter wegwedstrijden Ja 

Gaanrechter Ja 

Kidsjurylid Ja 
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Is inzetbaar als: 

Wedstrijdleider Neen 

Scheidsrechter 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Hulpstarter 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Starter/terugroepstarter 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Loopnummers Ja – commissaris, aankomstrechter, chef aankomst 

Springnummers Ja – chef kamp 

Werpnummers Ja – chef kamp 

EDM 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Technical manager 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Fotofinish operator 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

JuryApp Ja 

Opmeter wegwedstrijden 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Gaanrechter 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Kidsjurylid 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

 
 
 
 

Is inzetbaar op volgende wedstrijden: 

Kangoeroes/Benjamins 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Pupillen/Miniemen Ja  

Open meeting (met jeugd) Ja  

Provinciaal Kampioenschap Ja 

Beker Van Vlaanderen Ja 

ACM - meeting Ja – geen leidinggevende functie 

Flanders Cup Ja – geen leidinggevende functie 

Kampioenschap Van Vlaanderen 
Ja – Mits het behaald hebben van een specialisatie in 
een hoger niveau – geen leidinggevende functie 

Belgisch Kampioenschap 
Ja – Mits het behaald hebben van een specialisatie in 
een hoger niveau – geen leidinggevende functie 

EA/WA Permit meeting 
Ja – Mits het behaald hebben van een specialisatie in 
een hoger niveau – geen leidinggevende functie 

Nacht van de Atletiek 
Ja – Mits het behaald hebben van een specialisatie in 
een hoger niveau – geen leidinggevende functie 

Memorial Van Damme 
Ja – Mits het behaald hebben van een specialisatie in 
een hoger niveau – geen leidinggevende functie 
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2.3 Jurylid Niveau 3 

 
- Juryleden die ingeschakeld worden voor het jureren van wedstrijden zowel op eigen club als 

daarbuiten. 
 

- Vanaf 18 jaar. 
 

- Voorwaarden om door te groeien naar jurylid Niveau 3: 
o Als jurylid Niveau 2 reeds 2 jaar op regelmatige basis actief geweest  

= Minstens 5 opdrachten per jaar, waarvan minstens 1 bij een andere club. 
 

- Opleiding: 
o Vanuit het PC zullen er lesavonden georganiseerd worden ter voorbereiding van het 

bevorderingsexamen. 
 

- Bevorderingsexamen: 
o Het jurylid heeft de keuze tussen: 

 Algemene vorming (= 3 onderstaande specialisaties samen) 

 Specialisatie loopnummers 
 Specialisatie springnummers      Of een combinatie van deze specialisaties 
 Specialisatie werpnummers  

o Schriftelijk examen (leerstof: WA reglementen): 
 Minstens 65% behalen 

o Stage van minimaal 1 jaar met een minimum van 5 gejureerde wedstrijden onder 
begeleiding van een stagementor (= ervaren jurylid niveau 3 of 4) 

 De stagementor volgt de stages mee op, geeft advies tijdens de wedstrijd 
en feedback na de wedstrijd 
 

- Aanwezigheidsvoorwaarden om het juryniveau 3 te behouden: 
o Minstens 5 opdrachten per jaar waarvan: 

 3 bij een andere club     Voorwaarden zijn combineerbaar 
 3 in een verantwoordelijke functie 

 
- Opleidingsvoorwaarden: 

o Volgen van 2 opleidingen binnen de 4 jaar om het juryniveau 3 te behouden.  
(indien niet voldaan aan deze voorwaarde zal het jurylid opnieuw geclassificeerd 
worden als Niveau 2) 
 

- Ontvangen een bestendige toegangskaart. 
 

- Tellen mee in de quota van de verenigingen. 
 

 
 

Kan zich specialiseren: 

Wedstrijdleider Ja 

Scheidsrechter Ja  

Hulpstarter Ja 

Starter/terugroepstarter Ja 

Loopnummers Ja 

Springnummers Ja 

Werpnummers Ja 
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EDM Ja 

Technical manager Ja 

Fotofinish operator Ja 

JuryApp Ja 

Opmeter wegwedstrijden Ja 

Gaanrechter Ja 

Kidsjurylid Ja 

 
 
 
 

Is inzetbaar als:  

Wedstrijdleider Ja 

Scheidsrechter 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Hulpstarter 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Starter/terugroepstarter 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Loopnummers Ja – commissaris, aankomstrechter, chef aankomst 

Springnummers Ja – chef kamp 

Werpnummers Ja – chef kamp 

EDM 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Technical manager 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Fotofinish operator 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

JuryApp Ja 

Opmeter wegwedstrijden 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Gaanrechter 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Kidsjurylid 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

 
 
 
 

Is inzetbaar op volgende wedstrijden: 

Kangoeroes/Benjamins 
Ja – indien de nodige specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Pupillen/Miniemen Ja  

Open meeting (met jeugd) Ja  

Provinciaal Kampioenschap Ja 

Beker Van Vlaanderen Ja 

ACM - meeting Ja 

Flanders Cup Ja 

Kampioenschap Van Vlaanderen Ja 
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Belgisch Kampioenschap Ja  

EA/WA Permit meeting 
Ja – Mits het behaald hebben van een specialisatie in een 
hoger niveau is een leidinggevende functie mogelijk 

Nacht van de Atletiek 
Ja – Mits het behaald hebben van een specialisatie in een 
hoger niveau is een leidinggevende functie mogelijk 

Memorial Van Damme 
Ja – Mits het behaald hebben van een specialisatie in een 
hoger niveau is een leidinggevende functie mogelijk 
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2.4 Jurylid Niveau 4 

 
- Juryleden die ingeschakeld worden voor het jureren van wedstrijden zowel op eigen club als 

daarbuiten. 
 

- Vanaf 20 jaar. 
 

- Voorwaarden om door te groeien naar jurylid Niveau 4: 
o Als jurylid Niveau 3 reeds 2 jaar op regelmatige basis actief geweest  

= Minstens 5 opdrachten per jaar waarvan: 
 3 bij een andere club 
 3 in een verantwoordelijke functie 

 
- Opleiding: 

o Vanuit het PC zullen er lesavonden georganiseerd worden ter voorbereiding van het 
bevorderingsexamen. 

 
- Bevorderingsexamen: 

o Het jurylid heeft de keuze tussen: 
 Algemene vorming (= 3 onderstaande specialisaties samen) 

 Specialisatie loopnummers 
 Specialisatie springnummers      Of een combinatie van deze specialisaties 
 Specialisatie werpnummers  

o Schriftelijk examen (leerstof: WA reglementen): 
 Minstens 75% behalen 

o Stage van minimaal 1 jaar met een minimum van 5 gejureerde wedstrijden onder 
begeleiding van een stagementor (= ervaren jurylid niveau 4) 

 De stagementor volgt de stages mee op, geeft advies tijdens de wedstrijd en 
feedback na de wedstrijd 

o Mondeling examen: 
 Na afloop van de stage 
 Talenkennis zal getest worden: 

• Frans 

• Engels 
 Minstens 75% behalen 

 
- Aanwezigheidsvoorwaarden om het juryniveau 4 te behouden: 

o Minstens 5 opdrachten per jaar waarvan: 
 3 bij een andere club     Voorwaarden zijn combineerbaar 
 3 in een verantwoordelijke functie 

 
- Opleidingsvoorwaarden: 

o Volgen van 2 opleidingen binnen de 4 jaar om het juryniveau 4 te behouden.  
(indien niet voldaan aan deze voorwaarde zal het jurylid opnieuw geclassificeerd 
worden als Niveau 3) 
 

- Ontvangen een bestendige toegangskaart 
 

- Tellen mee in de quota van de verenigingen. 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

Kan zich specialiseren: 

Wedstrijdleider Ja 

Scheidsrechter Ja  

Hulpstarter Ja 

Starter/terugroepstarter Ja 

Loopnummers Ja 

Springnummers Ja 

Werpnummers Ja 

EDM Ja 

Technical manager Ja 

Fotofinish operator Ja 

JuryApp Ja 

Opmeter wegwedstrijden Ja 

Gaanrechter Ja 

Kidsjurylid Ja 

 
 
 
 

Is inzetbaar als:  

Wedstrijdleider Ja 

Scheidsrechter 
Ja – indien de nodig specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Hulpstarter 
Ja – indien de nodig specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Starter/terugroepstarter 
Ja – indien de nodig specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Loopnummers Ja 

Springnummers Ja 

Werpnummers Ja 

EDM 
Ja – indien de nodig specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Technical manager 
Ja – indien de nodig specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Fotofinish operator 
Ja – indien de nodig specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

JuryApp Ja 

Opmeter wegwedstrijden 
Ja – indien de nodig specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Gaanrechter 
Ja – indien de nodig specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Kidsjurylid 
Ja – indien de nodig specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 
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Is inzetbaar op volgende wedstrijden: 

Kangoeroes/Benjamins 
Ja – indien de nodig specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Pupillen/Miniemen Ja  

Open meeting (met jeugd) Ja  

Provinciaal Kampioenschap Ja 

Beker Van Vlaanderen Ja 

ACM - meeting Ja 

Flanders Cup Ja 

Kampioenschap Van Vlaanderen Ja 

Belgisch Kampioenschap Ja  

EA/WA Permit meeting Ja 

Nacht van de Atletiek Ja 

Memorial Van Damme Ja 
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3. Alle juryniveaus naast elkaar 

 

3.1 Mogelijke specialisaties: 
  

 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Wedstrijdleider Neen Neen Ja Ja 

Scheidsrechter Neen 
Ja – Enkel voor 

jeugdwedstrijden 
Pup/Min 

Ja Ja 

Hulpstarter Ja Ja Ja Ja 

Starter/terugroepstarter Neen Ja Ja Ja 

Loopnummers Neen Ja Ja Ja 

Springnummers Neen Ja Ja Ja 

Werpnummers Neen Ja Ja Ja 

EDM Neen Ja Ja Ja 

Technical manager Neen Ja Ja Ja 

Fotofinish operator Neen Ja Ja Ja 

JuryApp Neen Ja Ja Ja 

Opmeter 
wegwedstrijden 

Neen Ja Ja Ja 

Gaanrechter Ja Ja Ja Ja 

Kidsjurylid Ja Ja Ja Ja 
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3.2 Toegelaten in te vullen functies 
   

 Niveau 1                       
enkel op EIGEN terrein 

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Wedstrijdleider Neen Neen Ja Ja 

Scheidsrechter Neen 
Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Hulpstarter Ja 
Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Starter/terugroepstarter Neen 
Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Loopnummers Neen 
Ja – commissaris, aankomstrechter, 

chef aankomst 
Ja – commissaris, aankomstrechter, 

chef aankomst 
Ja 

Springnummers Neen Ja – chef kamp Ja – chef kamp Ja 

Werpnummers Neen Ja – chef kamp Ja – chef kamp Ja 

EDM Neen 
Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 
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Niveau 1                 

enkel op EIGEN terrein 
Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Technical manager Neen 
Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Fotofinish operator Neen 
Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

JuryApp Neen Ja Ja Ja 

Opmeter 
wegwedstrijden 

Neen 
Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Gaanrechter 
Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Kidsjurylid 
Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 
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3.3 Soorten wedstrijden 

   

 Niveau 1                       
enkel op EIGEN terrein 

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Kangoeroes/Benjamins 
Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Ja – indien de nodige 

specialisatieopleiding hiervoor 
behaald werd 

Pupillen/Miniemen 
Ja – Onder supervisie (geen 

verantwoordelijke taken) 
Ja Ja Ja 

Open meeting (met jeugd) 
Ja – Onder supervisie (geen 

verantwoordelijke taken) 
Ja Ja Ja 

Provinciaal Kampioenschap Neen Ja Ja Ja 

Beker Van Vlaanderen Neen Ja Ja Ja 

ACM - meeting Neen Ja – geen leidinggevende functie Ja Ja 
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Niveau 1                       

enkel op EIGEN terrein 
Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Flanders Cup Neen Ja - geen leidinggevende functie Ja Ja 

Kampioenschap Van 
Vlaanderen 

Neen 

Ja – Mits het behaald hebben van 

een specialisatie in een hoger 
niveau – geen leidinggevende 

functie 

Ja Ja 

Belgisch Kampioenschap Neen 

Ja – Mits het behaald hebben van 

een specialisatie in een hoger 
niveau – geen leidinggevende 

functie 

Ja Ja 

EA Permit meeting Neen 

Ja – Mits het behaald hebben van 

een specialisatie in een hoger 
niveau – geen leidinggevende 

functie 

Ja – Mits het behaald hebben van 

een specialisatie in een hoger 
niveau – geen leidinggevende 

functie 

Ja 

Nacht van de Atletiek Neen 

Ja – Mits het behaald hebben van 

een specialisatie in een hoger 
niveau – geen leidinggevende 

functie 

Ja – Mits het behaald hebben van 

een specialisatie in een hoger 
niveau – geen leidinggevende 

functie 

Ja 

Memorial Van Damme Neen 

Ja – Mits het behaald hebben van 

een specialisatie in een hoger 
niveau – geen leidinggevende 

functie 

Ja – Mits het behaald hebben van 

een specialisatie in een hoger 
niveau – geen leidinggevende 

functie 

Ja 

 


