
 
 

NIEUW: Opleiding Kidsjurylid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kidsjurylid 
 
Wat? 
De Vlaamse Atletiekliga lanceert een gloednieuw jurylid: het Kidsjurylid.  
Wil je onze jongste sportievelingen graag ondersteunen en bijstaan tijdens hun wedstrijdjes?  
Dan zijn we op zoek naar JOU! 
 
Een Kidsjurylid treedt uitsluitend op tijdens wedstrijden voor Kangoeroes en Benjamins.  
Er zullen enkel juryleden aangeduid worden die de opleiding gevolgd hebben. Grijp dus zeker je 
kans! 
 
Iedereen vanaf Cadet kan deelnemen aan de opleiding, er is geen atletiekervaring vereist. 
 

Procedure 
Door het volgen van de opleiding tot Kidsjurylid kan je in slechts 2 uurtjes een heel groot verschil 
maken. 
Je leert bij over het waarom van de nieuwe wedstrijdvorm, je leert de verschillende disciplines 
beter kennen en je gaat leren beoordelen of een uitvoering juist of fout is.  
Daarnaast leren we je hoe je resultaten moet opmeten en hoe je een team medewerkers moet 
aansturen.  
Tot slot geven we ook nog tips over kindvriendelijk handelen en omgaan met onsportief gedrag van 
omstaanders. 

 
Wanneer? 
De eerste opleidingen staan gepland op volgende data en locaties: 

• Zaterdag 26 februari 9u30-11u30 te Herentals (Antwerpen) 

• Zaterdag 5 maart 9u30-11u30 te Beernem (West-Vlaanderen) 

• Zaterdag 12 maart 9u30-11u30 te Ertvelde (Oost-Vlaanderen) 

• Zaterdag 12 maart 10u00-12u00 te Vilvoorde (Vlaams-Brabant) 

• Zondag 13 maart 9u30-11u30 te Mechelen (Antwerpen) 



• Maandag 14 maart 19u00-21u00 te Deinze (Oost-Vlaanderen) 

• Dinsdag 15 maart 19u00-21u00 te Hechtel (Limburg) 

• Donderdag 17 maart 19u00-21u00 te Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen) 

• Vrijdag 1 april 18u00-20u00 te Wespelaar (Vlaams-Brabant) 

We vullen het overzicht verder aan van zodra er nieuwe data en locaties gekend zijn. Ben je 
geïnteresseerd maar passen de voorgestelde momenten niet, schrijf je dan toch in en dan bekijken 
we of er een andere oplossing mogelijk is! 
 
Interesse? Schrijf je in via onderstaande link: 
https://www.formdesk.com/V.A.L./inschrijving_Kidsjurylid  
 
Na het volgen van de opleiding kan je meteen aan de slag als Kidsjurylid op Kangoeroes en 
Benjamins wedstrijd(en) naar keuze. 

 


