
JURYCURSUSSEN FIETSCROSS 2007 - 2008 
 
In het najaar van 2007 en het voorjaar van 2008 zijn de volgende cursussen gepland: 
 
Jury Nationaal 
Deze drie-daagse cursus is gepland op de volgende data; 

- zaterdag 1 december 2007, 
- zaterdag 15 december 2007 en 
- zaterdag 6 januari 2008 

De cursus begint om 10.00 uur en eindigt + 16.00 uur 
De cursus wordt gehouden op het Uniebureau, Wattbaan 31-49, 3439 ML Nieuwegein. 
De kosten voor deze cursus zijn € 40,- 
Om tot de cursus te worden toegelaten dient u in het bezit te zijn van het certificaat Jury Afdeling 
Na het met goed gevolg afsluiten van deze cursus krijgt u het certificaat Jury Nationaal en bent u 
gerechtigd om tijdens internationale wedstrijden als jurylid op te treden. Na het afleggen van een 
praktijkexamen tijdens een afdelingswedstrijd krijgt u na het behalen van een voldoende resultaat het 
certificaat Jury Coördinator. Dit praktijkexamen is niet in de cursusduur inbegrepen. 
 
Inschrijven: Tot uiterlijk 1 november 2007 via opleidingen@knwu.nl, vermeld hierbij uw naam en 
vereniging. Er dienen zich minimaal 8 kandidaten op te geven om de cursus te laten plaatsvinden. 
 

 
Chief Commissaire 
In de maanden februari en maart 2008 staat deze cursus gepland. 
Cursusduur 3 zaterdagen en een praktijkexamen tijdens een afdelingswedstrijd. 
De cursus begint om 10.00 uur en eindigt + 16.00 uur. 
De cursusplaats zal centraal in Nederland zijn 
De kosten voor deze cursus zijn € 40,- 
Om tot de cursus te worden toegelaten dient u in het bezit te zijn van de volgende certificaten: 

- Jury Afdeling,  
- Jury Nationaal 
- Baancommissaris 

Na het met goed gevolg afsluiten van deze cursus en het praktijkexamen krijgt u het certificaat Chief 
Commissaire (voorheen Trackmanager) 
 
 
Inschrijven: Tot uiterlijk 15 december 2007 via opleidingen@knwu.nl, vermeld hierbij uw naam en 
vereniging. Er dienen zich minimaal 8 kandidaten op te geven om de cursus te laten plaatsvinden. 
 

 
 


