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Schaatsvereniging District Hoekse Waard moet regelmatig wedstrijden voor de jeugd organiseren op 

de ijsbaan in Breda. Voor zo’n wedstrijd moeten wij een aantal rollen vervullen, waarvoor je 

allereerst een korte opleiding gevolgd moet hebben. De kosten voor deze opleiding worden vergoed 

door de vereniging of de KNSB. 

Wij zijn met name op zoek naar de volgende rollen: 

• Algemeen Jury-lid 

Als Algemeen Jury-lid kun je diverse rollen vervullen tijdens een wedstrijd, zoals het 

assisteren van de scheidsrechter of het klokken van de tijden.  

 

Voor de functie van Algemeen Jury-lid heb je de volgende opleiding nodig: 

KNSB Basiscursus Jury (1 seizoen) Jurylid | KNSB 

Deze cursus is ook benodigd voor de volgende rollen: Scheidsrechter, Starter en Speaker 

 

• Scheidsrechter 

Als Scheidsrechter begeleid en controleer je of de wedstrijd volgens de regels verloopt. Je 

houdt in de gaten of de blokjes goed liggen, of de schaatsers netjes in hun baan blijven en of 

alles eerlijk verloopt.  

 

Voor de functie van Scheidsrechter heb je de volgende opleidingen nodig: 

KNSB Basiscursus Jury (1 seizoen) Jurylid | KNSB 

KNSB Scheidsrechtersopleiding (1 seizoen) Scheidsrechter | KNSB 

 

• Starter 

Als Starter start je de schaatsers weg, op weg naar hun snelste tijd. Je stuurt de schaatsers 

naar de juiste startstreep en geeft middels het startpistool het startsignaal. Daarnaast 

controleer je of er geen valse start gemaakt wordt. 

 

Voor de functie van Starter heb je de volgende opleidingen nodig: 

KNSB Basiscursus Jury (1 seizoen) Jurylid | KNSB 

KNSB Startersopleiding (1 seizoen) Starter | KNSB 

 

• Speaker 

Als speaker ben jij de stem van de wedstrijd. Je maakt mededelingen middels de speaker-

installatie over het programma van de avond, de personen die moeten starten en de door 

hun gereden tijden. Het is hiervoor belangrijk dat je duidelijk spreekt zodat iedereen je kan 

verstaan. 

 

Voor de functie van Speaker heb je de volgende opleiding nodig: 

KNSB Basiscursus Jury (1 seizoen) Jurylid | KNSB 

Daarnaast zijn er nog diverse rollen te vervullen tijdens een wedstrijd, waarvoor je geen opleiding 

nodig hebt.  

Mocht je willen assisteren tijdens een wedstrijd-avond, kun je een emailbericht sturen naar 

Districthoeksewaard@gmail.com of een belletje/berichtje naar Jelle Luijendijk (+31 6 8293 5001) of 

Johan Trouw (+31 6 5320 4074) 


