
Technisch Afgevaardigde Mennen m/v  
 

 

Uitdaging 
Als Technisch Afgevaardigde (TA) ondersteunt en adviseert u de wedstrijdorganisaties bij het 

organiseren van een samengestelde wedstrijd mennen (SWM) vanaf het moment dat men benoemd is 

tot aan het einde van de wedstrijd. De TA moet zich ervan overtuigen dat het wedstrijdterrein, indeling 

en de benodigde faciliteiten  in alle opzichten voldoen en geschikt zijn, inspecteert de ringen, de 

trajecten en de hindernissen of deze in overeenstemming zijn met de desbetreffende voorschriften. De 

TA ziet erop toe dat de marathon eerlijk en zonder gevaar gebouwd is. Indien noodzakelijk kan de TA 

de organisatie en de parcoursbouwer veranderingen laten aanbrengen in en/of aan de hindernissen 

en de trajecten. De TA overtuigt zich ervan dat de tijdwaarneming, de hinderniswaarnemers, de 

rekenkamer en  overige functionarissen volledig bekend zijn met hun taak, waarbij inbegrepen het 

gebruik en aflezen van chronometers en stopwatches en het invullen van de benodigde 

(hindernis)formulieren. De TA moet in staat zijn de Briefing op de wedstrijd te leiden. 

Het profiel 
 lid van de KNHS 

 Je hebt al enkele jaren ervaring als jurylid of parcoursbouwer op samengestelde wedstrijden 
mennen  

 Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en in geschrift 

 tenminste 30 jaar 

 Ervaring in het organiseren van wedstrijden samengesteld mennen is een pre. 

 heeft parate up to date reglementenkennis overeenkomstig het niveau en is in staat om deze 
reglementen op een adequate manier en in complexe situaties consequent toe te passen in de 
geest van de sport 

 is in staat zijn oordeel onafhankelijk vast te stellen 

 laat zich niet leiden door een oordeel van een ander 

 is onpartijdig en besluitvaardig  

 is flexibel en praktisch ingesteld  

 ziet er op toe dat de reglementen van de KNHS op een correcte wijze worden toegepast. 

 heeft een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en presentatie 

 formuleert helder en begrijpelijk en past de formulering aan de doelgroep aan 

 is in staat op een lager niveau te coachen en te begeleiden  

 kan feedback geven en ontvangen 

 gaat gemakkelijk, begrijpelijk en duidelijk om met de omgeving waarin wordt gewerkt 

 is collegiaal en loyaal naar collega’s 

 straalt motivatie en beleving uit, toont betrokkenheid en interesse en kan aanmoedigen en 
belonen 

 is integer en stressbestendig/ kan onder druk presteren 

 heeft zelfinzicht en zelfvertrouwen 

 zoekt en benut kansen voor eigen ontwikkeling 

 straalt een positieve houding uit en houdt zich aan beleefdheidsregels en omgangsvormen 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beleefdheid

