
Profiel Jurylid Aangespannen Sport 

 

Als jurylid in de discipline Aangespannen Sport bent u een official van de Koninklijke Nederlandse 

Hippische Sportfederatie (KNHS). Binnen de Aangespannen Sport wordt er onderscheid gemaakt in 

de verschillende disciplines (Tuigpaarden, Fries ras of Hackney’s). Als jurylid Aangespannen Sport 

staat u in de schijnwerpers op het concoursveld.  

Basisvereiste: 

- Affiniteit met de Aangespannen Sport in algemene zin en specifiek voor de desbetreffende 

discipline; 

- Parate en “up-to-date” reglement kennis, zowel in algemene zin als specifiek voor het te 

jureren ras(-type); 

- Het lef en het vermogen om zelfstandig op te treden, zowel qua beoordeling, plaatsing als het 

zo nodig corrigeren van combinaties; 

- Het willen en kunnen functioneren in teamverband (juryleden, arbiter, KNHS 

vertegenwoordiger, ringmeester en omroeper); 

- Een voldoende onafhankelijke positie hebben ten opzichte van rijders, trainers, eigenaren van 

paarden en concoursorganisaties; 

- Tenminste 21 jaar (bij start van de opleiding); 

- Een actief lidmaatschap van de KNHS. 

Om een goed jurylid te kunnen zijn, zijn de volgende vaardigheden en/of kennis gewenst: 

- Theoretische kennis van beoordelingscriteria (scala van africhting) en weten hoe dit toe te 

passen bij het plaatsen; 

- Het analytisch vermogen om een combinatie op het juiste niveau waar te nemen, te 

analyseren en te beoordelen; 

- Het communicatieve vermogen om een gegeven beoordeling helder en duidelijk toe te lichten 

en te motiveren, zowel mondeling als schriftelijk; 

- Het erop toezien dat de reglementen van de KNHS op een correcte wijze worden toegepast, 

daarbij altijd handelend in de geest en het belang van de sport; 

- Enerzijds over voldoende autoriteit beschikken, anderzijds een teamplayer zijn en daarnaast 

beschikken over het inzicht om de aangespannen sport naar een hoger plan te tillen; 

- Taakbewust zijn (o.a. onafhankelijkheid, besluitvaardig, stressbestendig, handelend optreden, 

onpartijdig, gemotiveerd en betrokken); 

- Straalt een positieve houding uit en houdt zich aan de beleefdheidsregels en 

omgangsvormen; 

- Zoekt en benut kansen voor eigen ontwikkeling; 

- Beheersen van ras(-type) specifieke bewegingskenmerken (Tuigpaarden, Fries ras of 

Hackney’s). 

 


