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Inleiding 
 

Gefeliciteerd! Je bent jurycoördinator oftewel JUCO! 

 

De JUCO is in iedere atletiekvereniging de spil van het jurywerk. De JUCO verbindt de juryleden en 

officials die aan een vereniging verbonden zijn met het bestuur en is tevens het aanspreekpunt voor 

juryzaken vanuit de Atletiekunie. 

 

Iedere atletiekvereniging behoort een JUCO te hebben. De rol van JUCO is er een die in het totale 

vrijwilligersbeleid van de vereniging past. De taken van de JUCO hebben betrekking op de juryleden 

en alle facetten die hiermee te maken hebben.  

Een korte opsomming van de JUCO volgt hieronder: 

 De JUCO kennis van wie zijn juryleden zijn; 

 De JUCO deelt de juryleden per wedstrijd in voor een specifieke jurytaak; 

 De JUCO zorgt voor werving en opleiding van nieuwe juryleden;  

 De JUCO scout juryleden voor doorstroming naar official functies; 

 De JUCO geeft een gezicht aan de juryleden binnen de vereniging en het bestuur; 

 De JUCO voert overleg met de organisatoren van wedstrijden; 

 De JUCO is aanspreekpunt voor de Atletiekunie. 

 

De bedoeling van deze handleiding is om je te ondersteunen in het optimaal uitoefenen van je rol als 

JUCO en daarmee het ontwikkelen van een actief en actueel juryledencorps. De handleiding beschrijft 

de structuur en de globale lijnen, voor actuele informatie verwijzen we je naar de website van de 

Atletiekunie, en dan het gedeelte voor de JUCO. Check deze dan ook regelmatig. 
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1. De JUCO binnen de eigen vereniging 
 

 

1.1 De juryleden 

 
De grootste uitdaging die je als JUCO hebt is om binnen je vereniging een enthousiaste, actieve, 

actueel opgeleid en voldoende grote inzetbare groep juryleden te hebben. Als nieuwe JUCO is het van 

belang om eerst onderstaande zaken in kaart te brengen: 

 Wie zijn er jurylid en welke juryaantekening hebben zij; 

 Wie is er official en op welk niveau is deze inzetbaar; 

 

In die situaties waarin je voorganger dit niet heeft overgedragen, neem contact op met de Atletiekunie 

de afdeling wedstrijdsport, wedstrijdsport@atletiekunie.nl, en zij kunnen je hiermee helpen. Op de site 

“mijnatletiek.nl” is een actueel jurybestand van je vereniging te vinden. 

Officials zijn juryleden die door aanvullende opleiding ook namens de Atletiekunie worden ingezet op 

functies als wedstrijdleider, scheidsrechter en starter bij competities en Nederlands 

Kampioenschappen. 

Elke vereniging die wedstrijden organiseert, baanwedstrijden, crosses of wegwedstrijden, zal minimaal 

een wedstrijdleider, een scheidsrechter en een starter dienen te hebben, of deze bij een vereniging uit 

de buurt te lenen. 

Daarnaast zal het jurycorps uit minimaal 20 actieve juryleden dienen te bestaan. 

 

Hoe meer wedstrijden de vereniging gewend is te organiseren, of voornemens is te gaan organiseren, 

des te groter de groep actieve juryleden moet zijn. Hierdoor voorkom je dat steeds dezelfde mensen 

ingezet worden. Hoe groter de groep actieve en actueel opgeleide juryleden is, des te beter kan de 

spreiding van hun inzet over de verschillende evenementen gebeuren, waarbij het dan 

vanzelfsprekend ook steeds beter mogelijk is om rekening te houden met de wensen van deze 

juryleden. 

Een actieve JUCO is continue bezig met het werven en enthousiasmeren van nieuwe juryleden. De 

eenvoudigst te benaderen groep zijn de ouders van pupillen. Zij zijn vaak bereidt  een korte jurycursus 

te volgen en vervolgens te worden ingezet op wedstrijden waar hun eigen kinderen aan deelnemen. 

De huidige opzet van de jurycursus is laagdrempelig en praktisch waardoor zij zelf ook meer inzicht 

krijgen in wat atletiek precies inhoudt.  

 

Echter moeten hier twee kanttekeningen geplaatst worden: 

1. Juryleden die met Athletics Champs zijn ingezet hebben bij reguliere wedstrijden nog steeds de 

jurycursus nodig.  

2. Ouders die jurylid zijn blijken lastiger te behouden voor juryfuncties als hun kinderen doorstromen 

naar de Junioren groepen. 

De uitdaging voor de JUCO, is om als spil in de jurygroep, zich te blijven inspannen om juryleden te 

enthousiast en betrokken te houden.  

 

 

1.2 Communicatie 

 

Als JUCO is het van groot belang om contact te houden met de juryleden. Hiervoor kun je bijvoorbeeld 

gebruik maken van Facebook groepen en digitale nieuwsbrieven waarmee de juryleden regelmatig 

geïnformeerd worden over de komende wedstrijden, juryopleidingen, nieuwe juryleden, mensen die 

zich hebben aangemeld voor de Official cursussen van de Atletiekunie, de jurynieuwsbrieven, nieuwe 

reglementen en de jaarlijkse bijeenkomsten van de Atletiekunie. Tevens kunnen deze nieuwsberichten 

file://///asp.local/at-group$/Everyone/Afdelingen%20-%20Projecten/Afdeling%20Wedstrijdsport/Regionale%20wedstrijden/Nog%20te%20verwerken/wedstrijdsport@atletiekunie.nl
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ook handig zijn om het bestuur van je eigen vereniging te informeren. Vergroten van je draagvlak, 

maakt van de JUCO en de jurygroep minder een black-box. 

 

Daarnaast is het altijd goed om in het kader van je inspanningen om het vrijwilligerswerk binnen je 

vereniging te stimuleren, een jaarlijkse bijeenkomst te houden voor alle juryleden van je vereniging. 

De officials kun je dan inzetten om een inhoudelijk onderdeel voor hun rekening te nemen, een stukje 

bijscholing te verzorgen. Bijkomend voordeel is dat de juryleden elkaar ook leren kennen. 

Bij deze bijeenkomsten maken officials zich kenbaar, en daarmee is ook het onderwerp doorstroming 

en opleiding op de agenda gezet. 

De JUCO is als leverancier van de juryleden, het aanspreekpunt van de commissies die de 

verschillende evenementen binnen je vereniging organiseren. Daar komt de vraag vandaan, wanneer 

er welke juryleden benodigd zijn. Belangrijk is dat deze afstemming vroegtijdig plaatsvindt, dan is de 

kans op beschikbaarheid het grootst. Met de wedstrijdleider(WL) van het betreffende evenement wordt 

verder afgestemd welke juryleden op welke functie tijdens het evenement worden ingezet. Ook dit 

dient op tijd te gebeuren, zodat eventuele hiaten nog kunnen worden opgevuld. 

 

Na afloop van het evenement neemt de JUCO het initiatief om met de wedstrijdleider te evalueren. 

Tijdens deze evaluatie komen onderstaande zaken aanbod: 

 hadden we de juiste hoeveelheid juryleden; 

 was de kwaliteit van de juryleden in orde 

 wat zijn verbeterpunten; 

 moet bij volgende evenementen de inzet van juryleden veranderen? 

 etc.. 
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2. De JUCO in de wedstrijd 
 

 

De JUCO is onderdeel van de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC), of daar nauw bij aangesloten. 

De taken van de JUCO rondom de voorbereiding van een wedstrijd zijn de onderstaande: 

 Het samenstellen van de groep overige wedstrijdofficials samen (scheidsrechters, starter) en zoekt 

een microfonist. 

 In overleg met wedstrijdleider vaststellen hoeveel juryleden ingezet moeten worden (bij 

competitiewedstrijden zijn de deelnemende verenigingen verplicht om een bepaald aantal 

gekwalificeerde juryleden mee te nemen). 

 

Bij competitiewedstrijden worden de wedstrijdofficials door de Atletiekunie benoemd, en kunnen uit 

geheel Nederland afkomstig zijn. De JUCO zorgt voor de verspreiding van de juiste wedstrijdinformatie 

naar officials en juryleden, zodanig dat deze voldoende tijd hebben om zich op de wedstrijd en hun 

taak te kunnen voorbereiden. 

 

Tijdens de wedstrijd is de JUCO, namens de vereniging de gastheer/vrouw voor de juryleden en 

officials. De taken van de JUCO tijdens een wedstrijd zijn de onderstaande: 

 De JUCO is aanwezig bij de juryvergadering die ruim voor aanvang van het evenement door de 

wedstrijdleider wordt voorgezeten. 

 De JUCO geeft tijdens de juryvergadering de benodigde informatie met betrekking tot facilitaire 

zaken, hoe is de verzorging geregeld, eventuele reiskosten declaraties, consumptiebonnen, etc. 

 De JUCO is degene die indien nodig, in overleg met de wedstrijdleider en scheidsrechter, juryleden 

laat rouleren of vervangt. 
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3. De JUCO in de regio. 
 

 

Als JUCO is het handig eens contact te zoeken met de taakcoördinator jurybeheer in jouw regio. Deze 

kent veel van de andere JUCO’s van andere verenigingen uit de regio en kan je ook met hen in contact 

brengen. 

Wellicht is het gebruikelijk dat er in jouw regio een vorm van overleg wordt georganiseerd waarbij de 

JUCO van de andere verenigingen aanwezig zijn. Dit netwerk van JUCO’s binnen de regio is 

waardevol voor elke JUCO. Samen kan overlegd worden hoe zaken aangepakt worden, waar 

verenigingen elkaar nodig hebben ter ondersteuning bij het invullen van jury voor evenementen. En de 

in de regio actieve officials kunnen op deze manier ook effectiever worden ingezet. 

Daarnaast is de taakcoördinator juryopleidingen een belangrijke bron van informatie over 

ontwikkelingen op het gebied van opleidingen voor juryleden en officials. Samen met andere 

verenigingen een aantal cursussen organiseren werkt meestal ook erg goed. 

 

 

 

 


