
Cursuspakket WRAN B/C Jury 
 

WEP 4.1 (1 dag) bedoeld voor aspirant jury’s en ringstewards. 
Inhoud van de cursus: de WRAN, de western rijstijl, de jury, ethiek van het jureren, functionarissen 
op een wedstrijd, procedures op een wedstrijd, werking van scoresheets, kennis van het regelboek. 
 
 

WEP 5.1 (1 dag) bedoeld voor aspirant jury’s en trainers. 
Inhoud van de cursus: vaktaal, harnachement, exterieur paard, biomechanica, gangen v.h. western 
paard, doping en hoe te handelen en misdragingen. 
 
 

WEP 5.2 (1 dag) bedoeld voor aspirant jury’s. 
Aspirant juryleden dienen WEP 4.1 en WEP 5.1 gevolgd te hebben alvorens aan WEP 5.2 deel te 
mogen nemen.  
 
Inhoud van de cursus: herhaling regelboek, oefening en beoordeling Trail, Ranch Trail, Trail In Hand, 
Western Horsemanship, Showmanship at halter, Western Pleasure, Ranch Riding a.d.h.v. video’s.  
 
 

WEP 5.3 (1 dag) bedoeld voor aspirant jury’s. 
Aspirant juryleden dienen WEP 4.1 t/m WEP 5.2 gevolgd te hebben alvorens aan WEP 5.3 deel te 
mogen nemen. 
 
Inhoud van de cursus: het jureren van Reining, Western Riding en Super Horse. Regels en oefeningen 
aan de hand van video’s.  
 
 

Examen jurycursus (2 of 3 dagen) bedoeld voor aspirant jury’s. 

Voorwaarden om deel te nemen aan het examen zijn: 
- Kandidaat heeft de onderdelen WEP 4.1 t/m 5.3 gevolgd 
- Kandidaat moet tussen de 21 en de 60 jaar zijn 
- Kandidaat levert een motivatie waarom hij/zij jury wil worden van de WRAN  
- Kandidaat mag niet meer dan 3x gezakt zijn voor het WRAN-jury-examen.  
- Kandidaat is van onbesproken gedrag. 
 
Theorie-examen: examen WRAN regelboek (100 open of meerkeuze vragen te beantwoorden binnen 
60 minuten). 
 
Praktijkexamen: live mee jureren tijdens een WRAN-wedstrijd. Scores dienen in lijn te zijn met de 
scores van de (2) officiële jury’s en die van de examinatoren. Tussentijds worden er interviews 
gehouden met de examinatoren over het scoreverloop. 
 
Kandidaten dienen zich tijdens het eindexamen te kleden alsof men een wedstrijd jureert (dit is een 
beoordelingscriterium). Het is toegestaan om tijdens het praktijkexamen een ringsteward 
meenemen. Overleg t.a.v. de scores met een ringsteward is niet toegestaan. De ringsteward mag 
geen jurylid zijn bij een vereniging die westernonderdelen uitschrijft.  
 



Beoordeling examen jurycursus 
De scores van alle kandidaten van het theorie- en praktijkexamen worden beoordeeld door 2 
examinatoren, welke niet in praktische zin betrokken zijn geweest tijdens de cursus. Dit om een 
objectieve beoordeling zoveel mogelijk te bevorderen. 
 
De uitkomsten worden gedeeld met het WRAN bestuur waarbij geldt dat een positieve score leidt tot 
een positief advies. Mits er geen zwaarwegende bezwaren zijn neemt het bestuur het advies over 
wat leidt tot een aanstelling als WRAN B/C jury. Mocht het bestuur wel zwaarwegende bezwaren 
zien dan dienen zij dit kenbaar te maken aan desbetreffende kandidaat. 
 
Onderdeel van het advies is ook het aantal wedstrijden welke een kandidaat, na aanstelling, nog 
onder begeleiding van een ervaren WRAN jury moet volbrengen voordat deze volledig zelfstandig 
mag jureren. 
 

Examencommissie 
Gedurende de cursus en het examen wordt er een examencommissie aangesteld. Deze bestaat uit 
minstens 2 personen welke een zelfstandige rol hebben, niet in praktische zin betrokken zijn bij de 
cursus of het afnemen van het examen, en ook geen onderdeel uitmaken van het dan huidige WRAN 
bestuur. De examencommissie is beschikbaar voor alle kandidaten voor vragen en/of klachten. 
 
 

Kosten 

WEP 4.1: € 100,-  
WEP 5.1: € 100,-  
WEP 5.2: € 100,-  
WEP 5.3: € 100,-  
 
Hierbij zijn niet inbegrepen kosten voor consumpties en lunches. 
 

Vrijstelling 
Een kandidaat die eerder al heeft deelgenomen aan een WEP onderdeel is niet verplicht deze te 

herhalen mocht hij/zij op willen gaan voor het examen. Tenzij hier vooraf door het WRAN bestuur 

een ander besluit over wordt genomen. 

Voor kandidaten die beschikken over een geldige AQHA, APHA, ApHC of EWU-jurykaart geldt de 
mogelijkheid dat zij door het WRAN bestuur worden vrijgesteld van één of meerdere onderdelen van 
het WEP cursuspakket voor jury's. Het theorie-examen blijft in ieder geval altijd een vereiste 
waarmee moet worden aangetoond dat zij beschikken over de juiste theoretische kennis t.a.v. het 
WRAN Regelboek. 
 

Lidmaatschap WRAN 
Voor het (be)houden van een WRAN jurykaart is lidmaatschap van de WRAN verplicht. 
 


