Cursuspakket WRAN Jury
Om aan deze cursussen deel te mogen nemen is het WRAN lidmaatschap verplicht.
WEP 4.1: (1 dag) Bedoelt voor Aspirant jury’s en ringstewards. Op het eind van deze cursusdag volgt
er een schriftelijk examen, deelnemers die dit examen met goed gevolg afleggen krijgen het
certificaat erkend WRAN-ringsteward
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.
(Er wordt van uitgegaan dat de cursist vooraf het regelboek goed bestudeerd heeft.)
Praktijkoefening aan de hand van video.
WEP 5.1: (1 dag) bedoeld voor Aspirant Jury’s, in functie zijnde jury’s, trainers. De cursus wordt
afgesloten met een toets en een certificaat als de cursus met goed gevolg is afgesloten.
Inhoud van de cursus: vaktaal (wat is “verzameling”, hoe heten welke onderdelen v.h. harnachement
en paard (wat is precies de “hipp”), biomechanica, gangen v.h. western paard, doping en hoe te
handelen, misdragingen.
Cursus WEP 5.2: (1 dag) Deze cursus wordt afgesloten met het examen WRAN D jurylid.
Voorwaarden om deze cursus te mogen volgen:
Aspirant juryleden dienen WEP 4.1 en WEP 5.1 met goed gevolg afgesloten te hebben alvorens aan
WEP 5.2 deel te mogen nemen.
Theorie cursus: herhaling regelboek, examen regelboek (100 open vragen, te beantwoorden met
regelboek ernaast binnen 60 minuten: dit is de eerste stress-test, het regelboek moet er vlekkeloos
inzitten!), oefening en beoordeling Trl, Hms, Shms, Pls a.d.h.v. video’s,
Cursisten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd krijgen het certificaat WRAN D jurylid en
mogen WRAN D wedstrijden jureren.
WEP 5.3: (3 dagen) Deze cursus wordt afgesloten met het examen WRAN C/B Jurylid.
Voorwaarden om deze cursus te mogen volgen zijn:
De deelnemer is geslaagd voor de Cursus WEP 5.2
De deelnemer moet tussen de 25 en de 60 jaar zijn.
De deelnemer levert een motivatie waarom hij/zij jury wil worden van de WRAN
De deelnemer mag niet meer dan 3x gezakt zijn voor het WRAN-jury-examen.(WEP 5.3)
De deelnemer is van onbesproken gedrag.
Verder voldoet de deelnemer aan minstens een van de volgende eisen:
●
●
●

Minstens 3 jaar wedstrijdervaring op L1 en/of L2 niveau;
Is erkend WRAN-ringsteward en is de afgelopen 2 jaar ook als zodanig ook
meerdere malen actief geweest op WRAN erkende shows
Heeft in de afgelopen 2 jaren gewerkt als ringsteward bij ten minste 3
verschillende jury’s op WRAN erkende shows.

Inhoud van de cursus:
Theoriebijeenkomst: (1 dag) Het jureren van Ranch Riding, Reining, Western Riding en Superhorse.
Regels en oefeningen aan de hand van Video’s.
Stage: iedere kandidaat loopt 2 wedstrijden mee met een WRAN-jury en beoordeelt de daar
uitgeschreven onderdelen. De kandidaat bespreekt zijn uitslagen (vooral de afwijkingen van de jury
natuurlijk) met de jury, die tenslotte een stage-beoordeling geeft.
Theoriebijeenkomst: (1 dag): bespreking stages, vragen over de gejureerde onderdelen, vragen
algemeen, extra oefeningen, uitleg procedures examen.
Een kandidaat wordt toegelaten tot het eindexamen als hij 2 positieve beoordelingen van de stages
van 2 verschillende jury’s heeft.
Eindexamen: (1 dag): Live mee jureren van hele WRAN-wedstrijd. Scores dienen in lijn te zijn met de
scores van de (2) officiële jury’s. Na afloop interview met de examinatoren over het scoreverloop.
De kandidaat dient zich tijdens de stages en op het eindexamen te kleden alsof hij een wedstrijd
jureert (dit is een beoordelingscriterium). De kandidaat mag tijdens de stages en bij het life-examen
een ringsteward meenemen. Deze ringsteward mag geen jurylid zijn bij een vereniging die
westernonderdelen uitschrijft. Een WRAN-jury mag op 1 wedstrijd niet meer dan 2 kandidaat-jury’s
begeleiden. Indien voor wedstrijd een 3e dagdeel nodig is vanwege deze begeleiding, draagt de
WRAN daarvan de kosten.
Na het succesvol afronden van het eindexamen wordt door het WRAN bestuur in overweging
genomen of de kandidaat een goede WRAN ambassadeur is alvorens de jurykaart wordt uitgereikt.
Kosten:
WEP 4.1: € 50,WEP 5.1: € 75,WEP 5.2: € 100,WEP 5.3: € 275,Hierbij zijn niet inbegrepen kosten voor consumpties en lunches.
Een uitgebreide lunch (warm/koud) kost € 12,50.
Data:
WEP 4.1: zaterdag 14 januari 2017
WEP 5.1: zaterdag 28 januari 2017
WEP 5.2: zaterdag 11 februari 2017
WEP 5.3: zaterdag 4 maart 2017 1e bijeenkomst
zaterdag 16 september 2e bijeenkomst
zaterdag 30 september examen
Cursuslocatie: Golden Way Stables Woubrugge.

