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Handleiding Judge@home 
 
Hoe ga je tewerk? 

- Ga naar de homepage van Gymfed: www.gymfed.be 
- Wens je deel te nemen aan het theorie examen competitie, schrijf je in voor de activiteit “Jurycursus 

of -bijscholing”. 
- Wens je deel te nemen aan het speedexamen competitie, schrijf je in voor de activiteit: 

“Judge@home Competitie Rope Skipping - Speed” 
- Wens je deel te nemen aan de oefenmodule theorie recreatie, schrijf je in voor de activiteit: 

“Judge@home RECREA Rope Skipping”. 
 
Bovenstaande 3 activiteiten vind je als volgt terug: 

- Klik bovenaan de blauwe balk op “Activiteiten” 
- Om uw zoekfunctie te vergemakkelijken, duid in de linker balk het volgende aan: 

o Soort opleiding: Jurycursussen 
o Discipline: Rope Skipping 

en klik onderaan op “zoeken” 
 

 
 

- Klik de activiteit open waarvoor je wil inschrijven 
- Klik  op online inschrijven 

 

 
 

- Vul uw gegevens in en druk op volgende. Let op: Een Gymfed lidmaatschap is vereist. Indien je het 
huidige seizoen niet bent aangesloten bij een Gymfed club, zal je niet kunnen inschrijven. Neem in 
dat geval contact op met jouw clubverantwoordelijke om jouw lidmaatschap in orde te brengen. 

http://www.gymfed.be/
http://www.gymfed.be/
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- Duid het te behalen jury niveau aan (slechts 1 optie): in dit geval “speed” 
- Behaalde jury niveau is automatisch ingevuld en dien je niet aan te duiden 

 

 
 

- Duid onderaan de juiste sessies aan (groen = volgen) en klik op volgende: 
 

 
 

- Herhaal bovenstaande stappen voor elke activiteit waaraan je wil deelnemen. 
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Vanaf nu kan je de oefen- en examenmodules van jouw discipline bekijken. Dit doe je als volgt: 
 

- Ga naar de homepage van Gymfed (www.gymfed.be) & klik rechtsboven op ‘Mijn Gymfed’. 
 

 
 

- Log in met jouw gegevens: 
 

 
 
 

➔ Heb je nog geen login, klik dan op “wachtwoord 
aanvragen/vergeten?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Links onderaan (onder de categorie “Tools”), vind je de link terug naar Judge@home 

 
 

- Daar vind je alle oefen- en examenmodules waarvoor je bent ingeschreven. Heb je je ingeschreven 
voor een jurycursus of -bijscholing, dan verschijnt het theoretisch examen automatisch in het 
overzicht. Voor speed dien je je nog afzonderlijk in te schrijven via de activiteitenpagina zodat ook 
deze examenmodule verschijnt in het overzicht. 

 

http://www.gymfed.be/
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- Oefenen kan zoveel je wilt (bovenste kader) 
- Voor een examen (onderste kader= niet van toepassing voor recrea) heb je 3 kansen per seizoen. 

Slaag je de 3de keer niet, kan je desbetreffend examen dit seizoen niet meer afleggen. Eens je een 
examen start, is je eerste kans voorbij. 

 
Maak gebruik van de oefenmodules alvorens het examen af te leggen! 
 

- Theorie competitie: examen 
o 20 meerkeuzevragen in 10min 
o 80% behalen om te slagen 
o Max. 3 kansen per seizoen 

 
- Speedtest competitie: examen 

o 1 SR speed en 1 DD speed filmpje in 3min 
o 100% halen om te slagen (marge van 1 sprong toegelaten) 
o Max. 3 kansen per seizoen 

 
- Recreatie 

o Enkel oefenmodule, geen examen!! 
o Oefenen tot je 80% behaalt 

 

Voor het seizoen 2019-2020 kunnen reeds erkende juryleden hun freestylebrevetten (DIFF en CREA) 
behouden op voorwaarde dat zij het huidige seizoen een door Gymfed georganiseerde jurybijscholing of -
cursus volgen. De theorie- en speeddiploma’s vervallen en dienen door elk jurylid opnieuw digitaal afgelegd 
te worden via judge@home.  
 
Een jurylid dient eerst te slagen voor de theorie- en speedtest alvorens naar een juryopleiding (cursus, 
bijscholing of examen) te gaan. Een jurylid dient zowel de DIFF- als CREA-opleiding te volgen indien hij/zij 
beide diplomaonderdelen wenst te behouden. Volgt een jurylid enkel de DIFF-opleiding, dan vervallen de 
CREA-diploma’s. Indien een jurylid op dit moment bijvoorbeeld enkel over het brevet RE SR beschikt, dient 
dat jurylid dit seizoen nog te slagen voor de speed- en theorietest en het onderdeel PRES SR alvorens een 
jurybrevet van categorie IV toegekend te krijgen. Een jurylid van °2004 of °2003 kan maximaal een kwalificatie 
van categorie III toegekend krijgen. 

 


