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Wat er aan vooraf ging….

In 7 jaar tijd:
• Aantal leden NTB: 6.000  10.000
• Aantal wedstrijden: 110  147
• Aantal deelnemers: 25.000  40.000?
• Aantal officials: 110  116

Er moest dus iets gebeuren….
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Maar er is toch inzet van official-assistenten? 
Divisie wedstrijden:
Inzet van official-assistenten (OA) rondom hun startserie

• 2018: ± 235 OA’s actief in 17 wedstrijden

• Inzet belangrijk ter ondersteuning officialcorps tijdens 
wedstrijd

Maar ….. 

• Inzet is bij “beperkt” deel van een wedstrijddag

• Is geen permanente/houdbare oplossing voor het 
official-tekort op de lange termijn
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Official-assistenten in actie
Foto: Renee Tijdink



Er moest dus iets anders gebeuren….
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Dit dan?

Uit: Trikipedia 30 maart 2018
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Nee, de crux bleek te liggen in 
gerichte aandacht voor het 
officialwerk!
1. Artikel van Jeroen Kreule in Transition van mei

2. Campagne binnen 4 verenigingen: Hellas, 
Cerberus, de Zijl, TVR
- Filmpje (promo filmpje Hellas)

3. Blog: de eerste ervaring als official door Angela 
Krijgsman (Trikipedia)
Blog van Thomas Naasz

4. Artikel met foto’s van Gert-Jan ten Pierick in de 
e-versie van Transition juli
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Waar heeft dit toe geleid….?

65 aanmeldingen!!
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Waar heeft dit toe 
geleid - vervolg
• 65 aanmeldingen!

• Maar, ….. we zaten midden in het 
wedstrijdseizoen en official-opleiders waren 
druk met het jureren bij wedstrijden

• “Hoe houd je potentiële officials 
gemotiveerd als er niet direct een cursus 
gegeven wordt?”
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De Aspirant Official …

• Stage lopen bij een wedstrijd 

• Proeven aan de diverse aspecten van 
het officialwerk
• Inschrijving
• Inchecken fietsen
• Wisselzone
• Opstap- en afstapstreep
• Finish – schaduwschrijven
• Een enkeling achterop de motor
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Aantal stages

• > 50% heeft stage gelopen
• 50 % hiervan heeft bij > 1 

wedstrijd stage gelopen
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Reacties huidige 
officials op de stagiaires

• “voor een nieuwkomer was ze best 
goed”

• “zijn  straks een aanwinst voor het 
officialkorps”

• “is enthousiast en wil meer”

• “denkt al meteen mee”

• “fantastische aspirant officials”

• “verrassend alert, goed op de hoogte 
van het reglement, snel van begrip”
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Reacties Aspirant 
officials

• “Leuk om te doen”

• “Prettig om zoveel verschillende 
aspecten van een wedstrijd te kunnen 
ervaren”

• “mooie gelegenheid om te zien wat het 
officialwerk inhoudt”

• “ik wil zeker de officialcursus gaan 
doen”
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En dan… 
de basis officialcursus

• 65 aanmeldingen

• 56 cursisten verdeeld over 4-5 
cursusplaatsen: 
• Utrecht: 20 deelnemers
• Leiden: 9 deelnemers
• Arnhem: 14 deelnemers
• Voorjaar 2019: 13 deelnemers
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Foto: WGWO



GR:
1

FR: 
2

DR: 
1

OV: 
1

GLD: 
9

LI: 
2NB: 

4
ZL: 
1

ZH: 
11

UT:
17

NH: 
4

FL: 
2
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Aantal deelnemers Officialcursus 2018

M/V: 60% / 40%



Conclusie campagne 
2018

• Noodkreet begin 2018 & artikel in Transition 
plus daaropvolgende publicaties zijn de  
opmaat geweest voor het succes

• Specifiek campagne voeren binnen een aantal 
verenigingen is de 2e grote succesfactor

• Hellas: 13
• Cerberus: 6
• TVR: 4
• De Zijl: 3

• Stage aanbieden is goed bevallen en blijven 
we organiseren voor potentiele officials
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Foto: Gert-Jan ten Pierick



En nu op naar 2019

• Goede begeleiding nieuwe Basis 
Officials in het veld

• Goede opleiding / promotie 
huidige officials naar volgende 
official niveaus

• Aandacht blijven besteden aan 
werving nieuwe officials
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Bedankt voor uw 
aandacht!


