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Inschrijven voor testen en indienen TES scores voor promotie/ behoud categorie is alleen mogelijk middels 
Google Forms via (On-line) Testen 

• Trainer/ (Club): 
o Zorgt voor video op de voorgeschreven manier: 

1. ongeëdit, minimaal 720dpi kwaliteit 
2. horizontaal opgenomen, alle elementen achter elkaar door gereden 
3. geen rijders die “door elementen heen rijden” 
4. datum/tijd opname en naam rijder duidelijk in beeld (of omgeroepen) 
5. bij uitvoering elementen rijder ca. 1/3 beeldvullend op de verticale as 

o Video’s aanleveren aan sck@knsb.nl 

• Rijders/Trainer: 
o Zorgt voor gelijktijdig met het opsturen van de video(s) voor aanmelding in Google docs 
o Aangemelde rijders krijgen na sluiting inschrijftermijn tikkie voor betaling inschrijfgeld 
o Inschrijfgeld bij online testen/ TES scores voor promotie/ behoud categorie is €25,00 

• Jury: 
o Jurypanel wordt door mevrouw Bol toegewezen 
o Jury beoordeeld deze MIF testen ieder voor zich  
o Na beoordeling gaan de ingevulde lijsten naar WTO: wtokunstrijden@knsb.nl. 
o Scheidsrechter heeft optioneel de mogelijkheid een online meeting bij elkaar te roepen voor 

overleg in grensgevallen van wel/ niet slagen 

• WTO: 
o Na ontvangst ingevulde jurylijsten deze doorsturen naar scheidsrechter met wel/ niet geslaagd 
o Na akkoord scheidstrechter wordt uitslag naar SBK gestuurd voor KR bericht 
o Maakt diploma's en zorgt dat deze binnen redelijke termijn bij de clubs komen 

• SCK: 
o Processed deze video’s 
o Stelt video’s ter beschikking aan jury 

Na inschrijving zult u een betaalverzoek (via SMS) ontvangen, om de inschrijfkosten te voldoen. 
Indien deze niet zijn voldaan, zal de video niet worden beschouwd, maar blijft de verplichting tot betaling wel 
open staan. 
 
Jan Frerichs 
Secretaris Sectie Kunstrijden KNSB 
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