Nederlandse Kampioenschappen voor Boomverzorgers 2020
Reglement BoomVeiligheidsControle Competitie
Examenstandaard:
Maximaal 30 deelnemers
3 juryleden
1 hoofdjury
De juryleden zoeken samen met de hoofdjury drie bomen uit ter beoordeling.
de deelnemers worden in 3 gelijke groepen verdeeld.
De deelnemers krijgen een korte instructie en kunnen vragen stellen over de gang van
zaken.
Elke deelnemer krijgt 4 lege A4 tjes, 1 pen en een schrijfkarton.
De deelnemers krijgen informatie van de hoofdjury over de locatie met betrekking tot te
verwachten bezoekersbewegingen.
Elke groep gaat met één jurylid naar één boom. Zij krijgen daar 15 minuten de tijd om de
boom te boordelen en daarover schriftelijk te rapporteren. Er mag niet overlegd of
afgekeken worden. Vragen van deelnemers mogen uitsluitend door de hoofdjury
beantwoord worden. Na 15 minuten zal de hoofdjury aangeven dat er gewisseld gaat
worden het jurylid loopt met zijn groepje naar de volgende boom (van 1 naar 2, 2 naar 3, 3
naar 1 etc.). Ook tijdens dit lopen mag er niet gesproken worden.
Na 45 minuten zal de hoofdjury de wedstrijd beëindigen. De juryleden nemen dan direct
alle schrijfklappers inclusief 4 vellen papier en pen in van de deelnemers. Er mag vanaf
dan weer onderling gesproken worden.
De juryleden verzamelen zich bij de hoofdjury die de documenten zal innemen. De
hoofdjury zal met de juryleden en de deelnemers de drie beoordeelde bomen nalopen en
er zal alle ruimte en gelegenheid zijn voor overleg en discussie over de B.V.C. Van de
bomen en de manier van rapporteren. Het is hier juist zaak dat de deelnemers zo veel
mogelijk leren bovendien is het voor de juryleden nog mogelijk om zaken mee te nemen in
hun beoordeling die zij van tevoren zelf niet hadden opgemerkt.
Na afloop van deze rondgang mogen de deelnemers hun eigen gang gaan.
De hoofdjury zal op alle papieren een nummer schrijven waarvan hij op een lijst de
bijbehorende naam zet. De namen op de papieren van de deelnemers worden onleesbaar
gemaakt zodat de onafhankelijkheid van de juryleden gewaarborgd blijft.
Elk document zal worden beoordeeld door tenminste één jurylid. Elk jurylid zal de door
hem gecontroleerde documenten op een stapel leggen waarbij de “beste” boven ligt en de
“slechtste” onderop. Van elk jurylid worden de drie beste door de drie juryleden
gezamenlijk beoordeeld zodat er een eindbeoordeling zal ontstaan van de beste 9
deelnemers.

