Boomveiligheidscontrole (VTA) wedstrijd
Tijdens dit wedstrijdonderdeel krijgt elke deelnemer vier blanco A4 velletjes, een schrijfklapper en een pen.
De deelnemer mag zelf prikstok en hamer mee nemen. Er mag geen gebruik gemaakt worden van
elektronische apparaten, boekwerken of (VTA) formulieren. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de
kandidaat zelf nadenkt over de vraag “wat moet er bij een goede boomveiligheidscontrole op papier komen
te staan”.
Tijdens de wedstrijd mag er niet gesproken of afgekeken worden.
De deelnemers gaan in drie groepen van maximaal 12 personen (dus maximaal 36 deelnemers kunnen
zich inschrijven) o.l.v. Een jurylid naar een boom waar zij 15 minuten de tijd krijgen om deze te beoordelen
en op het lege vel hun bevindingen over deze boom te rapporteren. Na 15 minuten zal er gewisseld worden
en loopt de deelnemer met zijn groep o.l.v. Het bijbehorende jurylid naar een nieuwe boom die deze ook
moet beoordelen. Zo worden er drie bomen beoordeeld in 45 minuten. Na 45 minuten worden door de
hoofdjury alle papieren van de deelnemers ingenomen.
Nadat al de papieren zijn ingenomen gaan de deelnemers (die dat willen) met de juryleden de drie bomen
bekijken, beoordelen en bespreken wat men gezien en geregistreerd heeft en wat daaruit binnen de
boomveiligheidscontrole geconcludeerd kon worden. Dit nabespreken is erg leuk en leerzaam en duurt een
half uur tot drie kwartier.
De hoofdjury (of een vertegenwoordiger er van) zet alle namen van de deelnemers op een lijst en er een
volgnummer aan geven. Op de ingeleverde papieren worden de namen van de deelnemers onherkenbaar
gemaakt worden, wel wordt het bij de naam horende nummer opgeschreven.
De jury ziet dus niet van wie zij op dat moment de papieren beoordelen, op deze wijze wordt gegarandeerd
dat de jury zo onpartijdig mogelijk is.
De juryleden beoordelen op basis van hun eigen kennis en ervaring de papieren waarbij ze aangeven wat
zij de beste t/m de minst goede vinden. De beste wordt uiteraard de winnaar worden, op een na beste
tweede etc.

