
 

Vacature Begeleiding Junior Handling op shows 

De werkgroep Junior Handling zoekt Begeleiders! 

 

Op de shows waar Debutanten Junior Handling en Junior Handling wedstrijden worden gehouden 

(alle CAC en CAC/CACIB shows voor alle rassen), worden de wedstrijden begeleid door iemand van 

het Begeleiding-team. 

Wat doe je als Begeleider Junior Handling?  

- Je houdt de inschrijvingen bij van Junioren die zich op de show inschrijven (evt. samen met 

de aanwezige standbemanning van de Raad van Beheer) 

- Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met de showorganisatie op de showdag 

- Je beantwoordt vragen over Debutanten Junior Handling en Junior Handling 

- Je zorgt dat de keurmeester op tijd bij de ring aanwezig is 

- je bent op tijd bij de ring waar de voorrondes worden gehouden en bij de erering 

- je voorziet de Debutanten Junior Handling en Junior Handling in de erering van commentaar 

(of coördineert dit met de speaker van de organisatie) 

- je zorgt ervoor dat de plaatsingen genoteerd worden 

Wie zoeken we?  

De werkgroep Junior Handling zoekt personen die het leuk vinden om op shows de Debutanten 

Junior Handling en Junior Handling te begeleiden. Het doel is om een groepje Begeleiders te creëren 

die gezamenlijk en in onderling overleg verdelen wie er op welke show aanwezig is.  

De werkgroep verzorgt 1 à 2 maal per jaar een gezellige bijeenkomst voor de Begeleiders om elkaar 

te ontmoeten en informatie uit te wisselen. 

In een Begeleider zoeken we de volgende capaciteiten: 

- Affiniteit en bij voorkeur zelf ervaring met de (Debutanten) Junior Handling 

- Goede communicatieve vaardigheden om de sport te kunnen promoten en te kunnen 

voorzien van commentaar in de erering 

- Leiding kunnen geven zodat de Junior Handling wedstrijden tijdens shows in goede 

banen worden geleid 

- Bereid om minstens 2 showdagen (in overleg) per jaar beschikbaar te zijn 

We horen graag van jou als je interesse hebt, voor 23 september as. via 

juniorhandling@raadvanbeheer.nl 
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