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De KNAF ziet het dan ook als haar taak om officials de benodigde kennis en
vaardigheden bij te brengen, zodat zij na behoren kunnen functioneren.
Wat dat betreft is het te vergelijken met autorijden. Er is zelden iemand
geweest die zonder één autorijles gevolgd te hebben, verantwoord auto
kon rijden.
In 2018 is de KNAF gestart met het opzetten van de opleiding tot technisch
commissaris, ongeacht voorkeur voor een specifieke tak van autosport. De
basis is voor elke tak van autosport immers hetzelfde. In 2019 volgde de
eerste gemeenschappelijke scholingsdag voor technische commissarissen
uit alle secties. Dit praktijkopdrachtenboek Autorensport is de eerste
verdieping van een technisch commissaris in de sectie Autorensport.
Zonder te weten of dit ook bij u het geval is, wordt het woord ‘opleiding’
menigmaal geassocieerd met moeilijk of verplicht. De KNAF official in
opleiding zal merken dat het tegenovergestelde waar is. U zult ervaren dat
het te behandelen lesmateriaal een verrijking is voor de kennis van uw
officialfunctie en het dienstdoen als technisch commissaris zal
vergemakkelijken.
Tenslotte willen we u veel succes wensen met de opbouw van een hopelijk
succesvolle officialcarrière! Hopelijk mogen wij als KNAF nog vele jaren
rekenen op uw bijdrage aan veilige en sportieve autosport in Nederland.
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VOORWOORD

De Knac Nationale Autosport Federatie heeft tot doel om een zo groot
mogelijke doelgroep te laten genieten van veilige en sportieve autosport.
Dat de KNAF officials hierbij onmisbaar zijn moge duidelijk zijn. Zij houden
er immers toezicht op dat alle wedstrijden op de juiste en reglementaire
manier verlopen.

Per evenement overlegt u vooraf met uw mentor welke opdrachten u
tijdens dat evenement uit gaat voeren. Bij veel opdrachten is het de
bedoeling dat u zich thuis voorbereid, het is daarom van belang dat u
voorafgaand aan het evenement weet welke opdrachten u gaat uitvoeren.
In het begin zult u tijdens de keuringen begeleid worden door uw mentor of
een ervaren technisch commissaris. Na het opdoen van de kennis en
ervaring zult u steeds vaker zelfstandig keuringen mogen uitvoeren. Zodra u
alle opdrachten zelfstandig kunt uitvoeren zult u van trainee doorgroeien
naar technisch commissaris.
Naast de e-learningmodule “ Technisch Commissars Trainee” en dit
praktijkopdrachtenboek is er ook een Google Drive voor technische
commissarissen met meer informatie. U kunt hiervoor toegang vragen door
een e-mail te sturen naar Angela Keuper (a.keuper@knaf.nl)
Hoewel er aan deze uitgave veel tijd en aandacht is besteed, kan het toch
altijd zo zijn dat er onvolkomenheden in voorkomen of dat u suggesties
heeft om het handboek te verbeteren. Alle opmerkingen zijn welkom bij de
samenstellers.
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INLEIDING

Dit praktijkopdrachtenboek is samengesteld om u, als technisch
commissaris in opleiding, inzicht te geven in de kennis en kunde die u nodig
heeft om als technisch commissaris te ingezet te kunnen worden. Tevens
wordt ook de voortgang van uw opleiding hierin bijgehouden.

AFTEKENLIJST SEIZOEN 1: VOORKEURING
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AFTEKENLIJST SEIZOEN 2: VOORKEURING
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OPDRACHTEN VOORKEURING
OPDRACHT 1: VOORBEREIDINGSOPDRACHT KLEDING
Zoek de van toepassing zijnde FIA Technical Lists op en neem deze mee naar het
evenement. Dit mag zowel op papier als digitaal.

OPDRACHT 2: VOORBEREIDINGSOPDRACHT ROLKOOI
Wat is het verschil tussen een gehomologeerde rolkooi, een gecertificeerde rolkooi en
een zelfbouwkooi?

OPDRACHT 3: CONTROLE HELM EN FHR SYSTEEM
Controleer het (FIA) label in de helm en bijbehorend FHR Systeem.
Klopt het label niet met de FIA Technical Lists of aanvullende reglementen, noteer dit
en rapporteer aan de Hoofd Technisch Commissaris (HTC).

OPDRACHT 4: CONTROLE KLEDING
Controleer de overall, balaclava, ondergoed en sokken, handschoenen en schoenen op
de geldigheid van het (FIA) label. Klopt het label niet met de FIA Technical Lists of
aanvullende reglementen, noteer dit en rapporteer aan de Hoofd Technisch
Commissaris (HTC).

OPDRACHT 5: BEOORDEEL HET TYPE ROLKOOI VAN DE AUTO
Beoordeel of de auto een gehomologeerde, gecertificeerde of een zelfbouwkooi heeft.

OPDRACHT 6: CONTROLEER DE ROLKOOI
Voldoet de rolkooi aan de homologatie, certificaat of Appendix J / K?
Voldoet de rolkooi niet, noteer dit en rapporteer aan de Hoofd Technisch Commissaris.

OPDRACHT 7: CONTROLEER DE GORDELS
Voldoen de gordels aan de FIA Technical Lists? Zijn deze deugdelijk gemonteerd?
Voldoen de gordels niet, noteer dit en rapporteer aan de Hoofd Technisch Commissaris.

OPDRACHT 8: CONTROLEER DE STOELEN
Voldoen de stoelen aan de FIA Technical Lists? Is of zijn deze deugdelijk gemonteerd?
Voldoen de stoelen niet, noteer dit en rapporteer aan de Hoofd Technisch Commissaris.
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OPDRACHTEN VOORKEURING
OPDRACHT 9: CONTROLEER DE BRANDBLUSSER/BRANDBLUSINSTALLATIE
Voldoet de brandblusser/brandblusinstallatie aan de FIA Technical Lists? Is deze
deugdelijk gemonteerd?
Voldoet de brandblusser/brandblusinstallatie niet, noteer dit en rapporteer aan de
Hoofd Technisch Commissaris (HTC)

OPDRACHT 10: CONTROLEER DE BRANDSTOFTANK
Voldoet de brandstoftank aan de FIA Technical Lists?
Voldoet de brandstoftank niet, noteer dit en rapporteer aan de Hoofd Technisch
Commissaris (HTC)

OPDRACHT 11: CONTROLEER OP CONFORMITEIT
Controleer of de te keuren auto conform de documenten/ reglementen is en of deze in
de juiste klasse is ingedeeld.
Beschrijf de controle en geef aan of de auto wel/ niet conform is en waarom dat zo is.
Maak een verslag van de keuring op het bijbehorende formulier en geef dit aan de
HTC ter beoordeling.
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OPDRACHTEN TUSSEN-/NAKEURING
OPDRACHT 1: SPOORBREEDTE
Zoek in de documenten/reglementen de juiste spoorbreedte van de te keuren auto(‘s).
Meet de spoorbreedte en geef aan hoe en waarmee je de meting hebt verricht.
Geef aan, met behulp van de gevonden gegevens, of de gemeten spoorbreedte correct is.
Noteer dit alles op het bijbehorende formulier en geef dit aan de HTC ter beoordeling.

OPDRACHT 2: WEGEN
Zoek in de homologatiepapieren/paspoort het toegestane gewicht van de te keuren
auto(‘s).
Voer de weging uit en beschrijf hoe en waarmee je de weging hebt verricht.
Geef aan, met behulp van de gevonden gegevens, of het gemeten gewicht correct is.
Noteer dit alles op het bijbehorende formulier en geef dit aan de HTC ter beoordeling.

OPDRACHT 3: WAGENHOOGTE
Zoek in de documenten/reglementen de juiste wagenhoogte voor de te keuren auto(‘s).
Voer de meting uit en beschrijf hoe en waarmee je de meting hebt verricht.
Geef aan, met behulp van de gevonden gegevens, of de gemeten wagenhoogte correct is.
Noteer dit alles op het bijbehorende formulier en geef dit aan de HTC ter beoordeling.

OPDRACHT 4: CILINDERINHOUD, BORING EN SLAG
Zoek in de homologatiepapieren/paspoort de toegestane cilinderinhoud, boring en slag.
Voer de meting uit en beschrijf waarmee je de meting hebt verricht.
Geef aan met behulp van de gevonden gegevens of de cilinderinhoud, boring en slag
correct is en binnen de eventuele min- en maximale waarde ligt.
Noteer dit alles op het bijbehorende formulier en geef dit ter beoordeling aan de HTC.

OPDRACHT 5: VOORWIELOPHANGING
Zoek in de documenten/reglementen van de te keuren auto(‘s) of de rubber delen in de
voorwielophanging vervangen mogen worden door kunststof delen.
Controleer of de flexibele delen in voorwielophanging van de te keuren auto (‘s) is/zijn
uitgevoerd in het correcte materiaal.
Noteer uw bevindingen op het bijbehorende formulier en geef aan of de te keuren auto
(‘s) wel of niet conform is/zijn en waarom dit zo is en geef dit formulier aan de HTC.
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OPDRACHTEN TUSSEN-/NAKEURING
OPDRACHT 6: WIELVLUCHTMETING
Zoek in de documenten/reglementen de juiste waarde van de wielvlucht op de vooras van
de te keuren auto’s.
Voer de meting uit en beschrijf waarmee je de meting hebt verricht.
Geef aan met behulp van de gevonden gegevens of de wielvlucht correct is en binnen de
eventuele min- en maximale waarde ligt.
Noteer dit alles op het bijbehorende formulier en geef dit ter beoordeling aan de HTC.

OPDRACHT 7: CONTROLE ET WAARDE
Zoek in de documenten/reglementen of bij de te keuren auto’s een ET waarde is
voorgeschreven.
Zo ja controleer of de wielen van de keuren auto’s hieraan voldoen.
Noteer dit alles op het bijbehorende formulier en geef dit ter beoordeling aan de HTC.

OPDRACHT 8: CAMBER/CASTER
Zoek in de homologatiepapieren/paspoort het toegestane camber/caster.
Voer de meting uit en beschrijf waarmee je de meting hebt verricht.
Geef aan met behulp van de gevonden gegevens of de camber/caster correct is en binnen
de eventuele min- en maximale waarde ligt.
Noteer dit alles op het bijbehorende formulier en geef dit ter beoordeling aan de HTC.

OPDRACHT 9: SCHADE (REPARATIE) BEOORDELEN
Kijk mee met de (H)TC bij het beoordelen van een schade.
Als een schade dusdanig is dat reparatie tijdens het evenement mogelijk is, kijk dan weer
mee bij de herkeuring en beoordeel hoe de reparatie is uitgevoerd en of de auto weer
mag deelnemen aan het evenement.
Overleg dit met de HTC en maak een verslag van de schade, reparatie en de herkeuring.

EXTRA OPDRACHTEN
Opdrachten die niet zijn vermeld kunnen altijd voorkomen. Het is aan de mentor om deze
opdracht te verstrekken. De mentor voegt deze dan toe aan de aftekenlijst en neemt
deze mee in de beoordeling.
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RAPPORTEREN
Rapportagedocumenten zijn individueel te downloaden via de Google Drive voor
technische commissarissen. Nog geen toegang? Stuur dan een e-mail naar Angela Keuper
(a.keuper@knaf.nl).
De volgende rapportage documenten gebruiken de TC’ers om te rapporteren aan de HTC:
-Verslaggeving Annexe L
-Verslaggeving – voor meerdere keuringen toepasbaar
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Verslaggeving Keuring Annexe L
Evenement:
Plaats en tijdstip:
Datum:
Hoofd TC:
Startnr.

Naam

Shirt

Broek

Sok

Overall

Hands.

Balaclava Helm

FHR

Schoen

Hulpdocument bij controle zelfbouwrolkooien

Evenement:

Verslaggeving
Tussenkeuring Annexe L

Plaats en tijdstip:
Datum:
Voorzitter TC:

Licentienr:

Equipe
Startnr

Naam

1ste bestuurder
Shirt

Broek

Sok

Overall

Hand B.claves

Technisch Commissie

2de Bestuurder
Helm

H.A.N.S Schoen

Shirt

Broek

Sok

Overall B.claves

Helm

Blad 1

H.A.N.S Schoen Handtekening

Equipe
Startnr

Naam

1ste bestuurder
Shirt

Broek

Sok

Overall

Hand B.claves

2de Bestuurder
Helm

H.A.N.S Schoen

Shirt

Broek

Sok

Overall B.claves

Helm

Blad 1

H.A.N.S Schoen Handtekening

EVALUATIE NA IEDER EVENEMENT
Bij ieder evenement vult de trainee het beoordelingsformulier in, de mentor vult hierop
zijn of haar feedback in en samen bespreken de trainee en de mentor hoe het evenement
verlopen is. Daarna tekent de mentor de aftekenlijst voorin dit praktijkopdrachtenboek
af.
Door alle beoordelingsformulieren samen te voegen wordt het verloop van de opleiding
vastgelegd. Hierop zal de toekenning van de licentie technisch commissaris volgen.
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Beoordeling Trainee
Naam:
Naam Evenement:
Datum:
Mentor:

Licentienummer:

Licentienummer:

Trainee:

Welke opdrachten heb je bij dit evenement uitgevoerd?

Welke informatie heb je gebruikt om deze opdracht uit te voeren?
Hoe heb je deze informatie gevonden?

Beschrijf hoe (en waarmee) je de opdracht hebt uitgevoerd.

Ging dit volgens jou goed? Of zou je de volgende keer iets anders doen?

Mentor:

Beoordeling:
Kennis techniek
Kennis reglement
Voorbereiding opdrachten
Uitvoering opdrachten
Communicatie met deelnemers
Begrip organisatiestructuur
Functioneren in de groep

Feedback mentor:

Verbetering mogelijk

Voldoende

Goed

