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G2-Hijsgereedschappen 

T2-Truss 

W2-takels 

S2-diverse onderdelen 
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1. Omschrijving van Cursus 
Deze cursus is bedoeld voor personen die werkzaam zijn als technici in de 
entertainmentindustrie en tijdens hun dagelijkse werkzaamheden ook regelmatig met 

het vak rigging te maken krijgen. In 2 dagen tijd wordt verteld over de werking en het 
gebruik van hijsmaterialen, trussen en takels. In deze cursus gaan we niet uitgebreid 

in op het vak rigging maar leert men de eerste basiskennis. 
 

2. Voor wie is deze cursus 
De cursus is bedoeld voor licht, video en geluid technici, decorbouwers, stage hands. 

Werkvoorbereiders, magazijnmedewerkers en iedereen die zijdelings betrokken is bij 

het vak Rigging. 

 

3. Werkwijze 
De cursus wordt gegevens door leden van de Argh! waaronder Rinus Bakker,  

Roy Schilderman en Jeroen de Goei. De cursus wordt afgewisseld tussen theoretische 

uitleg en het praktisch gebruik van de materialen. De deelnemers krijgen een reader 

waar de meeste informatie van de cursus op terug te vinden is. 

 

4. Certificaat van Deelname 
Aan het einde van de 2-daagse cursus krijgen alle deelnemers een certificaat van 

deelname, niveau 2. Dit niveau is conform de niveaus zoals omschreven door de NEN 

werkgroep “Evenementen: Constructieve Aspecten”, en wordt nu gebruikt binnen de 

PET opleidingen. 

Er zijn 5 niveaus, 

Niveau 1: Assistent hijstechniek 

Niveau 2: Medewerker hijstechniek 

Niveau 3: Hijstechnicus 

Niveau 4: Hijstechnicus met leidinggevende capaciteiten 

Niveau 5: Ontwerper hijstechniek 

 

5. Voorwaarden 
De kosten voor de cursus bedragen 250 euro per deelnemer. 

Het cursusgeld moet ten minste 10 dagen voor aanvang van de cursus betaald zijn. 

De Argh! Behoudt zich het recht om een cursus 10 dagen voor aanvang te annuleren 

als het aantal deelnemers niet genoeg is.  

 

6. Informatie en inschrijvingen 
Voor meer informatie kunt u een mail te sturen naar jgoei@xs4all.nl  

download hier het inschrijfformulier.  

 

mailto:jgoei@xs4all.nl


Dag 1: 15 juni 2017   09:00 uur t/m 17:00 uur 

 
Dag 2: 16 juni 2017   09:00 uur t/m 17:00 uur  

T2-Truss:  Module T2 behandelt de basiskennis van truss. 

 

Onderwerpen die behandeld worden: 

Verschillende type truss, Verschillende merken en koppelingen, Accessoires, 

Transport, Tekening lezen, Montage/ demontage, Eenvoudige aanslagtechniek, 

G2-Hijsgereedschappen: De Module G2 gaat over materiaalkennis  

 

Maakt kennis met de meeste hijsmaterialen die gebruikt worden binnen de Entertainment 

rigging. Er wordt verteld hoe je het materiaal moet gebruiken, welke informatie staat erop 

en hoe kan je het visueel inspecteren.  

 

Materialen die behandeld worden: 

Rondstroppen, Softsteels, Staalstroppen, Aanslagmiddelen, Inkortketting, Stac en 

Kettingwerk etc. 

 

S2-Diverse onderdelen:   

 

Onderwerpen die behandeld worden:  

Sjor en scaff materiaal, knopen en klimmaterialen, eenvoudige wetgeving en op deze 

middag beantwoorden wij rigging-vragen van de deelnemers.  

 

 

W2-Takels:   De cursus W2 gaat over kettingtakels en het gebruik ervan. 

 

De cursist leert over de werking van takels, het aansluiten en bedienen tot op werkhoogte 

en 2 takels met truss op hoogte te brengen. 

 

Onderwerpen die behandeld worden:  

Electrische kettingtakel, Bekabeling, Handkettingtakel 

 

 


