CURSUS ZWEMOFFICIAL/TIJDWAARNEMER 4
In okt./nov. zullen er dit jaar weer 2 cursussen tijdwaarnemer 4 van start gaan.
CURSUS
Doel van de cursus is het opnemen van tijden en beoordelen van keerpunten bij zwemwedstrijden.
De minimale leeftijd moet 16 jaar zijn op de dag van het examen.
De cursusduur is 4x theorie en 1 praktijk bijeenkomst.
De cursusonderdelen zijn o.a.:
Juryvergadering, startprocedure, zwemslagen.
Tijd opnemen met handklok (gebruik van eigen stopwatch).
Stopwatches zijn te bestellen bij Gerard Wedekind voor € 25,00 + eventuele kleine bijdrage
verzendkosten, of zelf bestellen bij Waterfly (verkoop@waterflynederland.nl) 0320 261833
+/-€32,00 excl. verzendkosten.
SCHADUWKLOKKEN
De cursisten zijn verplicht bij een wedstrijd als schaduwklokker te fungeren.
Zij mogen die wedstrijd zelf uitzoeken (indien mogelijk bij eigen vereniging).
Als schaduwklokker moet je op het voorblad vermeld worden en het schaduwklokken dient uiteraard
voordat het examen wordt afgenomen, plaats te hebben gevonden.
Het is niet mogelijk examen te doen als er niet eerst een wedstrijd is schaduw geklokt.
EXAMEN
Op 21 of 28 november 2015 wordt het examen afgenomen.
Locatie(onder voorbehoud): Club Welzijn Wijkplein Where, Triton 73, 1443 BM Purmerend,
aanvang 10.00 uur.
Het examen is mondeling en duurt ± 25 minuten. Praktijkbeoordeling tijdens een wedstrijd.
TOELATINGSEISEN EXAMEN
Lid zijn van een zwemvereniging, 16 jaar op de dag van het examen, minimaal 3 cursusbijeenkomsten
hebben gevolgd en schaduwklokken.
DE CURSUSSEN WORDEN GEHOUDEN
Beverwijk
28 oktober, 4, 11 en 18 november 2015
Docent: Dhr. J.E. Raijer
Locatie: Clubhuis KZC
Kuikensweg 84 te Beverwijk
Aanvang: 20.00 uur

Hoorn
29 oktober, 5, 12 en 19 november 2015
Docent: Dhr. J.J.M. Doodeman
Locatie: H.R.T.C. gebouw wielervereniging
Holenweg 14e te Hoorn
Aanvang: 20.00 uur

Voor de cursus zijn geen kosten verschuldigd
Let op! Indien een cursist die is ingeschreven maar niet komt opdagen, zullen de cursuskosten bij de vereniging in rekening worden gebracht.
Er dient wel rekening te worden gehouden dat er kosten moeten worden gemaakt voor:
Stopwatch(€25,00, Officialshirt te bestellen via RWOZ (+/-€16), witte lange broek en witte schoenen
met een lichte zool en een klembord.
Opgave met naam/adres/woonplaats/telefoonnummer/e-mail kan alleen schriftelijk of per e-mail voor
1 oktober 2015 naar: Gerard Wedekind, Haagwinde 19, 1724 TA Oudkarspel,
Tel. 0226-314702, e-mail : famwedekind@hetnet.nl
Vermeld duidelijk op welke locatie de cursus gevolgd wordt en of er stopwatches moeten worden
besteld en wie deze gaat betalen(vereniging of privé).
Als er niet voor alle cursussen voldoende belangstelling is, zullen er cursussen worden
samengevoegd en kunnen aangemelde cursisten bij de overgebleven locaties terecht.

