
 

 

 

 

 

 

Beste leden, ouders/verzorgers van leden en overige belangstellende, 

 

Trainers, instructeurs, officials en bestuursleden hebben een grote invloed op het sport- 

en spelplezier van de sporters, op de omgeving van de sporters (ouders) en op de 

verenigingen. Sporters kiezen voor een sport als zij het naar hun zin hebben. Dit kan zijn 

omdat de sfeer goed is binnen de club, de kwaliteit van de trainingen hoog is of omdat er 

met respect wordt omgegaan met sporters, trainers, coaches en officials. 

Goede officials zijn daarvoor onmisbaar. Jaarlijks worden duizenden officials – 

vrijwilligers! - ingezet om zwemwedstrijden op lokaal, nationaal en internationaal niveau 

op een juiste manier te begeleiden. Of iemand nu jurysecretaris, kamprechter, 

scheidsrechter, tijdwaarnemer of starter is, het moet leuk zijn om bij wedstrijden jurylid te 

zijn. 

Official zijn bij het wedstrijdzwemmen is een boeiende hobby. Er lopen veel officials rond 

tijdens het zwemmen, ieder met een eigen taak. En wat heel belangrijk is: zonder 

officials kunnen er geen officiële wedstrijden worden gehouden ! 

Als ouder/verzorger van een zwemmend kind gaat u ongetwijfeld wel eens mee naar een 

zwemwedstrijd. U zit dan misschien wel met een stopwatch op de tribune en klokt zoveel 

en zo goed als mogelijk is de tijden van uw kind. Dikwijls gebeurt dat van grote afstand 

en mede daardoor wijken uw tijden af van de officiële tijden. Frustrerend? Och, het gaat 

erom dat u een “ongeveer tijd” hebt. 

Dat kan natuurlijk anders/beter. Door official te worden. U zit dan niet meer op de tribune, 

hoeft niet alleen maar mee om te rijden en u klokt betere tijden voor uw kind en andere 

kinderen. Kortom, u bent actief bezig en maakt het daarmee tevens mogelijk dat 

zwemwedstrijden voor uw en andere kinderen georganiseerd kunnen blijven worden. 

Om official te worden volgt u een cursus van 5 avonden, gaat een paar keer oefenen bij 

een wedstrijd en doet een mondeling examen. Is dat moeilijk? Nee, het is niet moeilijk 

maar u moet er wel even wat vrije tijd aan besteden. U leert de spelregels, bv. hoe er 

een schoolslag moet worden gezwommen.  



Wat er wel en niet mag bij een vlinderslag en wat een vrije slag precies is. Uiteraard leert 

u ook wat u moet doen als tijdwaarnemer en hoe u moet klokken. 

U zult ervaren, dat na het volgen van een cursus voor tijdwaarnemers, op een andere 

manier een wedstrijd beleeft. U bent actief bezig, de tijd verloopt sneller en u kijkt met 

andere ogen naar de prestaties van uw kind. 

Om als official aan het bad te mogen staan bij wedstrijden, moet u lid zijn van een bij de 

KNZB aangesloten zwemvereniging en bovendien moet de vereniging u als bondslid 

aanmelden in de ledenadministratie van de KNZB. 

Bent u als tijdwaarnemer enthousiast geworden voor het officialschap, dan zijn er nog 

mogelijkheden om als starter, jurysecretaris, kamprechter of scheidsrechter carrière te 

maken in de zwemsport. 

 

Aangezien er dringend behoefte is aan nieuwe tijdwaarnemers, wordt er daarom 

centraal vanuit KNZB-Regio Noord een extra cursus tijdwaarnemer georganiseerd. 

Plaats: Roden 

Cursusdata: 20-9, 4-10, 18-10 en 01-11 

Examen: 04-11 

De volgende cursus tijdwaarnemer start in februari 2018 (examen  maart 2018) en is 

weer per provincie. 

 

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met 

Jessica de Vries, tc lid. (ploegleiding@zpcbubble.nl) 

 

Hopelijk zien we u binnenkort aan het bad. 

                                  

                                                    



 

 

 

 

 


