Aan de provinciale voorzitters,
Aan alle clubsecretarissen
Beste sportvrienden,
Graag hadden wij een beroep gedaan op jullie medewerking om deze aankondiging mede te
delen aan de officials van Uw club of provincie.
Zonder kamprechters kan de zwemsport niet beoefend worden, ook niet in het openwater
zwemmen. Nieuwe kamprechters binnen de provincies zijn een noodzaak.
Kamprechter openwater willen worden vereist een grondige voorbereiding, waarvan de
theoretische kennis een essentieel deel uitmaakt.
Het theoretisch examen K3 is dan ook een van de belangrijkste examens binnen de Vlaamse
Zwemfederatie VZF en wordt ingericht door het Vlaams Sportbestuur openwater.
Alle kandidaten kunnen over de provincies heen bijgestaan worden in de voorbereiding door
een K3F. U gelieve hen gewoon te contacteren hiervoor. Deze personen zijn :
 Hufkens Jozef (verantwoordelijke opleidingen VSB-OW)
Velleke 190, 2440 Geel
014 / 58.47.88
0495 / 88.32.94
Email : jozef.hufkens@pandora.be


Van Damme Henri (verantw. Opleidingen OW)
Bokslaarstraat 4, 9160 lokeren
09 / 348.62.01
Email : henribernadettevandamme@skynet.be

0479 / 76.37.36

EXAMEN K3 THEORETISCH DEEL :
Datum :

data’s zijn nog niet gekend. (Kan ook op eenvoudige aanvraag bij Jef Hufkens)

Huis van de Sport Antwerpen, Boomgaardstraat 22, 2600 Atwerpen (Berchem)
(Of gedurende een OW wedstrijd)
Voorwaarden :
 3 jaar vergunninghouder zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie VZF
 2 jaar praktijk zwemrechter ZO is een minimum (bij aanvang van de praktische
stage).
 Kandidaat stuurt formulier “aanvraag opleiding kamprechter openwater” naar
Jozef Hufkens, Velleke 190, 2440 te Geel.
 Kandidaat stort 20€ op het rekeningnummer 290 – 0189470 – 50 van de VZF,
met vermelding examen K3. Bewijs van storting mee op te sturen met
formulier aanvraag opleiding kamprechter openwater.
 Deze storting is niet terugbetaalbaar.
Leerstof :
 Het volledige zwemreglement “Handleiding voor officiële openwater
zwemwedstrijden in België”.
De clubs of officials die nog niet in het bezit zijn van de vernieuwde reglementen
kunnen deze bekomen aan de prijs van 10 € (verzendkosten inbegrepen) die op
voorhand gestort moet worden op het rekeningnummer : 290 – 0189470 – 50 van de
VZF. De reglementen kunnen ook afgeprint worden van de website van de VZF.
Resultaat :
 Resultaat :
90% en meer is geslaagd
80% - 89% is mondeling herexamen
70% - 79% is schriftelijk herexamen
< 70% is niet geslaagd.
Plaats :

AANVRAAG OPLEIDING KAMPRECHTER K3
Naam en Voornaam kandidaat :
………………………………………………………………………………………………….
Geboorteplaats : ……………………….
Adres :
Tel. nr.:

Geboortedatum : ………………………..

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Vergunningnummer :

………….. / ………. / ……….

Benoemd als zwemrechter ZO van :

Dit formulier opsturen naar :

………………………………………

Jozef Hufkens
Velleke 190
2440 Geel

Tezamen met het bewijs van betaling aan de VZF
Of een aanvraag mailen naar :
jozef.hufkens@pandora.be
Het inschrijvingsgeld is niet terugbetaalbaar.
Ik aanvaard de voorwaarden van het examen.
Handtekening

