
OPLEIDING KAMPRECHTER OPENWATER K O 
 

1. Algemene voorwaarden : 
 3 jaar official TAK O zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie VZF; bij voorkeur 

ook de bevoegdheid van zwemrechter ZO bezitten. 

 

2. Voorwaarden te vervullen bij inschrijving Kamprechter openwater : 
 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. 

 

3. Leerstof : 
 Het volledige zwemreglement “Handleiding voor officiële openwater 

zwemwedstrijden in België”. 

 

4. Stages – les – examens : 
 De kandidaat volgt een theoretische les, officialboekje openwater meebrengen 

naar de les. 

 Kandidaat legt een theoretisch examen af 

 De examinator kiest de examenvragen uit een lijst (score per vraag is op 

voorhand bepaald) 

 Resultaat : 90% en meer is geslaagd 

80% - 89% is mondeling herexamen 

70% - 79% is schriftelijk herexamen 

< 70% is niet geslaagd. 

 Bij niet slagen in het herexamen moet de kandidaat zich opnieuw inschrijven 

voor les en examen, kandidaat mag zich maximaal 2x inschrijven voor les en 

examen. Hierna kan men zich geen kandidaat meer stellen voor kamprechter 

openwater K3. 

 Na een geslaagd theoretisch examen kan de kandidaat beginnen aan een 

kijkstage gedurende een openwater wedstrijd onder leiding van een K3. De 

kandidaat zal tijdens die kijkstage wel de jurysamenstelling en de briefing doen 

bij wijze van oefening. 

 Na deze kijkstage zal de kandidaat 2 wedstrijden zelfstandig leiden onder 

toezicht van een K3F. er mag maximum 1 extra praktische proef ingelegd 

worden om al of niet te slagen. 

 

 

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. 

 



5. Cursusverantwoordelijken : 
 

Jozef Hufkens   tel.: 014 / 58.47.88  0495 / 88.32.94 

    e-mail : jozef.hufkens@pandora.be 

 

Henri Van Damme  tel.: 09 / 348.62.01  0479 / 76.37.36 

    e-mail : henrivandamme@tiscali.be 

 

 

 

 

 
  

 

mailto:jozef.hufkens@pandora.be
mailto:henrivandamme@tiscali.be

