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OPEN WATER ZWEMMEN 
ALGEMENE INFORMATIE  

Opleiding Jurysecretaris JO 
 

1. Algemene voorwaarden : 

 Geslaagd zijn in het theoretisch examen van TAKO. 

 Of bevoegdheid Jurysecretaris provincie binnenbad (JP) bezitten. 

 

2. Voorwaarden te vervullen bij inschrijving jurysecretaris openwater : 

 Kandidaat stuurt aanvraagformulier “opleiding Jurysecretaris”  op naar de 

opleidingsverantwoordelijke 

 Kandidaat ontvangt cursusmateriaal en de nodige informatie i.v.m. het verder 

verloop van de opleiding op de theoretische les. 

 

3. Stages – les – examens : 

 Kandidaat volgt een theoretische les, officialboekje meebrengen naar de les. 

 Kandidaat legt een theoretisch examen af (+/- 2 weken na de theoretische les) 

 Examinator kiest de  examenvragen uit een lijst (score per vraag op voorhand 

bepaald) 

80% of meer = geslaagd 

70 – 79% =  schriftelijk herexamen 

minder dan 70% = volledig opnieuw beginnen (les + examen) 

 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 jurysecretaris openwater. 

 De kandidaat legt 2 praktische proeven af als zelfstandig JO op vooraf 

afgesproken wedstrijden onder toezicht van een JO, die hiervan verslag uitbrengt 

aan de verantwoordelijke van de opleidingen open water. 

 Na 2 geslaagde praktische proeven wordt door de opleidingsverantwoordelijke het 

officialboekje getekend. Vanaf dat ogenblik is de official gemachtigd om te 

fungeren.  

 Jaarlijks wordt het officialboekje afgestempeld door de federatie ter officialisering. 

Dit verloopt via de opleidingsverantwoordelijke en het Vlaams Sportbestuur Open 

Water. Na goedkeuring door het Vlaams Sportbestuur Open Water wordt het 

boekje teruggestuurd naar de official. 

 

NB : Er mag maximum 1 extra praktische proef afgelegd worden, hierna mag 

men zich geen kandidaat meer stellen 

 

4. Verplichte bijscholingen 

 Elke official is verplicht de door de VZF / Vlaams Sportbestuur Open Water 

georganiseerde bijscholingen te volgen. 

 Voor de kamprechters is deze bijscholing jaarlijks verplicht 

 Voor de andere officials zal er een bijscholing ingericht worden als er iets 

ingrijpend is veranderd door de FINA of de LEN 

 

5. Opleidingsverantwoordelijke : 

 

Jozef Hufkens   tel.: 014 / 58.47.88  0495 / 88.32.94 

    Velleke 190, 2440 Geel 

    e-mail : jozef.hufkens@pandora.be 
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