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 Middelkerke, 1 december 2021 
 
 
 
 
Aan de secretarissen van alle zwemclubs 
van de VZF / Provincie West-Vlaanderen. 
 
 
 
 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Betreft:  Opleiding Kandidaat-Officials en examens TAK 
 

Traditiegetrouw zullen er in 2022 opnieuw opleidingen plaatsvinden voor Kandidaat-Officials 
die een carrière als TAK wensen te starten.  
 
Net zoals in 2020 hebben de Corona-perikelen ook in 2021 de opleiding van Kandidaat-
Officials ernstig verstoord en konden we als gevolg daarvan in 2021 slechts één opleidings-
sessie organiseren en mochten we tot op vandaag slechts een zestal nieuwe TAK’s 
begroeten. 
 

Er zijn nog steeds clubs die over (te) weinig TAK's beschikken. Teneinde in de toekomst het 
goede verloop van de zwemmeetings te kunnen blijven verzekeren en boetes te vermijden 
vragen wij dan ook dat de clubbesturen elk voor zich hun officialsbestand checken en indien 
nodig een "wervingsactie" voor Kandidaat-Officials starten. 
 

In 2022 worden 2 opleidingssessies voor Kandidaat-Officials (KO) georganiseerd (de 
KO’s moeten vanzelfsprekend maar aan één van de 2 sessies deelnemen): 
 

1ste OPLEIDINGSSESSIE: 
 

Theorieles op zaterdag 12 maart 2022 
 

• plaats en tijdstip: in het vergaderlokaal nr. 3 van het Jongerenontmoetingscentrum 
(JOC), Generaal Maczekplein 5 te Tielt (het gebouw naast het zwembad), van 13h30 
tot 17h45. 

• lesgever: Freddy De Bruyne – Bedevaartstraat 76, 8700 Tielt 
 Tel. 051/40 23 70  /  e-mail: freddy.de.bruyne@skynet.be 

• deelnemingsvoorwaarden: zie bijlage 1 “VZF-Opleiding TAK”. 

• mee te brengen naar de les: 
- basiscursus: te downloaden van de VZF-website www.zwemfed.be  
- een goede chronometer: zie bijlage 2 “chronometers voor de officials” 

• bevestiging van deelname aan de les: de kandidaat-official deelt zijn/haar deelname 
aan de theorieles per e-mail of telefonisch mee aan de lesgever tegen uiterlijk 8 maart 
2022. 

 

Het op de les aansluitend theoretisch examen TAK zal eveneens plaatsvinden te 
Tielt (zelfde plaats) en dit op zaterdag 26 maart 2022 van 13h30 tot 16h30 
(voorafgaand aan het examen is er van 13h30 tot 14h00 nog mogelijkheid tot het stellen 
van vragen). 

http://www.zwemfed.be/
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2de OPLEIDINGSSESSIE: 
 

Theorieles op vrijdag 9 september 2022 
 

• plaats en tijdstip: in een vergaderlokaal van het Sportcomplex ‘De Pluimen’ – 
Pluimstraat 18, 8600 Diksmuide – van 19h00 tot 23h15. 

• lesgever: Johan De Geeter - Oliedamstraat 6, 8900 Ieper 
 Tel. 057/203711  /  e-mail: Johan.De.Geeter@skynet.be 

• deelnemingsvoorwaarden: zie bijlage 1 “VZF-Opleiding TAK”. 

• mee te brengen naar de les: 
- basiscursus: te downloaden van de VZF-website www.zwemfed.be  
- een goede chronometer: zie bijlage 2 “chronometers voor de officials” 

• bevestiging van deelname aan de les: de kandidaat-official deelt zijn/haar deelname 
aan de theorieles per e-mail of telefonisch mee aan de lesgever tegen uiterlijk 5 
september 2022. 

 

Het op de les aansluitend theoretisch examen TAK zal eveneens plaatsvinden te 
Diksmuide (zelfde plaats) en dit op vrijdag 23 september 2022 van 19h00 tot 22h00 
(voorafgaand aan het examen is er van 19h00 tot 19h30 nog mogelijkheid tot het stellen 
van vragen). 

 
We dringen er op aan dat elk clubbestuur een ervaren TAK als mentor voor de kandidaat-
officials zou aanstellen. Deze heeft dan als dankbare taak de KO(‘s) tijdens de opleiding 
met raad en daad te ondersteunen (toelichting bij reglementen, uitleg aan het bad i.v.m. 
keerpunten tijdens clubtrainingen, morele ondersteuning, …). Wij weten dat dit voor de KO’s 
een zeer grote hulp betekent. 
Om de KO’s ook tijdens de stagebeurten beter te begeleiden is het max. aantal toegelaten 
stagiairs-KO per zwemmeeting beperkt tot 4 en kunnen ze bv. ook tijdens de stage onder 
de hoede geplaatst worden van een KP-begeleider of van een ervaren TAK die hen aan de 
baan zelf praktische tips en bijkomende uitleg kan geven en hun ‘prestaties’ kan bekijken 
en waar nodig bijsturen. 
 

In bijlage 1 vindt u ter informatie de gedetailleerde tekst “VZF-Opleiding TAK” en in bijlage 
2 een woordje over “chronometers voor de officials”.  
 

Gelieve zo snel mogelijk alle geïnteresseerden van uw club op de hoogte te brengen en hen 
een kopie van deze brief en zijn bijlagen te overhandigen. 
 

U bij voorbaat dankend voor uw medewerking verblijven wij, 
 

Met sportieve groeten. 
 
 namens het Vlaamse Sportcomité Wedstrijdzwemmen 
 

 
 
   
 Danny Uyttersprot 
 
 : danny@zwemfedwvl.be    
 

 

 

 

Bijlagen: 2 

http://www.zwemfed.be/
mailto:danny@zwemfedwvl.be
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VZF-OPLEIDING TAK 

 
1. Voorwaarden te vervullen bij inschrijving KO (Kandidaat-Official) 
 

1. De KO moet aangesloten zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie als niet-
vergunninghouder (NV) of competitie-vergunninghouder (CV) ; pas bij benoeming is 
CV verplicht – zie verder. Een Kandidaat-Official TAK kan deelnemen aan de 
theoretische opleiding/examen en de praktische proeven vóór de leeftijd van 18 jaar 
(moet 17 jaar zijn bij aanvang van de theorieles). De benoeming kan echter pas 
gebeuren wanneer de kandidaat de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. 

2. De KO stuurt het volledig ingevulde ‘Inschrijvingsformulier opleiding official zwemmen’ 
(te downloaden van https://www.zwemfed.be/tak) per e-mail  op naar de VZF, met 
vermelding in welke provincie de theoretische opleiding zal gevolgd worden. Deze 
aanvraag kan ingediend worden tot 1 week vóór de lesdatum. 

3. De KO betaalt het inschrijvingsgeld van 15 EUR (zie verder). 
 
2. Stages - les - examens 
 

1. De KO zal in de week vóór de theoretische les een bevestigingsmail ontvangen voor 
deelname aan de aangevraagde cursus TAK indien hij/zij voldoet aan de voorwaarden. 

2. De KO haalt zelf volgende documenten op van de VZF-website via 
https://www.zwemfed.be/tak: 

- cursus TAK, 
- ‘stageformulier aankomstrechter’ en ‘stageformulier tijdopnemer’,  
- ‘examenformulier aankomstrechter’ en ‘examenformulier tijdopnemer’. 

3. De KO brengt een recente pasfoto mee naar de theoretische les en overhandigt deze 
aan de lesgever. 

4. De KO legt het theoretisch examen af (1 à 2 weken na de theorieles en in dezelfde 
provincie als deze waar de les werd gevolgd): 

- examinator geeft 25 vragen (13 multiple choice+12 andere vragen). 
minstens 80% = geslaagd 
tussen 70 en 80% = schriftelijk herexamen 
minder dan 70% = volledig opnieuw beginnen (les + examen)  

- de examinator deelt de uitslag van het examen mee aan de 
opleidingsverantwoordelijke VZF/West-Vlaanderen die vervolgens de KO zijn/haar 
resultaat meedeelt. 

5. Eventueel herexamen (1 à 3 weken na afleggen 1ste theoretisch examen) is af te 
spreken met de examinator.  

- bij niet slagen in herexamen moet de KO zich opnieuw inschrijven voor les en 
examen (geen nieuwe betaling van het inschrijvingsgeld).  

- De KO mag maximaal 2 maal de cursus volgen en het daarbij horende theoretisch 
examen afleggen. 

6. NA slagen in de theoretische proef ontvangen de KO’s, al dan niet digitaal, het 
‘Opvolgingsformulier TAK-opleiding’, ingevuld voor de theoretische les en examen EN 
voorzien van hun pasfoto. 
Dit formulier wordt verder gedurende de hele opleiding bijgehouden door de KO, wordt 
door de ‘kamprechter van dienst’ ingevuld bij stages en door de KP-examinator bij de 
praktische proeven. 

https://www.zwemfed.be/tak
https://www.zwemfed.be/tak
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7. De KO doet minstens 2 stagebeurten (mag provincieoverschrijdend) NA slagen in het 
theoretisch examen of herexamen. 

8. Voor wat de stages in West-Vlaanderen betreft kunnen er zich per zwemmeeting 
maximaal 4 Kandidaat-Officials aanmelden.  
De KO dient de opleidingsverantwoordelijke VZF/West-Vlaanderen vooraf mee te 
delen op welke wedstrijden hij/zij eventueel een stage kan lopen. De opleidings-
verantwoordelijke maakt dan een planning op en deelt de KO per e-mail mee waar en 
wanneer hij/zij stage kan lopen.  
Het eventueel lopen van een stage buiten West-Vlaanderen dient door de KO zelf, 
voorafgaand aan de zwemmeeting, met de ‘kamprechter van dienst’ afgesproken te 
worden (naam en e-mail zijn terug te vinden op het voorprogramma van de betreffende 
zwemmeeting). 
De KO gaat dan op de bewuste dag(en) gewoon naar de wedstrijd en geeft zijn/haar 
‘Opvolgingsformulier TAK-opleiding’ af aan de ingang (gratis toegang). Minstens 45 
minuten vóór aanvang van de wedstrijd meldt hij/zij zich bij de ‘kamprechter van dienst’ 
voor de juryvergadering en doet vervolgens in afspraak met hem/haar een serie 
tijdopnames en aankomsten. Indien mogelijk zal de ‘kamprechter van dienst’ de KO 
tijdens de stage laten begeleiden door een ervaren TAK.  
Na afloop van iedere stage vult de ‘kamprechter van dienst’ het ‘Opvolgingsformulier 
TAK-opleiding’ in. 

9. Als de KO na het afwerken van de 2 of meer stagebeurten klaar is voor het aanvatten 
van de praktische proeven deelt hij/zij dit per e-mail mee aan de opleidings-
verantwoordelijke VZF/West-Vlaanderen en stuurt daarbij een kopie van zijn/haar 
ingevuld ‘Opvolgingsformulier TAK-opleiding’ mee.  
In functie van de beschikbaarheidsgegevens van deze KO en van zijn eventuele 
collega-KO’s, maakt de opleidingsverantwoordelijke dan een planning op en deelt de 
KO per e-mail mee waar en wanneer hij/zij de praktische proeven kan doen. 

10. De KO legt 2 praktische proeven af in eigen provincie en dit volgens de algemeen 
geldende regels, t.t.z. 20 tijdopnames, 20 aankomsten en 20 keerpunten die door de 
KP-examinator worden beoordeeld. 
Er mag maximaal 1, al dan niet volledige, praktische proef als herkansing worden 
afgelegd.  
Na 2 niet geslaagde praktische proeven of onderdelen ervan mogen de praktische 
TAK-proeven niet meer worden overgedaan. 

11. De TAK-opleiding mag niet langer dan één jaar duren (van theorieles tot en met laatste 
praktische proef). De provinciaal afgevaardigde in het ‘Vlaams Sportcomité 
Wedstrijdzwemmen’ kan hierop verantwoorde uitzonderingen toestaan. 

12. Na het succesvol afwerken van de laatste praktische proef houdt de KP-examinator 
van deze proef het volledig ingevulde ‘Opvolgingsformulier TAK-opleiding’ in en 
overhandigt de KO, op voorwaarde dat hij/zij reeds over een CV-nummer beschikt, het 
attest ‘Voorlopige Benoeming’. Tot ontvangst van zijn/haar officialboekje is deze official 
gemachtigd om met dit attest als TAK te fungeren.  
Indien de KO echter nog NIET over een CV-nummer beschikt, wordt het volledig 
ingevulde ‘Opvolgingsformulier TAK-opleiding’ ingehouden en moet de KO via 
zijn/haar clubsecretaris het nodige doen om een CV-nummer aan te vragen. 
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13. In beide onder 12. genoemde gevallen wordt het ‘Opvolgingsformulier TAK-Opleiding’ 
bezorgd aan de provinciale opleidingsverantwoordelijke. Na nazicht van dit formulier 
maakt deze een officialboekje klaar voor de official in kwestie (aanbrengen van de 
pasfoto en inschrijven van de nodige persoons- en clubgegevens), ondertekent en 
stempelt het af en stuurt het vervolgens rechtstreeks op naar de official. De heer Danny 
Uyttersprot (onze provinciaal afgevaardigde bij het ‘Vlaams Sportcomité 
Wedstrijdzwemmen’) wordt hierover geïnformeerd en zorgt voor de officiële TAK-
benoeming tijdens de eerstvolgende vergadering van het ‘Vlaams Sportcomité 
Wedstrijdzwemmen’.  
Indien de KO geslaagd is maar nog niet over een CV-nummer beschikt, wordt gewacht 
met het opmaken en het opsturen van het officialboekje tot het CV-nummer 
aangevraagd en bekend is. 
Indien van toepassing, dient de offcial de gegevens rond functioneren op het attest 
‘Voorlopige Benoeming’ te laten overnemen in het officialboekje door de kamprechter 
van dienst op de eerstvolgende wedstrijd waar hij/zij als TAK fungeert. 

14. Wanneer geslaagd dient de KO, rechtstreeks of via zijn/haar club, een polo te bestellen 
bij de VZF (20 EUR/stuk) – voor details, zie https://www.zwemfed.be/polo-official. 

 
3. Inschrijvingsgeld 
 

Inschrijvingsgeld: 15 EUR ; te storten door de kandidaat op rekening BE86 2900 1894 
7050 van de Vlaamse Zwemfederatie, met vermelding “naam – TAK-opleiding”. 
 
 

4. TAK-Opleidingsverantwoordelijke voor West-Vlaanderen 
 

Freddy De Bruyne 
Bedevaartstraat 76, 8700 Tielt  
: 051/40 23 70  
: freddy.de.bruyne@skynet.be 
 

 
Inactiviteit en herintreding: 

Een TAK moet 5 x per jaar of 10 x per 2 jaar fungeren om zijn functie te kunnen behouden. 

Bijscholingen voor officials moeten verplicht gevolgd worden. Als dit niet gebeurt zal de official in 
kwestie geschrapt worden en dit zal gelijkgesteld worden aan 3 jaar niet fungeren. 

Bij het hervatten van de officialactiviteit na een periode van inactiviteit dient de TAK: 

➢ hiervoor een aanvraag te doen bij de VZF en 

➢ volgende opleidingen te doen: 

• na 1 jaar inactiviteit: de functie mag opnieuw opgenomen worden 

• na 2 jaar inactiviteit: theorieles volgen* 

• na 3 jaar inactiviteit: - theorieles volgen* 
- theoretisch examen afleggen 
- 1 praktische proef afleggen 

• na meer dan 3 jaar inactiviteit: volledige opleiding TAK overdoen* 
 

* Er moet geen inschrijvingsgeld betaald worden (duidelijk te vermelden bij de inschrijving!) 
 
 
 

https://www.zwemfed.be/polo-official
mailto:freddy.de.bruyne@skynet.be
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CHRONOMETERS VOOR DE OFFICIALS 

 
Voor onze TAK’s is het zeer belangrijk dat ze over een goede chronometer beschikken. 
Een aantal officials kopen deze zelf aan en andere bekomen ze via hun club.  
De kamprechters zien echter dikwijls dat kandidaat-officials op de theoretische les of 
bij hun stages opdagen met een stopwatch waarmee het onhandig werken is of die 
niet over de mogelijkheid beschikt om tussentijden op te nemen. Een kleine rondvraag 
heeft onderstaand – niet beperkend lijstje – van blijkbaar goede chronometers met 
drieregelig display opgeleverd die aan onze TAK’s kunnen voorgesteld worden. 
 
 
 

 
 

 
 
 

De DigiSport DT-320 heeft een display 
met 3 regels en beschikt over 300 
geheugenplaatsen (voor het opnemen 
van tussentijden).  
Deze chronometer is o.a. te verkrijgen bij 
www.sportime.be (ca. 50 EUR + 
verzendingskosten). 
 

 
 

 
 

De FINIS 3x100M stopwatch heeft een 
display met 3 regels en beschikt over 
100 geheugenplaatsen (voor het 
opnemen van tussentijden). De FINIS 
3x300M is nagenoeg identiek maar is 
300 geheugenplaatsen rijk (meer 
geschikt voor trainers). 
Op internet zijn meerdere online shops te 
vinden die deze chronometers 
aanbieden (45 à 50 EUR voor de 
3x100M en 65 à 70 EUR voor de 
3x300M + verzendingskosten). 

 
 

http://www.sportime.be/

