Ellen van der Velden
Frans Zeilemakerstr. 80
1827 PH Alkmaar
072 – 5127334 na 18:00 uur
secr-rwoz-noordholland@
knzbmidwest.nl

CURSUS TIJDWAARNEMER NOVEMBER 2017

In oktober en november 2017 zal weer een cursus tijdwaarnemer 4 worden
gehouden.
De cursusplaatsen zijn Hoorn en Beverwijk.

CURSUS
Doel van de cursus is het opnemen van tijden en beoordelen van keerpunten bij
zwemwedstrijden.
De minimale leeftijd moet 16 jaar zijn op de dag van het examen.
De cursusduur is 4 theorie- en 1 praktijk bijeenkomst(en).
De cursusonderdelen zijn o.a.:
Juryvergadering, startprocedure, zwemslagen, tijd opnemen met handklok (gebruik van eigen
stopwatch).
Stopwatches zijn te bestellen bij Ellen van der Velden voor € 24,00 + eventuele kleine
bijdrage verzendkosten, of zelf bestellen bij Waterfly (verkoop@waterflynederland.nl) 0320
261833 +/-€32,00 excl. verzendkosten.

SCHADUWKLOKKEN
De cursisten zijn verplicht bij minimaal één wedstrijd als schaduwklokker te fungeren.
Zij mogen die wedstrijd zelf uitzoeken (indien mogelijk bij eigen vereniging).
Als schaduwklokker moet je op het voorblad vermeld worden en het schaduwklokken dient
uiteraard voordat het examen wordt afgenomen, plaats te hebben gevonden.
Het is niet mogelijk examen te doen als er niet eerst minimaal één wedstrijd is schaduw
geklokt.

EXAMEN
Op 11 november 2017 wordt het examen afgenomen.
Locatie: Club Welzijn Wijkplein Where, Triton 73, 1443 BM Purmerend, aanvang 10.00
uur.
Het examen is mondeling en duurt ± 25 minuten. Praktijkbeoordeling tijdens een wedstrijd.

TOELATINGSEISEN EXAMEN
Lid zijn van een zwemvereniging, 16 jaar op de dag van het examen, minimaal 3
cursusbijeenkomsten hebben gevolgd en schaduw hebben geklokt .

Ellen van der Velden
Frans Zeilemakerstr. 80
1827 PH Alkmaar
072 – 5127334 na 18:00 uur
secr-rwoz-noordholland@
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DE CURSUS WORDT GEHOUDEN IN HOORN en BEVERWIJK
Hoorn: 12 en 19 oktober ,2 en 9 november 2017; aanvang 20.00 uur. Docent: Dhr. A.J.J.
Dekker en Mw. E. van der Velden
Locatie: H.R.T.C. gebouw wielervereniging. Holenweg 14D in Hoorn.
Beverwijk: 11 en 18 oktober, 1 en 8 november 2017; aanvang 20.00 uur. Docent: Dhr. J. Raijer.
Locatie: Clubhuis KZC. Kuikensweg 82 in Beverwijk.
Prakrijkles: Deze les wordt gehouden in het Noorderparkbad in Amsterdam en vindt plaats op
zaterdag ?? november 2017 tussen 09.00 en 11.00 uur.
Voor de cursus zijn geen kosten verschuldigd
Let op! Het cursusboek moet voor aanvang van de cursus door de cursist worden
gedownload van de KNZB site:
(www.knzb.nl;webshop;officials;opleiding/cursusmateriaal;wedstrijdzwemmen;
cursusboek tijdwaarnemer 4; bestellen)
Er dient wel rekening te worden gehouden dat er kosten moeten worden gemaakt voor:
stopwatch (€24,00); officialshirt te bestellen via RWOZ (+/-€16); witte lange broek; (witte)
schoenen met een lichte zool en een klembord.
Opgave met naam/adres/woonplaats/geboortedatum/telefoonnummer/e-mail kan alleen
schriftelijk of per e-mail voor 1 oktober 2016 naar:
Ellen van der Velden, Frans Zeilemakerstraat 80, 1827 PH Alkmaar
Tel. 072-5127337, e-mail : secr-rwoz-noordholland@knzbmidwest.nl
Vermeld duidelijk of er stopwatches moeten worden besteld en wie deze gaat betalen
(vereniging of cursist).
Als er te weinig inschrijvingen zijn om op 2 plaatsen de cursus te geven, zal de cursus worden
samengevoegd.
Het aantal deelnemers per cursusplaats zal maximaal 15 bedragen.
De inschrijvingen zullen worden gehonoreerd op volgorde van inschrijven.
De datum waarop de inschrijvingsmail in mijn mailbox wordt ontvangen zal als
inschrijfdatum worden gehanteerd.
Ik hoop dat dit voldoende informatie is een wacht de inschrijvingen af.

Met vriendelijke groet,
Ellen van der Velden
Lid RWOZ regio midwest werkgroep NH

