Opleidingen officials synchroonzwemmen Regio Zuid
Algemeen
Alle opleidingen die gehouden worden gebeuren in overleg met het bestuur Regio Zuid,
commissie synchroonzwemmen.
Alle opleidingen worden gehouden volgens de reglementen van de KNZB, met name deel B,
C en G.
Het streven is om 1x per 2 jaar met de diverse docenten en de commissieleden een
bijeenkomst te plannen om zo duidelijkheid en eenheid in de diverse opleidingen te
behouden. Tijdens deze bijeenkomst zal tevens bekeken wordt welke docenten beschikbaar
zijn en op uitbreiding gewenst is.
Cursus- en examenmateriaal
Cursus- en examenmateriaal dient altijd aangevraagd te worden bij de KNZB, via het
regiobureau.
Alleen materiaal van de KNZB mag gebruikt worden, eigen materialen en toevoegingen
mogen niet gebruikt worden.
Aanvragen
Docenten die een cursus willen verzorgen (wellicht op aanvraag van verenigingen) dienen
daartoe een verzoek in bij de Regiocommissie synchroonzwemmen,
via synchroonzwemmen.opleidingen@knzbzuid.nl.
Dit onder vermelding van:
• welke cursus,
• planning van de data, locatie en tijdstippen en
• opgave cursisten voor zover op dat moment bekend.
Indien akkoord wordt cursusinformatie op website Regio Zuid geplaatst en wordt cursus
aangemeld bij de KNZB via de regiosecretaris.
Docenten
Docenten worden gevraagd door, of aangemeld bij, de regiocommissieleden.
Wanneer een official bereid is docent te worden, is het raadzaam eerst een cursus met een
ervaren docent mee te lopen.
Voor het geven van een cursus M is de bevoegdheid van de docent een C.
De cursus C wordt landelijk georganiseerd en gegeven door de KNZB, door ervaren Cofficials.
Voor het geven van een cursus 11 en 10 is de bevoegdheid van de docent een 8.
Voor het geven van de cursus 9 is de bevoegdheid van de docent een S.
De cursussen 8 en S worden landelijk georganiseerd en gegeven door de KNZB, door Sofficials met een FINA-bevoegdheid.
Examens
De theorie-examens worden afgenomen door de docent, ter afsluiting van de laatste theoriebijeenkomst of voorafgaand aan het praktijkexamen.
Het praktijkexamen wordt afgenomen door de docent en een examinator. Deze examinator
heeft minimaal dezelfde bevoegdheid als de docent, bij voorkeur een hogere bevoegdheid.
Bij de cursus 9 kan er voor gekozen worden bij een examen tijdens een wedstrijd de
assistent-scheidsrechter van een panel te vragen als examinator. Dit vooraf in overleg met
de regiocommissieleden en de scheidsrechter van de wedstrijd.

Opgaven van deelnemers
De deelnemer aan een opleiding en zijn/haar vereniging zijn er voor verantwoordelijk dat de
deelnemer aan de toelatingseisen voldoet zoals hieronder vermeld staan en kan dit
aantonen bij aanmelding.
Het opgeven van deelnemers/geïnteresseerden in een cursus kan via de
email: synchroonzwemmen.opleidingen@knzbzuid.nl of via het opgaveformulier cursussen
voor het aanstaande seizoen.
Beschikbare docenten

Uitslag examen
De uitslag van het examen voor de opleiding wordt door de docent aan u meegedeeld, zo
spoedig mogelijk na afloop van het complete examen.
De docent zorgt ervoor dat de gegevens van de cursisten en de uitslag van het examen zo
spoedig mogelijk na afloop van het examen worden doorgegeven aan Regio Zuid
Synchroonzwemmen via synchroonzwemmen.opleidingen@knzbzuid.nl

Opleidingsgegevens uit het KNZB-reglement, ‘reglement G synchroonzwemmen, bijlage X’
JURYSECRETARIS (bevoegdheid “M”)
Organisatie
Toelatingseis
Bevoegdheid
Cursusduur
Cursusinhoud

Examen

Regio
geen
Jurysecretaris (bevoegdheid “M”)
2 bijeenkomsten van 3 uur
Theorie
a. Uitleg hiërarchie en structuur KNZB
b. Reglementkennis
- tijdentabel
- strafpuntengedeelte
- jurycorps
- inschrijvingen wedstrijden
Praktijk
a. Berekenen IF-formulieren
b. Berekenen IU/UK-formulieren
c. Klokken van uitvoeringen
1 bijeenkomst
Het berekenen van een IF-formulier
Het berekenen van drie IU/UK-formulieren (solo, duet en ploeg) inclusief tijden en
strafpunten.
Het klokken van een uitvoering.

CHEF-SECRETARIS (bevoegdheid “C”)
Organisatie
Toelatingseis
Bevoegdheid
Cursusduur
Cursusinhoud

Examen

KNZB
Bevoegdheid “M”
Minimaal 5 wedstrijden als “M” hebben gefungeerd, waarvan 1 uitvoeringenwedstrijd
Chef-secretaris (bevoegdheid “C”)
1 bijeenkomst van 3 uur en een stage van twee wedstrijden als chef-secretaris
Theorie
a. Wedstrijden
b. Reglementkennis
Praktijk
a. Berekenen IF-formulieren
b. Berekenen IU/UK-formulieren
c. Routing tijdens een wedstrijd
1 bijeenkomst, eventueel tijdens een wedstrijd
10 mc vragen over het reglement
Het berekenen van een IF-formulier
Het berekenen van drie IU/UK-formulieren (solo, duet en ploeg)
Praktijk als chef tijdens een wedstrijd

JURYOFFICIAL (Bevoegdheid “11”)
Organisatie
Toelatingseis
Bevoegdheid
Cursusduur
Cursusinhoud

Examen

Regio
Geen
Beoordelaar (bevoegdheid “11”) voor het afnemen van het basishouding- en
zeilbootdiploma
3 bijeenkomsten van 3 uur (1 ½ uur theorie en 1 ½ uur praktijk)
Theorie
a. Kennisnemen hiërarchie en structuur KNZB (zie M-bevoegdheid)
b. Basishoudingen en bewegingen behorende bij het Basisdiplomaen
Zeilbootdiploma.
Praktijk
Het beoordelen van de onderdelen van het basishouding- en
zeilbootdiploma
1 bijeenkomst theorie en 1 bijeenkomst praktijk
Theorie
Reglementkennis over het Basisdiploma en Zeilbootdiploma
Praktijk
Het beoordelen van het Basisdiploma en Zeilbootdiploma.

JURYOFFICIAL (Bevoegheid “10”)
Organisatie
Toelatingseis
Bevoegdheid
Cursusduur
Cursusinhoud

Examen

Regio
In het bezit van diploma juryofficial “11”
Beoordelaar (bevoegdheid "10") voor het afnemen van alle aanloopdiploma’s.
4 bijeenkomsten van 3 uur (1 ½ uur theorie en 1 ½ uur praktijk)
Theorie
a. Basishoudingen- en bewegingen behorende bij alle
aanloopdiploma’s
b. Theorie van Balletbeendiploma, Spagaatdiploma en Barracudadiploma.
Praktijk
Het beoordelen van de onderdelen van het Balletbeen-, Spagaat- en
Barracudadiploma.
1 bijeenkomst theorie en 1 bijeenkomst praktijk
Theorie
Reglementkennis van het Balletbeendiploma, Spagaatdiploma en
Barracudadiploma.
Praktijk
Het beoordelen het Balletbeendiploma, Spagaatdiploma en
Barracudadiploma.

JURYOFFICIAL (Bevoegdheid “9”)
Organisatie
Toelatingseis

Bevoegdheid
Cursusduur
Cursusinhoud

`
Examen

Regio
Minimaal 2 x als juryofficial “10” hebben gefungeerd, en/of zwemsters met een
Senior-diploma en trainers met een A-licentie kunnen worden toegelaten na het
behalen van een toets. Deze toets bestaat uit reglementkennis van de
aanloopdiploma’s.
Beoordelaar (bevoegdheid "9") voor het afnemen van alle aanloopdiploma’s en
figuren- en uitvoeringenwedstrijden t/m Age II.
5 bijeenkomsten van 3 uur (1 ½ uur theorie en 1 ½ uur praktijk)
Theorie
a. Reglementkennis
b. Basishoudingen- en bewegingen
c. theorie Age I en Age II.
Praktijk
a. Figuren Age I en Age II
b. Uitvoeringen t/m Age II
1 bijeenkomst theorie en 2 bijeenkomsten praktijk
Theorie
Reglementkennis t/m Age II
Praktijk
Praktijk figuren Age I en Age II
Praktijk uitvoeringen Age I en Age II

JURYOFFICIAL (Bevoegdheid “8”)
Organisatie
Toelatingseis
Bevoegdheid
Cursusduur
Cursusinhoud

`
Examen

KNZB
Minimaal 8 figurenwedstrijden en 4 uitvoeringenwedstrijden hebben beoordeeld,
waarvan 2 figuren- en 1 uitvoeringenwedstrijd buiten eigen kring.
Beoordelaar (bevoegdheid "8") voor alle wedstrijddiploma’s en scheidsrechter
figuren- en uitvoeringenwedstrijden t/m Age II.
5 bijeenkomsten van 3 uur (1 ½ uur theorie en 1 ½ uur praktijk)
Theorie
a. Reglementkennis
b. Herhaling basishoudingen- en bewegingen
c. theorie Age III, junioren en seniorenelementen.
Praktijk
a. Figuren Age III, junioren en seniorenelementen
b. Uitvoeringen t/m senioren.
1 bijeenkomst theorie en 2 bijeenkomsten praktijk
Theorie
Reglementkennis Age III t/m senioren
Praktijk
Praktijk figuren Age III t/m senioren.
Praktijk uitvoeringen Age III t/m senioren.

JURYOFFICIAL (bevoegdheid “S”)
Organisatie
Toelatingseis

Competenties

Bevoegdheid
Cursusduur
Cursusinhoud

Examen

KNZB
Minimaal 8 figurenwedstrijden en 4 uitvoeringenwedstrijden hebben beoordeeld,
waarvan 3 figuren- en 2 uitvoeringenwedstrijd op nationaal niveau (Interregio, SB,
NJK, NK)
Gewenste competities zijn:
a. Plannen en organiseren
b. Probleemanalyse
c. Luisteren en mondelinge communicatie
Scheidsrechter alle niveau’s.
1 bijeenkomst theorie van 3 uur.
Theorie
a. Reglementkennis
b. Herhaling basishoudingen- en bewegingen
c. Specifieke onderdelen voor scheidsrechters.
1 bijeenkomst theorie en 1 bijeenkomsten praktijk
Theorie
a. m.c. en open vragen over reglement en basishoudingen- en
bewegingen
b. 1 x IF-formulier
c. 3 x IU/UK-formulier solo, duet en ploeg
Praktijk
Het organiseren en fungeren als scheidsrechter bij een
figurenwedstrijd met meer dan twee categorieën.

