
SCZ Nieuws-Flash 

 

SCZ viert zijn officials in de 

eerste 

 

De Vlaamse Sportfederatie organiseert voor de eerste 

keer een 'Week van de Official'. Het hoofddoel van 

deze week is waardering uiten voor de officials. 

 Omdat het voor SCZ zonder hen onmogelijk zou zijn 

om aan wedstrijden deel te nemen zetten we hen 

tijdens deze week graag eens in de kijker. 

Marleen, Kris, Johan, Marieke, Dirk, Katja en Ann… 

Dank jullie voor de inzet en correcte jurering als 

officials tijdens de wedstrijden!  

Wim… Bedankt voor je strenge, maar rechtvaardige 

houding tijdens tal van wedstrijden als kamprechter en 

zwemrechter! 

Marc… Bedankt voor je inzet tijdens onze wedstrijden 

als starter! 

Johan… Ook nog bedankt voor al je werk als 

jurysecretaris. Het samenstellen van wedstrijduitslagen 

zou veel moeilijker zijn zonder jouw inzet. 

Annick…Ook al ben je geen official toch ben je actief 

bezig tijdens de wedstrijden als afgevaardigde van de 

club. Dankzij jouw ondersteuning van de trainers 

kunnen zij zich concentreren op hun kerntaak, namelijk 

het opvolgen van de prestaties van hun zwemmers. 

Door al jullie inzet is competitie zwemmen een echte 

sport en geen vrijblijvende bezigheid 
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Offial TAK opleiding PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 

cursusverantwoordelijke 

Wim Stevens 
Hippodroomlaan 
115 
1933 
Sterrebeek 

wim.stevens@gmail.com 

lesgever Wim Stevens   

plaats 

Eurovolleycenter (waarschijnlijk zaal 
202) 
Beneluxlaan 22 
1800 Vilvoorde 

  

theorie woensdag 
18 november 
2015 

19u30 

theorie + examen woensdag 
25 november 
2015 

19u30 

 

Help ons van elke wedstrijd 

een feest te maken! 

De inzet van de ouders en vrijwilligers is onontbeerlijk 

tijdens een wedstrijd. We hebben ze dan ook echt 

nodig! 

Wil jij je samen met onze groep officials komen inzetten 

om de wedstrijden goed te laten verlopen? Dan kun je 

je inschrijven voor de eerstvolgende cursus voor TAK 

officials die wordt gegeven op 18 en 25 november door 

onze eigen voorzitter Wim Stevens. 

Al de informatie over deze opleiding kun je terugvinden 

op de website van de VZF: 

http://www.zwemfed.be/officials/zwemmen-en-

masters/tak of je kunt je vragen stellen via mail aan 

Wim Stevens op het mailadres wim.stevens@scz.be  
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