
Beste W-officials, 

Als waterpolo Den Haag vinden wij het van belang dat onze W-officials goed geïnformeerd zijn 
over wat er van hun verwacht wordt achter de jurytafel. 
Op deze pagina vind je belangrijke informatie omtrent de W-zaken. Zo kun je hier een overzicht 
vinden van de regels omtrent de jurytafel, de spelregels, een instructiefilmpje met betrekking tot 
het digitale wedstrijdformulier (DWF) en een instructie voor het instellen van de wedstrijdklok.  

Er is dus geen enkele reden meer om niet te weten wat je moet doen achter de tafel!  

 
Regels W-officials 
W-officials: 
● zorgen dat ze op de hoogte zijn van de regels en taken omtrent de jurytafel en de  instructies 

van zowel het DWF als de klok. Zij raadplegen indien nodig de hulpbronnen die onderaan 
deze pagina staan.	

● dienen op tijd aanwezig te zijn bij de wedstrijd die zij moeten jureren. Hierbij geldt dat je een 
halfuur van tevoren aanwezig bent als je moet jureren bij de eerste wedstrijd van de dag en 
een kwartier bij alle overige wedstrijden. Bij de eerste wedstrijd helpt de W-official mee met 
het opbouwen van de jurytafel.	

● worden bij aanvang van het seizoen geïnformeerd over de planning voor de jurytafel en met 
enig regelmaat geattendeerd op de planning. De planning is te vinden op 
https://waterpolodenhaag.nl/competitie/juryrooster/.	

● dienen zelf voor vervanging te zorgen indien zij verhinderd zijn en dit door te geven aan 
Marion Vaalburg marionvaalburg@outlook.com en Patries van Veen 
patriesvanveen@ziggo.nl	

● dienen altijd in gelijke tenue achter de jurytafel te zitten. Ze moeten een grijs polo shirt  
dragen. Zorg er dus voor dat je deze items meeneemt als je moet jureren. Mocht je nog niet 
in het bezit zijn van een grijs polo shirt, geef dit dan door aan Marion Vaalburg 
marionvaalburg@outlook.com	

● mogen niet eten tijdens de wedstrijd	
● dienen zich neutraal op te stellen tijdens de wedstrijd. Dit betekent dat zij niet mogen juichen 

en aanmoedigen. Zij mogen ook geen commentaar leveren op (besluiten van) de 
scheidsrechters.	

● zijn ten alle tijden geconcentreerd en laat zich niet afleiden van de wedstrijd, ook al is het 
spannende wedstrijd	

 

Hulpbronnen 

Juryrooster: https://waterpolodenhaag.nl/competitie/juryrooster/ 

Instructiefilm DWF: https://www.youtube.com/watch?v=m5Podtj7uB0 

Instellen wedstrijdklok: https://waterpolodenhaag.nl/wp-
content/uploads/2017/09/Gebruiksaanwijzing-scorebord-Hofbad.pdf 

Spelregels: https://waterpolodenhaag.nl/wp-content/uploads/2017/09/Spelregels.pdfHandboek 
waterpolo competitie 2017 – 2018: 

Competitiehandboek: https://waterpolodenhaag.nl/wp-content/uploads/2017/09/Handboek-KNZB-
17-18-definitieve-versie-1.pdf 

Alvast hartelijk dank voor jullie inzet! 

Sportieve groet, 

Waterpolo Den Haag 


