Beste W-officials,
Wij vinden het belangrijk dat onze W-officials goed geïnformeerd zijn over wat er van
hen verwacht wordt achter de jurytafel. Op deze pagina staat informatie omtrent de
volgende W-zaken.:
-

een overzicht van de regels omtrent de jurytafel,

-

de nieuwe spelregels 2019-2020

-

competitie handboek

-

instructiefilm DWF

-

instructie voor het instellen van de wedstrijdklok

Regels W-officials
W-officials:
°

Zijn op de hoogte van de regels en taken omtrent de jurytafel en de instructies
van zowel het DWF als de wedstrijdklok.

°

Raadplegen indien nodig de hulpbronnen die onderaan deze pagina staan

°

Zijn op tijd aanwezig bij de wedstrijden die zij jureren
o Zijn een half uur van te voren aanwezig als hij/zij moet zitten voor de eerste
wedstrijd i.v.m. het opbouwen van de jurytafel
o Zijn een kwartier van te voren aanwezig bij alle overige wedstrijden

°

Zijn bij aanvang van het seizoen geïnformeerd over de planning van de jurytafel

°

Raadplegen regelmatig de planning van de jurydiensten op de website

°

Regelen zelf vervanging indien zij verhinderd zijn

°

Geven vervanging tijdig door aan Marion Vaalburg, Patries van Veen en Anneke
Boersma

°

Dragen allemaal hetzelfde tenue tijdens hun jurydienst: een grijze poloshirt van
de vereniging

°

Regelen een grijze poloshirt via Marion Vaalburg

°

Eten niet achter de jurytafel tijdens de wedstrijd

°

Stellen zich neutraal op tijdens de wedstrijd. Dit betekent: niet juichen en
aanmoedigen, geen commentaar leveren op de scheidsrechters

°

Concentreren zich op de wedstrijd, ook als het een spannende wedstrijd is

°

Helpen na de laatste wedstrijd met opruimen

Email-adressen
Marion Vaalburg: m.vaalburg@outlook.com
Patries van Veen; patriesvanveen@ziggo.nl
Anneke Boersma: annekeboersma1966@gmail.com
Hulpbronnen
1. Juryrooster: https://waterpolodenhaag.nl/competitie/juryrooster/
2. Nieuwe spelregels 2019-2020: https://waterpolodenhaag.nl/wpcontent/uploads/2019/05/Nieuwe-spelregels-waterpolo-2019-2020.pdf
3. Competitie handboek: https://waterpolodenhaag.nl/wpcontent/uploads/2017/09/Handboek-KNZB-17-18-definitieve-versie-1.pdf
4. Instructie DWF: https://www.youtube.com/watch?v=m5Podtj7uB0
5. Instructie wedstrijdbord: https://waterpolodenhaag.nl/wpcontent/uploads/2017/09/Gebruiksaanwijzing-scorebord-Hofbad.pdf
Hartelijk dank voor jullie inzet! Wij wensen jullie een sportief waterpoloseizoen toe.
Met sportieve groet,

Waterpolo Den Haag
Juni 2019

