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Aanpak zaterdag wedstrijden,       in het kort: kom op tijd. 
 
In deze instructie staan de acties die nodig zijn voor een succesvolle voorbereiding en uitvoering van 
waterpolowedstrijden bij NZPC in Binnenzee.  
 
Veelal starten de wedstrijden op zaterdag-middag om 15:15 (of 15:20).  
Gezien de taken die gedaan moeten worden is het verstandig om ca 14:45 te starten met opbouwen 
met 6-9 personen.  
Deze instructie staat niet stil bij eventuele Corona taken die eventueel gedaan moeten worden. 
 
De voornaamste acties betreffen: 
- Klaarzetten van het digitale wedstrijdformulier op de tablet  
- Opbouwen van het speelveld, dan wel speelvelden als er ook een E-wedstrijd is. 
- Opbouwen van de w-tafel. 
- Opruimen. 
 
 
Digitaal wedstrijdformulier 
Check dat de scheidsrechters en w- secretarissen bekend zijn en ingevoerd. 
Check dat de tablet is opgeladen en van de laatse updates is voorzien. 
Check dat de Mifi/WiFi is opgeladen is en 4G contact maakt. 
Check de inloggegevens van de Tablet en van Sportlink. 
Check dat de team opgaven gereed zijn, de officials genoteerd staan en de scheidsrechter de spelers 
kan controleren. 
 
Vraag de teams of ze wissels van plan zijn (oa de keeper), check hoe je spelers wisselt qua cap-
nummer. 
 
 
Opbouwen speelveld 
Als er een E wedstrijd gepland staat dan spelen we met kleine doeltjes en moet zowel het grote en 
kleine veld opgebouwd worden! 
Duikplank omhoog. 
Zijlijnen erin leggen. 
 
Kleine veld: 
Kleine doeltjes in elkaar zetten (de breede (!) doeltjes met drijvers) 
Aan beide doeltjes (aan beide zijden) een achterlijn vastmaken 
Het doel met de achterlijnen met metalen busjes aan de kant bij de startblokken vastmaken. 
Het doel met de achterlijnen met haken aan de kant bij de duikplank vastmaken (aan de trappetjes). 
Aan beide zijden pionnen plaatsen bij achterlijn (groen), 2 + 5 m lijn (rood) en middenlijn (wit).  
8 Ballen maat 4 checken (opgepompt) en klaarleggen. 
 
Grote veld: 
Doel-steunen plaatsen ( links-rechts de haken aan de binnenkant!) 
Doelen plaatsen en doelnet vastmaken 
Palen voor het net plaatsen (hoog-laag-laag-hoog), net ophangen en spannen. 
Aan beide zijden pionnen plaatsen bij achterlijn (groen), 2 + 5 m lijn (rood), 6m (geel) lijn en 
middenlijn (wit). 
8 ballen maat 4 voor dames of 5 voor heren checken (oppompen) en klaarleggen. 
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Opbouw W-tafel 
W kar plaatsen - onder de kabelaansluiting zodat de data-kabel NIET strak staat(!). 
2 tafels en 4 stoelen plaatsen, water / drankjes halen. 
Kabels uitrollen voor ’30 sec displays’ – diagonaal geplaatst langs veld: de lange kabel achter de 
duikplank naar de overkant, de korte kabel naar de startblokken. 
De 30 seconden displays dienen op de hoek bij de badrand geplaats te worden.  
Displays plaatsen en aansluiten. Kabels bij de ‘kar’ aansluiten.  
 
Kabel van console aansluiten (in de muur). 
De kastjes op de kar zijn gewoonlijk reeds aangesloten - de 220v stekker aansluiten en inschakelen. 
Console inschakelen en check dat scorebord 'aan gaat'. 

➔ Als het scorebord niet aan gaat, kan het nodig zijn de computer (achter de kassa) te 
herstarten; dit duurt ca 10 minuten (!). 

➔ Alternatief als scorebord niet aan gaat is handmatig aangeven van de stand. 
 
Console instellen op de wedstrijd tijd (4 of 5 minuten). 

Check de 30/20 sec schakelaar en de hoorns. 

 

Opruimen. 

Na de wedstrijden dient er opgeruimd te worden:   
Speciale zorg voor de tablet en de mifi – die persoonlijk beheert moeten worden. 
De 30sec displays en de bijbehorende kabels zijn kwetsbare objecten die zorgvuldig behandeld 
moeten worden. 
Als er een E-wedstrijd is dan kunnen de kleine doeltjes en achterlijnen direct na de wedstrijd 
opgeruimd worden – terwijl de vervolgwedstrijd start. 
Leg de spullen netjes terug en laat de materialenruimte orderlijk achter (ballen, netten, palen, 
doelen, pionnen, kar). 
De zijlijnen apart opruimen.  De tafels en stoelen terug zetten. 
 

 

 

 
 
Opstelling kleine 
drijvende doel 
voor het grote 
doel, met de 
achterlijnen en 
zijlijnen 
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Scorebord is gestart.  Speeltijd is ingesteld.   Klaar voor de wedstrijd. 
 
 
 
 
 
 
Pionnen en zijlijnen aangebracht. 
 
Een en ander afhankelijk van welke 
wedstrijd gespeelt wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De wedstrijdlijnen als zijlijnen hebben 
de voorkeur: 
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Kar geplaatst.  W-
Tafel opgesteld. 
Tablet is gereed. 
Console is gereed. 
Drankjes voor de officials. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Vragen en antwoorden: 
 

• Moeten de W-officials de W-tafel opruimen? 
Wel: bij opbouwen verwacht ik 6-8 mensen nodig te hebben, het lijk reëel dat ook bij 
afbreken te vragen. 
Hier is een rol weggelegd voor de NZPC teams die spelen, zeker het eerste en laatste team. 

• Drankjes zijn thans aanwezig in de koelkast in het materialenhok en in de verenigingesuimte. 
Hoofd inkoop regelt de bevoorrading. 

• Hoe de instructie in gebruik nemen: 
o Ophangen/ plastificeren/ inbinden is een manier, 
o Delen met de ouders vand E-D-C jeugd is een manier, 
o Delen in Apps – voorafgaan aan der wedstrijden is een manier. 

Moeten we dan ook het w-rooster en QR rooster elke wedstrijd delen – in de Apps, met wie 
wat moet doen? 

 


