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W-OFFICIAL BELEID SG DE VLIET
Goedgekeurd door de waterpolocommissie: 31 januari 2013
Goedgekeurd door de beheerscommissie: 4 februari 2013
Inleiding
Bij waterpolowedstrijden zijn naast spelers ook een wedstrijdsecretaris, tijdwaarnemer(s) en
scheidsrechter(s) noodzakelijk. De wedstrijdsecretaris en tijdwaarnemers (W-functionarissen)
dienen door de thuisspelende vereniging geleverd te worden. Bij veel wedstrijden zijn ook
verenigingsscheidsrechters nodig.
Het aantal vrijwillige W-functionarissen is te klein om alle wedstrijden op een evenwichtige
wijze te voorzien van juryleden, temeer omdat een aantal van deze vrijwilligers ook nog eens
als verenigingsscheidsrechter optreden. Als alle spelende leden van 16 jaar of ouder als Wfunctionaris kunnen functioneren, dan kan de WPC de taken op een eerlijkere manier
verdelen. Daarnaast is de waterpolocommissie (WPC) van mening dat elk spelend lid moet
bijdragen aan de organisatie van de waterpolocompetitie.
Voorwaarden
Om te bewerkstelligen, dat de benodigde aantallen W-functionarissen voorhanden zijn, zijn de
volgende voorwaarden van toepassing voor elk lid dat één of meerdere wedstrijden per
seizoen wil meespelen:
1. Elk spelend lid met de leeftijd van 16 jaar of ouder is verplicht in het bezit te zijn van
een geldige W-legitimatiekaart. Een W-legitimatiekaart geeft de houder de
bevoegdheid om bij waterpolowedstrijden plaats te nemen aan de jurytafel als
wedstrijdsecretaris of tijdwaarnemer.
2. Indien een lid (nog) niet in het bezit is van een W-legitimatiekaart, dan zal dit lid de
mogelijkheid krijgen om deze te behalen door deelname aan een cursus voor Wfunctionarissen (W-cursus). De WPC organiseert (bij voldoende deelnemers)
minimaal twee cursussen per jaar. Deelname aan deze W-cursus is gratis.
3. Indien het lid voor de eerste cursusmogelijkheid is verhinderd, wordt hij/zij geacht de
W-legitimatiekaart tijdens de eerstvolgende cursusmogelijkheid te halen.
Het lid wordt gevraagd een eventuele verhindering zo snel mogelijk na aankondiging
van de cursus door te geven, zodat naar een oplossing kan worden gezocht
(bijvoorbeeld door het verschuiven van de cursus of de mogelijkheid tot deelname aan
de cursus bij een andere vereniging).
4. Indien het lid aan geen van de twee eerstvolgende cursusmogelijkheden deelneemt,
zal het lid uit het team, waar het is ingedeeld, worden verwijderd en niet meer mogen
deelnemen aan waterpolowedstrijden, totdat het lid daadwerkelijk deelneemt aan een
volgende cursus met als doel het daadwerkelijk behalen van de W-legitimatiekaart.
[Let wel, er kan een groot aantal maanden tussen twee cursussen zitten, waarin dan
niet mag worden gespeeld.]
5. Een lid met W-legitimatiekaart is verplicht deel te nemen aan het W-rooster bij
thuiswedstrijden. De WPC stelt het W-rooster zo eerlijk mogelijk op, daarbij rekening
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houdend met aanwezigheid in het zwembad, de eigen wedstrijden en een evenredige
verdeling over het aantal W-functionarissen.
6. Om de W-legitimatiekaart geldig te houden, moet het lid minimaal in twee weekenden
gedurende het seizoen plaats nemen achter de jurytafel. Bij het (opzettelijk) laten
verlopen van een geldige W-legitimatiekaart is het lid niet meer speelgerechtigd en
kan hij of zij pas weer spelen indien het gestelde in lid 4 van toepassing is.
[Dit is een regel van de zwembond KNZB en geldt alleen voor het geldig houden van
de W-legitimatiekaart en heeft dus niets te maken met het aantal wedstrijden, waarbij
een lid per seizoen wordt ingedeeld in het W-rooster.]
7. Indien een lid is verhinderd voor één van zijn of haar W-diensten, dient hij of zij zelf
voor vervanging te zorgen. De naam van de zijn of haar vervanger dient tijdig bekend
te worden gemaakt bij de WPC.
8. Indien men niet op komt dagen voor een jurydienst of indien men geen vervanging
heeft doorgegeven aan de WPC, gelden de volgende sancties:
a. eerste keer: waarschuwing,
b. tweede keer: volgende wedstrijd niet spelen,
c. derde keer: volgende twee wedstrijden niet spelen,
d. enzovoorts.
Indien men invalt achter de tafel voor iemand die (zonder mededeling) niet komt opdagen,
gelieve dit aan te geven op het witte exemplaar van het wedstrijdformulier d.m.v. een sterretje
achter de naam van diegene, die is ingevallen. Zo kan worden bijgehouden of iemand verstek
laat gaan of voor vervanging heeft gezorgd.
Ouders van jeugdleden
Veel ouders van jeugdleden onder 16 jaar, hebben in het verleden al hun W-legitimatiekaart
behaald. Dit geeft de WPC de gelegenheid de (jeugd)wedstrijden beter te bezetten met Wfunctionarissen en biedt de ouders bovendien de mogelijkheid hun spelregelkennis te
vergroten. De ouders van (nieuwe) jeugdleden worden daarom van harte uitgenodigd om deel
te nemen aan een W-cursus. Ook voor hen is de cursus gratis.
De cursus
Deelname aan de cursus is gratis. De cursus bestaat uit 2 of 3 lesavonden van ongeveer 2 uur
met een examenavond van 1½ uur, vaak georganiseerd in het clubhuis in Voorburg.
Het rooster
Over het algemeen zal het W-rooster ongeveer een week voor de betreffende thuiswedstrijden
via de email worden rondgezonden. Indien mogelijk zal een halfjaar- of jaarrooster worden
gemaakt.
Het algemene emailadres om de naam van je vervanger door te geven en voor vragen omtrent
het W-rooster is jurytafel@sgdevliet.nl.
Wij hopen op jullie begrip voor deze maatregelen en hopen dat wij bovenstaande sancties niet
hoeven op te leggen.
De WPC
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