
Amerena:   Wedstrijdmateriaal Waterpolo 

 

Opbergplaatsen pololijnen 

Bijna alle pololijnen zijn opgeborgen in kratten in de kelder. Voor elke lijn is in het perron een doorvoergat (zie 
gele rondjes) gemaakt waaruit de lijn naar boven getrokken kan worden resp. waardoor de lijn weer 
opgeborgen kan worden.  

Er zijn lijnen voor waterpolo en lijnen voor het (wedstrijd)zwemmen. De doorvoergaten voor de 
waterpololijnen zijn gepositioneerd op een afstand net iets verder van de bassinrand dan die van de gaten voor 
de zwemlijnen. Dat zijn voor waterpolo in totaal 6 gaten, op de tekening in 6 verschillende tinten gekleurd. 

 

 

(Wedstrijd)ballen 

De wedstrijdballen zijn opgeborgen in een (nieuwe) ballenwagen,  
opgeborgen in Berging 1. 

De ballenwagen heeft drie (horizontale) compartimenten, afzonderlijk  
afsluitbaar, met hangslot. Boven voor heren-ballen, midden voor dames- 
ballen en onder voor pupillen-ballen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De lijnen hebben aan het uiteinde een haak waarmede ze aan de deksel van het doorvoergat gehaakt 
kunnen (moeten) worden. Een brede kraag aan het uiteinde van de lijn zorgt er voor dat de lijn niet 
naar beneden kan vallen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ophalen resp. opbergen van de pololijnen 

Op de tekening bij “Opbergplaatsen pololijnen” is aangegeven welke lijn in welk doorvoergat welke lijn zit. In 
enkele gevallen zitten er meerdere lijnen in het zelfde gat.  

Voor WATERPOLO zijn er 6 doorvoergaten. Elk doorvoergat heeft een andere KLEUR. Zie schema. De 
pololijnen hebben alle kleurlabels. Die kleuren stemmen overeen met doorvoergat waarin de lijn 
opgeborgen wordt. 

Attentie: 

 Die lijnen moeten aan elkaar gekoppeld zijn/worden. ALTIJD moet de brede kunststof schijf (zie linker 
foto!; deze voorkomt dat de lijn door het gat naar beneden valt!) aan het einde (bovenzijde) zitten!  

 Die koppeling van lijnen veroorzaakt nog wel eens problemen met het naar boven halen, soms ook bij 
het invoegen van de lijnen. Met hand (eventueel met stok) dient de uitstekende metalen haak (zie 
tekening) langs de lijn gesitueerd te worden! 

 

Pylonen 

 

 

 
 

Per speelveld dienen er aan beide lange zijden 7 pylonen op de bassinrand geplaatst te worden, t.w. 

 Wit (totaal 6 stuks): op de beide doellijnen (4 st.) en op de middenlijn (2 st.) 
 Rood (totaal 8 stuks): op de beide 2m-lijnen én op de 5m-lijnen 
 Geel (eventueel groen) (totaal 4 stuks): op beide 6m-lijnen 

 

Deze pylonen zijn opgeborgen in Berging 1 en/of 3. 



 
Jurytafels 

 Per speelveld moet een jurytafel opgesteld te worden 
 De jurytafels zijn opgeborgen (op een kar) in de bergruimte 3 van het 50m-bad! Vervoeren met de 

kar!    PS: 2 losse tafels in berging van Torenbad! 
 Touchscreen: Op elke jurytafel dient een bedieningsunit (touchscreen) aangesloten te worden 

 
Deze units zijn opgeborgen in: die voor 50m-bad in Jurykamer 50m-bad, die voor het Torenbad in 
Juryruimte Torenbad. 

 Beschermkorf: zowel voor veld 1 als veld 3 is er een beschermkorf. Gebruik die! In Berging. 

 
 Tablets: Op elke jurytafel dient een tablet (Digitaal Wedstrijd Formulier) aanwezig te zijn; bij voorkeur 

twee stuks (er zijn in totaal 5 tablets; te verdelen over de velden waarop gespeeld wordt!) 
Deze tablets zijn opgeborgen in een kluis. Deze kluis is gesitueerd aan de wand van het gangetje dat 
van het 50m-bad (naast juryruimte) naar buitendeur loopt.  
De ingedeelde juryleden krijgen steeds tijdig een mailbericht met vermelding van de die week 
geldende (ontsluitings)code! 

 Bureau box: Voor de jurytafels zijn 3 bureau-boxen (opbergdozen) aanwezig, twee voor het 50m-bad 
en één voor het Torenbad, opgeborgen in de bergruimten van deze afzonderlijke baden. Hierin zijn 
opgeborgen o.m. fluit, wedstrijdvlaggen, fluit, map met wedstrijdgegevens enz. Deze unit dient bij een 
van de jurytafels geplaatst te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50m-bad 
 Verplaatsbare brug 

 De (verplaatsbare) brug omvat de volle breedte (25m) van het bassin en is 2 meter breed! 
 Veelal zal deze brug aan het einde van het bassin geplaatst zijn. 
 Bij waterpolowedstrijden wordt de brug verplaatst naar 

 Ca. 35m vanuit de linker (westelijke) korte zijde van het bassin (veld met drijfdoelen) óf 
 Op 25m afstand; dat is dus in het midden! (velden met hangdoelen!) 
 Verplaatsen van de brug zal i.h.a. een handeling van ca. 25 minuten zijn 
 De procedure is als volgt: 

 badpersoneel doet voorbereidende werkzaamheden (lucht inblazen enz.) 
 1 badopbouwer komt assisteren en zal brug aan overzijde voortbewegen 

 
 Veld met 2 drijfdoelen  brug op ca. 35m     

 

 30m-veld (Heren) 
 2 drijfdoelen   in bergruimte 1 
 2x 2 doellijnen  uit vloeropening 2 resp. 5 
 2x lengtelijn   uit vloeropening 4 

 25m-veld (Dames) 
 2 drijfdoelen   in bergruimte 1 
 2x 2 doellijnen  uit vloeropening 2 resp. 5 (idem als bij 30m-veld!) 
 2x lengtelijn   uit vloeropening 3 

 

 Veld 1 met 2 hangdoelen  brug op 25m     

 

 25m-veld  (veld links!) 
 2 hangdoelen  doelenkar uit bergruimte 3-4 naar bassinrand rijden!!! 
 2x lengtelijn  uit vloeropening 6 



 

 Veld 2 met 2 hangdoelen  brug op 25m    
 

 25m-veld  (veld rechts!) 
 2 hangdoelen  doelenkar uit bergruimte 3-4 naar bassinrand rijden!!! 
 2x lengtelijn  uit vloeropening 1 

 

 

 Veld 2 met 2 pupillenvelden  brug op 25m   

 

 2 pupillenvelden  (velden rechts!) 
 4 pupillendoelen pupillendoelen uit bergruimte 3-4 
 2x doellijnen   in opbergkratten in bergruimte 3-4 (per lijn 3 delen!) 
 1 tussenlijn (25m)  

 

 2 pupillenvelden (velden links!): idem!      

 

Keernetten 

Bij wedstrijden dienen aan de korte zijde(n) én op de brug keernetten aangebracht te worden. Deze netten, 
incl. de bevestigingsstangen zijn opgeborgen in de bergruimte.  

De netten na afloop netjes in de kratten opbergen. De liggen op de karren met de              
hangdoelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Time-out 

Sommige wedstrijden worden gespeeld met de mogelijkheid van time-out. Hiervoor is het elektronisch 
scorebord uitgebreid met een voorziening om vanaf de plaats(en) van de (twee) coach(es) het signaal voor de 
time-out te geven. Die coach moet daarvoor uitgerust worden met een speciale button. 

Zie hier een button voor de ploeg met witte caps en één voor de 
ploeg met blauwe caps. 
Het signaal bedient rechtstreeks het elektronisch scorebord. 
En er is uiteraard een geluidssignaal. 
 
Met name bij wedstrijden Eredivisies is deze installatie verplicht! 
 
Zorg dat de buttons weer in speciale (zwarte) etui opgeborgen 
worden. Opbergen bij materiaal voor geluid. 

 

 

Buttons voor speelduur 

Er zijn ook twee losse buttons voor de speeltijd. Die zijn EXTRA bij het touchscreen.  
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Opbergen: 

In zwarte etui! 

Met geluidsmateriaal! 

 

 

 

 

        
Deze zwarte etui in plastic box op wandrek in berging 1 ! 

 

Koffer met geluidsapparatuur [NIET in gebruik in Corona-
tijd!] behoort te staan achter de bar van clubhuis! 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
Extra materialen i.v.m. Corona-regels 

   12 emmers 
   (8 voor 50m-bad, 4 voor Torenbad) 
   Bij elke spelersbank moeten 2 emmers staan. 
   Voor schoonspoelen spelersbanken (met chloorwater) 

 

   5 spatschermen 
 
   Voor jurytafels 

 
Flesjes handgel 
(+ schoonmaakdoekjes) 
 
Op jurytafels. 
Voor reinigen jurymateriaal! 
 

Gele hesjes (3x) 
 

   Voor de “Corona”-zaalcoördinatoren! 
   (1x in 50m-bad, 1x in Torenbad) 

--------------------------------------------------------------------------- 



Torenbad (veld 3) 
 Veld 3 met 2 hangdoelen        

 

 1x 25m-veld 
 2 hangdoelen  uit bergruimte (Torenbad) 
 Set pylonen  uit bergruimte (Torenbad) 

 

 Veld 3 met pupillenveld     

 

 1x pupillenveld 
 2 pupillendoelen  uit bergruimte 
 2x stel doellijnen  uit bergruimte 
 2 lengtelijnen  uit bergruimte 
 Set pylonen  uit bergruimte 

 

Keernetten 

Bij wedstrijden dienen aan de kopse kanten van het bad opgehangen te worden. Keernetten (in kratten) en 
bijbehorende staanders liggen in de berging.  

 


