
 

 

 

Juryleden:  

• 15 minuten van tevoren aanwezig, in Polar Bears t-shirt of anders effen zwart t-shirt. 

 

Jurytafel: 

Voor gereed zetten jurytafel eerst bij de receptie van het zwembad het scorebord om laten zetten en 

de wedstijdverlichting van het wedstrijd bad laten inschakelen. 

Vanuit de kantine de tas meenemen met tablets en sleutelbos en de koelbox naar het zwembad. 

 

Verzamelen materiaal jurytafel: 

• Kast open maken met de sleutel die in de tas zit (Winkhaus sleutel blauw) 

o Jurymateriaal uit de kast halen (groene mandje met vlaggen ed + Anatec koffers). 

o Pionnen uit de ballenkast halen en meenemen naar het bad (zitten in heren of 

dameskast). 

o Wedstrijdballen uit de kast halen en verdelen (5x thuis en 5 x uitploeg) 

 

Klaarzetten jurytafel: 

• Start opbouw 30 minuten voor aanvang eerste wedstrijd 

• Aansluiten zwarte elektrakabel (welke onder de bank ligt) 

• Aansluiten bedieningsunits scorebord 

o Even op letten juiste stekker in juiste contactpunt (zie labels op snoer en 

contactpunt) 

o Deksel niet aan de Anatec units laten zitten 

o Unit met persoonlijke fouten en doelpunten resetten direct na vastleggen wedstijd 

• Time out machine aansluiten 

o Voeding aansluiten op de stekkerdoos en Time out machine 

o Time out machine aanzetten (groene lampje brandt) 

o Zenders afgeven aan coaches en laten testen door de coaches voor de wedstrijd 

• Tablet  

o Tablet inschakelen en waterpolo app starten 

o Oplader aansluiten aan tablet en stopcontact 

• Microfoon 

o Indien er eredivisie wedstijden worden gespeeld dient de microfoon opgehaald te 

worden bij de receptie van het zwembad. 

  



Opruimen jurytafel: 

• Microfoon 

o Indien de microfoon aanwezig is deze compleet met ontvanger en tas inleveren bij 

de receptie (kabel voorzichtig uit de connector in de muur verwijderen) 

• Tablet 

o Uitschakelen en met oplader in de tas doen welke naar de kantine moet. 

• Time out machine opruimen 

o Stekker uit stopcontact en uit de time out machine opruimen (voeding in mandje  en 

time out in de kast) 

o De zenders (wit en groen) ook in het mandje opbergen 

• Bedienunits scorebord 

o Eerst de P-tjes en doelpunten resetten (2x reset en 1 x team achter elkaar indrukken) 

o Kabels voorzichtig uit aansluitingen halen en netjes oprollen en in de bediening unit 

plaatsen en deksel er op doen. (let op dat er geen kabels tussen zitten) 

o Deze weer terug zetten in de kast (zie foto naast de kast in de opslag) 

• pionnen  

o alle pionnen (4x geel, 8 x rood en 6 x wit) verzamelen 

o deze opbergen in de ballenbak ( zo mogelijk even kijken wat de eerst volgende 

wedstijd is) 

• Opruimen jurytafel 

o Elektrakabel loskoppelen. 

o Deur van aansluitingen sluiten (i.v.m. vocht) 

o Jurytafel op zijn plek zetten, zie foto materiaalruimte. 

• Wedstrijdballen 

o De wedstijdballen controleren en terug doen in de daarvoor bestemde kast (alle 

ballen zijn voorzien van een letter W (wedstrijdbal) Herenballen zijn W5 en de 

Damesballen zijn W4. 

o Indien er zachte ballen zijn, het verzoek dit te melden bij het inleveren van de tas 

 

Afsluiten alle deuren van materialenkasten (controleren of alles terug is in de kasten) 

 Anatec koffers 2x 

 Groene krat met vlaggen + adapter time out machine 

 Time out machine 

 Pionnen 4x geel, 8 x rood en 6 x wit 

 Wedstrijdballen  

Volledige tas met tablet en sleutels terug bezorgen in de kantine (achter de bar) 

Koelbox terug bezorgen in de kantine. 

 

 

 


