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Voorwoord 
 

Het seizoen 2018-2019 zit eraan te komen of is al begonnen voor degenen die dit boekje later lezen. 

De WPC heeft eind van het vorige seizoen een enquête rondgestuurd om te kijken wat er goed gaat 

en wat er beter kan volgens de leden. Daarbij hebben wij om tips gevraagd. Meer dan 70 leden 

hebben de tijd genomen om deze enquete in te vullen. Wij zijn daar heel blij mee en hebben uit de 

antwoorden waardevolle tips gehaald.  

Voor het overgrote deel zijn de leden tevreden of zeer tevreden. Natuurlijk zijn er aandachtspunten. 

Deze liggen met name op het vlak van communicatie over wat de WPC doet en over het reilen en 

zeilen van de Vereniging. Ook zijn hier tips gegeven die wij zeker gaan uitproberen. Ook hebben wij 

een aantal opmerkingen over de trainingstijden geprobeerd mee te nemen in het nieuwe 

trainingsrooster. Belangrijk is; spreek ons aan als je ergens mee zit en zeker als je ideeën hebt om 

zaken beter te laten verlopen. 

 

Voor het nieuwe seizoen zijn er een aantal nieuwe dingen waar wij jullie met plezier alvast op 

voorbereiden. 

Shake hands. In de regio is afgesproken dat alle spelers van een team de tegenstander en de 

officials (scheidsrechter en jurytafel) voorafgaand aan de wedstrijd elkaar een prettige wedstrijd 

wensen en na afloop bedanken voor de wedstrijd. De regio en wij hopen hiermee op meer respect 

voor elkaar  

Pupil van de week: Nieuw bij Aquarijn, maar breder al wel bekend. De pupil van de week. Bij de 

thuiswedstrijden van Dames 1 en Heren 1 zal een speler van de pupillen worden uitgenodigd om 

mee te doen in de voorbereiding en om op de bank plaats te nemen. Wij hebben hiervoor mooie 

shirts besteld. 

Scheidsrechters. De regio heeft ons dispensatie gegeven om 1 team meer in te schrijven dan wij 

volgens de reglementen mogen inschrijven. Medio het seizoen zal worden beoordeeld of wij 

voldoende maatregelen hebben genomen om aan de scheidsrechternorm te voldoen. Mocht dit niet 

zijn; dan kan een team uit de competitie worden genomen. Dit moet een seniorenteam zijn. Hierbij 

dus wederom de oproep om je aan te melden. Bij het uit de competitie halen wordt gekeken naar het 

aantal scheidrechters dat in een team uitkomt. 

 
 

Allemaal een mooi, sportief en ook succesvol seizoen. 
  
Namens de WPC 

Rob Bloem (vz) 
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1. De Waterpolo Commissie 
 

De Waterpolo Commissie (WPC) zorgt ervoor dat wij allemaal kunnen trainen en spelen. Zij doet 
veel zaken waar je niet bij stil staat dat die ook moeten gebeuren. Via de WPC worden zaken zoals 
reserveringen van badwater, aanstellingen van trainers en inschrijvingen voor de competities 
geregeld. In het onderstaande overzicht wordt er per WPC-lid aangegeven waarvoor je bij hem of 
haar terecht kan. 
 
 

Wie Wat 

Rob Bloem Voorzitter, aanspreekpunt voor algemene zaken, leidt de WPC-
vergaderingen, vertegenwoordiging waterpolo bij het bestuur van 
Aquarijn, financiën, 
Tel: 030-6066528  
e-mail: rwbloem@hetnet.nl 

Denise van Buul Notulist, vastlegging vergaderingen 
Tel: 030-6060024 
e-mail: r.van.buul@hccnet.nl 

Ellen Post Secretariaat, senioren coördinator,  
contactpersoon richting Bond en District  
Tel: 030-6871135 / 06-28892904 
e-mail: e.s.post@hotmail.com 

Ingrid Damen Senioren coördinator, beheer tablets, tuchtzaken en kledingcommissie 
Tel: 030-6303883 / 06-23175527 
e-mail: ingrid_damen@planet.nl 

Wilma Bloem Jeugd coördinator. 
Tel:030-6066528 / 06-13593817  
e-mail: rwbloem@hetnet.nl 

Marc Uytewaal  Scheidsrechterszaken en juryzaken 
Tel: 030-6043144 
e-mail: menmuyterwaal@hotmail.com 

Geen lid WPC  

Lenie de Meijer Ledenadministratie 
Adres: Preludelaantje 11, 3438 TT Nieuwegein 

Tel: 030-6034290 e-mail: ledenadministratie@aquarijn.nl 
Wilbert v Kippersluis Materiaalbeheerder waterpolo@aquarijn.nl 

Karen Nobel Vulling koelkast voor tijdens wedstrijden 

Anne Bloem Beheerder social media anne_bloem@hotmail.com 

Anna Goethals Cap beheer waterpolo@aquarijn.nl 

Jolanda Hoogendam Zwemkleding waterpolo@aquarijn.nl  

Myrthe Brinkhof Pupil van de week myrthe-brinkhof@hotmail.com 

 
 
 
Voor projectmatige activiteiten kunnen we altijd extra vrijwilligers gebruiken.  
Mogelijk benaderen wij u lopende het jaar voor: het oliebollentoernooi, de openingsbarbecue, 
vrijwilligersavond, scholentoernooi, jeugdkamp, W-cursus, spelregelavond of leiding tijdens een 
toernooi.  
 
 

Er is altijd iets te doen🙂  
 
 
 
 
 
 

mailto:rwbloem@hetnet.nl
mailto:r.van.buul@hccnet.nl
mailto:e.s.post@hotmail.com
mailto:ingrid_damen@planet.nl
mailto:rwbloem@hetnet.nl
mailto:menmuyterwaal@hotmail.com
mailto:ledenadministratie@aquarijn.nl
mailto:waterpolo@aquarijn.nl
mailto:anne_bloem@hotmail.com
mailto:waterpolo@aquarijn.nl
mailto:waterpolo@aquarijn.nl
mailto:myrthe-brinkhof@hotmail.com
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2.  Trainingstijden & Activiteiten 
 

De onderstaande tijden gelden voor het komende seizoen.  
Voor alle trainingen geldt: 30 minuten van tevoren omgekleed aanwezig zijn om te starten met de 
droogtraining. 
Daarnaast willen wij ieder vragen om zich om te kleden in de gezamenlijke kleedruimtes die horen bij 
het bad waarin getraind wordt. 
 
De trainingen beginnen op maandag 27 augustus 2018 
 

Maandag   
18.15u-19.00u O13/O15 Doelgroepenbad 

19.00u-20.00u O17/D2 Doelgroepenbad 

20.45u-21.45u H3/H4 Doelgroepenbad 

21.45u-22.45u D1 Wedstrijdbad 

   

Dinsdag   
18.00u-19.00u Mini/O11/O11 3/4 Wedstrijdbad 

19.00u-20.00u D3/D4 Doelgroepenbad 

21.30u-22.30u D1 + genodigden Doelgroepenbad 

21.30u-22.30u H1/H2 Wedstrijdbad 

   
Donderdag   
17.30u-18.15u Mini/O11/O11/O13/O15 Wedstrijdbad zwemtechniek 

18.15u-19.00u Mini/O11/O11/O13 Wedstrijdbad 

18.15u-19.15u O17 Doelgroepenbad 

18.30u-19.15u O15 Doelgroepenbad 

19.15u-20.15u D1/D2 Doelgroepenbad 

20.15u-21.15u H1/H2 Doelgroepenbad 

21.15u-22.15u D3/D4 Doelgroepenbad 

21.30u-22.30u H3/H4 Wedstrijdbad 

 
 

 
Activiteiten 
Jeugdkamp spelers op uitnodiging  24 ,25 en 26 augustus 2018 
Jeugdkamp spelers op uitnodiging  30 ,31 aug. en 1 sept. 2019 
Oliebollentoernooi iedereen  16 december 2018  
Borculo  senioren  14,15 en 16 juni 2019  
Borculo junioren  O15 en O17:  21, 22 en 23 juni 2019 
Feestavond  vrijwilligers bij Koveni  28  juni 2019 
Schoonebeek    senioren           5,6,en 7 juli 2019 
 
Nog in te plannen activiteiten 
Spelleiderscursus  Jeugd voorjaar 2019   
Minitoernooi   hele jaar door   
Spelregelavond,  voor alle leden en ouders. z.s.m. na start seizoen 
W-cursus  op uitnodiging  z.s.m. 
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3. Trainers, coaches en teammanagers 
 
 

Team Trainer Coach Teammanager 

Mini’s 
Femke de Groot 
Janine Hobo  
Janine v Vogelpoel 

Femke de Groot 
Janine Hobo  
Janine v Vogelpoel 

Femke de Groot 
06-26770134 

Pupillen O11 
2 teams 

Afgeschermd 
Valerie van Vogelpoel 
Afgeschermd 
Britt van Woudenberg 
Femke de Groot 

Afgeschermd 
Rachel Ruven (res) 
Valerie van Vogelpoel 
Afgeschermd 
Britt van Woudenberg 

Afgeschermd 
 
 

Pupillen O13 

Katalin Keijzer 
Afgeschermd 
Naud Bloem 
Luuk Windemuller 

Katalin Keijzer  
Afgeschermd 
 

Afgeschermd 
 

Aspiranten O15  
Stephan Windemuller 
Fabian Dekker 
Christel vd Broek 

Stephan Windemuller 
Fabian Dekker 
Christel vd Broek 

Afgeschermd 
 

Aspiranten O17 
Daan van Kippersluis 
Bas vd Wijngaard 
Afgeschermd 

Daan van Kippersluis 
Bas vd Wijngaard 
Afgeschermd 

Afgeschermd 
 

Zwemtraining  
 O11/O13/O15 

Afgeschermd 
Denise van Buul 
Rachel Ruven 
Naud Bloem 
Luuk Windemuller 
Afgeschermd 

  

Dames 1 Afgeschermd Afgeschermd  

Dames 2 
Jeroen Kruithoed 
Afgeschermd 

Jeroen Kruithoed 
Afgeschermd 

 

Dames 3 Ellen Post Ellen Post  

Dames 4  
Hans vd Tempel 
Afgeschermd 

Hans vd Tempel 
Afgeschermd 

 

Heren 1 
Joost van der Zwan 
Owen v Erven 

Joost van der Zwan 
Owen v Erven 

 

Heren 2 
Joost van der Zwan 
Owen van Erven 

Anne Bloem  

Heren 3 Afgeschermd Afgeschermd  

Heren 4 Afgeschermd Peter Hobo  

 
 
 
Noot: dames 1 zoekt nog een teammanager! 
Noot: wij zoeken nog een vaste trainer / coach voor de herenselectie 
Wie hiervoor namen weet, of zelf graag op 1 van de taken wil instappen........... 
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4. Scheidsrechters 
 
Op het moment is er een scheidsrechters tekort binnen onze club. Hierdoor kunnen wij minder teams 
inschrijven en zullen deze groter worden. Mocht je interesse hebben om een scheidsrechters cursus 
te volgen en te gaan fluiten voor onze club, meldt dit dan aan de Marc Uytewaal WPC. 
 
De volgende mensen staan voor ons op de scheidsrechterlijst van de competitieleiding: 
 
Frank van Rossum, Afgeschermd, Hans van der Bilt,  Albert Schermer, Wim van Baggem, Fabian 
Driessen, Fenno de Groot. 
 

Clubscheidsrechters 
Wilbert van Kippersluis, Ellen Post en Marjolein Thoolen. 
 

Spelleiders 
Daan van Kippersluis, Fabian Dekker, Britt v Woudenberg en Afgeschermd 
 

5. Speelduur. 
 

Team Speelduur Bal 30 
sec. 

Time 
out 

Scheidsr
echter 

Jury 

Mini’s  Groen      Club 1 

Pupillen O9 (klein veld*) 4 x 4 min. netto 3      Club 2W 

Pupillen O11 (klein veld*) 4 x 4 min. netto 3      Club 2W  

Pupillen O13  4 x 5 min. netto 4    2W 

Aspiranten O15 4 x 5 min. netto 4 Ja   3W 

Jongens O17 4 x 5 min. netto 5 Ja   3W 

Jongens O19 4 x 5 min. netto       5    Ja   3W 

Dames 1 4 x 6 min. netto 4 Ja Ja  3W 

Dames 2 4 x 5 min. netto  4 Ja   3W 

Dames 3 4 x 5 min. netto  4 Ja   3W 

Dames 4  4 x 5 min. netto       4    Ja   3W 

Heren 1 4 x 6 min. netto 5 Ja Ja  3W 

Heren 2 4 x 5 min. netto  5 Ja   3W 

Heren 3 4 x 5 min. netto  5 Ja   3W 

Heren 4 4 x 5 min. netto 5 Ja   3W 

*) 20 meter lang en kleine drijfdoeltjes. 
 
 
 

6. Bij welk team mag je spelen en hoe vaak mag je invallen: 
leeftijden en invalregeling 

 
Afhankelijk van je leeftijd wordt je ingedeeld in de onderstaande categorieën. (Art. E4) 
 
Senioren 1999 en ouder 
A - jeugd: spelers geboren in 2000 of 2001 (O19) 
B - jeugd: spelers geboren in 2002 of 2003 (O17) 
C - jeugd: spelers geboren in 2004 of 2005 (O15) 
D - jeugd: spelers geboren in 2006 of 2007 (O13) 
E - jeugd: spelers geboren in 2008 of 2009 (O11) 
F - jeugd: spelers geboren in 2010 of 2011 (mini's) 
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6.1  Invalregeling Jeugdspelers  
 
De A-B-C-jeugd mag invallen bij de senioren, echter niet onbeperkt.  
A-B-C-jeugd mag NIET onbeperkt invallen. De invalregeling van de senioren is van toepassing (6e 
keer is bindend), maar zij mogen ten alle tijden blijven spelen in het team waar hij/zij staat 
ingeschreven. 
 
C-spelers mogen ook invallen in de A en/of B-jeugd. Ook hier is de regel van toepassing: 6 keer 
invallen in een A-team betekent dat een C-speler NIET meer mag invallen in een B-team, maar 
hij/zij mag te allen tijde blijven spelen in het C-team waar hij/zij staat ingeschreven. 
 
Als jeugdspelers worden opgegeven in een seniorenteam, dan vallen zij eveneens onder de 
invalregeling van de senioren, maar ze mogen te allen tijde blijven spelen in het team waar hij/zij 
staat ingeschreven. 
  
Voorbeeld:  
Een jeugdspeler is opgegeven in heren 4. Hij valt 4x in bij heren 2 en 2x bij heren 1. 
Hierna mag hij NIET meer invallen in heren 3, maar nog steeds spelen in heren 4 (het team waarin 
hij staat ingeschreven).  
Valt hij nog 4x in bij heren 1 dan mag hij ook NIET meer invallen bij heren 2, maar nog steeds 
spelen in heren 1 en 4 (het team waarin hij staat ingeschreven). 
 
Voor jeugdspelers geldt: 
als een vereniging meer teams in dezelfde leeftijdsklasse heeft, dan mag een speler uit het 2de 
team 5 keer invallen in het 1ste team en mag hij nog steeds spelen in het 2de team. Valt deze 
speler nog 1 keer in het 1ste team, dan mag hij NIET meer in het 2de team spelen. 
 
Jeugdspelers uit de D, E en F-categorie mogen maximaal één leeftijdscategorie hoger spelen dan 
ze op grond van hun leeftijd zijn. Deze regeling is opgenomen ter bescherming van hele jonge 
spelers. Er mag van afgeweken worden, maar dan is er vooraf onder andere een instemmende 
verklaring van de ouders noodzakelijk. 
Voorbeeld:  
een speler uit de F -categorie (O9), mag niet invallen in de D -categorie (O13). Tenzij de 
competitieleider vooraf dispensatie heeft verleend. 
 
6.2  Invallersregeling senioren 
 
Een speler uit de ploegopgave van een team mag nooit in een lager team spelen. 
Voorbeeld:  
een speler uit de ploegopgave van heren 2 mag nooit in heren 3, 4 etc. spelen. 
 
Een speler mag 5 keer invallen in een hoger team en mag dan nog steeds in zijn eigen “lagere” 
team spelen, 6x is vast spelen in hoger team en niet meer mee mogen spelen in eigen team. 
 
Voorbeeld 1: 
Een speler uit heren 6, heeft 1 keer ingevallen in heren 3, 2 keer in heren 4 en 2 keer in heren 5. 
Hij is dus 5 keer ingevallen in een hoger team en mag dan nog steeds spelen in  
heren 6. Vervolgens valt deze speler toch nog 1 keer in bij een hoger team maar nu in heren 2. 
Deze speler is dan 6 keer ingevallen in een hoger team. Daarna mag deze speler niet meer in 
heren 6 spelen, maar nog wel in heren 5. De invalbeurten in heren 2 (1x), 3 (1x) en 4 (2x) blijven 
gewoon staan! Deze speler mag dus nog 1 keer invallen in heren 1, 2, 3 of 4 en dan nog steeds 
spelen in heren 5. 
 
Voorbeeld 2:  
Een speler bij een vereniging met 6 herenteams die niet in de ploegopgave voorkomt van een van 
de 6 teams. Deze speler is geacht te zijn opgegeven in heren 6. Deze speler speelt 6 keer mee 
met heren 1. Hij mag daarna in geen enkel ander team dan heren 1 spelen. 
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7. Contributie en lidmaatschap 
 

De contributie, welke betaald dient te worden, is afhankelijk van het team waarin je speelt. Voor de 
komende helft van het seizoen zijn de onderstaande bedragen vastgesteld. De te betalen 
contributie voor het nieuwe jaar dient nog door het bestuur van Aquarijn te worden vastgesteld en 
te worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering (ALV). De hoogte van de contributie 
is te vinden op https://aquarijn.eu/algemeen/contributie 
 
Let op: Wanneer je nog niet gebruik maakt van de mogelijkheid tot automatische incasso kan je dit 
laten veranderen door contact op te nemen met de ledenadministratie.  
 
Het contributiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus, eventuele opzegging van het 
lidmaatschap dient voor 1 juli (schriftelijk) mede gedeeld te worden aan de ledenadministratie 
ledenadministratie@aquarijn.nl en waterpolo@aquarijn.nl . 
Ook is het mogelijk om bij een contributieverhoging binnen twee weken na de ledenvergadering 
waarin hiertoe is besloten het lidmaatschap per ingangsdatum van de verhoging op te zeggen. 
 
Inschrijfformulieren liggen in de Aquarijnhok onder de tribune van het doelgroepenbad en zijn te 
downloaden via de website https://aquarijn.eu/aanmelden-opzeggen/  
 
Voor vragen met betrekking tot het lidmaatschap van Aquarijn kun je je wenden tot: 

Lenie de Meijer 
Preludelaantje 11 
3438 TT Nieuwegein 
030-6034290 
Ledenadministratie@aquarijn.nl 
 

 
De inschrijfformulieren inclusief een digitale recente pasfoto dienen naar bovenstaand adres 
opgestuurd te worden. Ook dient het inschrijfgeld €15,00 over te worden gemaakt naar het IBAN 
NL47RABO0331088630 t.n.v. ZV Aquarijn te Nieuwegein. Na ontvangst van het inschrijfformulier 
en pasfoto wordt er startkaart aangevraagd. Zonder startkaart kan je geen wedstrijden spelen.  
Wij verzoeken jullie om wijzigingen als: adres, telefoonnummer, en e-mail adres door te 
geven aan zowel de ledenadministratie als aan de waterpolosecretaris. 
 
 

8. Rondom de wedstrijden 
 
8.1  In en rond het zwembad 
Het is niet toegestaan in en om het zwembad alcohol te nuttigen en of glaswerk bij je te hebben. 
Het is tevens niet toegestaan om te voetballen in het zwembad. 
Het is een goede en gezellige gewoonte bij Aquarijn, dat tijdens wedstrijden door de jonge 
aanhang wordt ‘vrij gezwommen’ tussen de perioden en tussen de wedstrijden. 
Om dit goed te laten verlopen zijn er wel een aantal belangrijke afspraken.  
·         Het zwembad en Aquarijn zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. Alleen kinderen met een 
zwemdiploma mogen het diepe bad in. Dus, bandjes of vleugeltjes nodig, dan niet zwemmen 
tijdens de Aquarijn uren. 
·         Ouders zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk en houden ook zelf toezicht op hun 
kind(eren). 
·         Bij wedstrijden van Heren 1 en dames 1 is het niet veilig om ‘vrij te zwemmen’. Het is dan 
ook niet toegestaan om voor en tijdens wedstrijden van deze teams het water in te gaan. 
·         Bij alle andere wedstrijden. Als de coach van het Aquarijnteam, die van de tegenstander of 
de scheidsrechter dit vraagt. Dan kan er niet worden gezwommen. 
·         Ten alle tijden worden verzoeken van de medewerkers van Merwestein opgevolgd !!! 
  
Respect voor elkaar 
Een wedstrijd spelen, een wedstrijd fluiten of coachen moet leuk zijn. Als publiek, maar ook als 
speler, hebben wij respect voor de ander. Elkaar uitschelden of erger, werkt niet / nooit mee aan 
een goede sfeer en goede prestaties. Ben je het ergens niet mee eens; ga eventueel na afloop van 

https://aquarijn.eu/algemeen/contributie
mailto:ledenadministratie@aquarijn.nl
mailto:waterpolo@aquarijn.nl
https://aquarijn.eu/aanmelden-opzeggen/
mailto:Ledenadministratie@aquarijn.nl
mailto:naar
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een wedstrijd met elkaar netjes in gesprek en doe dat met respect voor elkaar !!!!! Spreek 
eventueel elkaar hier ook op aan. De WPC zal dat ook doen. 
 
 
8.2  Schade en letsel 
Er is een EHBO-koffer aanwezig in de Aquarijnruimte onder de tribune van het doelgroepenbad. 
Gaarne bij gebruik dit doorgeven aan één van de WPC-leden in verband met aanvullen van de 
koffer. Als er schade of letsel ontstaan is, dit altijd duidelijk op het wedstrijdformulier vermelden. 
Voor overige vragen kun je terecht bij de WPC. 
 
8.3  Boetes en schorsingen  
Alle kosten voortkomend uit tuchtzaken en protesten zullen door de WPC worden verhaald op de 
persoon in kwestie. 
  
8.4  De Jurytafel 

• De jurytafel dient een half uur voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Indien je 
de eerste wedstrijd van de dag jurytafel moet zitten dien je te helpen bij de opbouw van het 
bad  

• In het wedstrijdrooster is per thuiswedstrijd de bezetting van de jurytafel weergegeven. Het 
is aan de aanvoerder / coach van het team om de jurydiensten van het team over de 
spelers te verdelen. Hierbij houdt hij / zij rekening met andere taken die spelers op zich 
hebben genomen. 

• ‘Vergeet’ een team voor jury te zorgen dan zullen daar maatregelen tegen genomen 
worden: de jurytafel voor hun eigen wedstrijden kan worden teruggetrokken of er kunnen 
boetes uitgedeeld gaan worden.  

• Een W-functionaris moet minimaal tweemaal per seizoen in twee 
verschillende speelweekeinden jury zitten. Dit geldt niet voor de regio 

scheidsrechters.  

• De jurytafelbezetting is de verantwoordelijkheid van het hele team. 

• Benodigde bezetting, speelduur en ballen: zie punt 4 

• In het Aquarijnhok zijn er plastic bekers aanwezig en in de koelkast staat er drinken voor 
de scheidsrechter. 

• In het Aquarijnhok en in de tas zit een beschrijving van het mobiele scorebord, evenals een 
beschrijving van welke zaken er geregeld moeten zijn met betrekking tot de opbouw van 
het bad. 

 
8.5  Op- en afbouw van het bad  
 
Training 

• Het bad wordt opgebouwd door de teams die de eerste training in het bad hebben 

• Het bad wordt afgebroken door de laatst trainende teams 
 

Wedstrijden  

• Het bad wordt opgebouwd door het eerst thuis spelende team samen met de eerst 
zittende leden van de jurytafel 

• Het bad wordt afgebroken door het laatst thuis spelende team 

• De jurytafel wordt opgeruimd door de laatst gezeten juryleden 
• De rode mand en W-kaartenmap worden teruggelegd in het Aquarijnhok 

• Het laatst thuisspelende team geeft de tas met de 2 tablets na de wedstrijden af bij Ingrid 
Damen. Barmsijs 30, 3435 BP Nieuwegein  
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9. Materialen 
 
Defecten aan doelen, netten, enz. graag melden bij de materialencommissie: 
waterpolo@aquarijn.nl 
 
9.1  Ballen  
Zorg ervoor dat na wedstrijden en trainingen alle ballen weer in de ballenkarren komen en op de 
juiste plaats worden terug gezet in het Aquarijnhok. 
 
 

10. Kleding 
 

10.1  Waterpolozwemkleding  
De Aquarijn zwemkleding is te bestellen via Jolanda Hogendam & Ingrid Damen, zij zijn hiervoor 
contactpersoon. 
 
10.2  Clubcaps 
Wil je de Aquarijn club caps in bruikleen voor 10 euro per set, of zou je zelf caps willen 
aanschaffen dan kan dit via Anna Goethals zij is hiervoor de contactpersoon.  
Bij huren van de caps is de speler of ouder van speler verantwoordelijk voor de caps, bij verlies zijn 
de kosten 22,50 per verloren cap.  
Heb je een cap gevonden of ben je er juist een kwijt meldt dit dan aan waterpolo@aquarijn.nl   
 

 
10.3  Club shirts, broeken en tassen 
De waterpolo afdeling heeft kleding van het merk Erima, kleur blauw. Deze zijn onder andere te 
bestellen via de firma Ralphsports, Sluisje 10 3438 AH Nieuwegein tel: 030-6022177. Het 
internetadres is: www.ralphsport.nl  Bij bestelling graag aangeven om welke tas, shirts of broekje 
het gaat en waar eventueel je naam en het logo van Aquarijn geplaatst moet worden. 
 
 

11.     Vervoersreglement 
 
Hieronder treffen jullie een vervoersreglement aan, waaraan we ons houden.  
 
Aandachtspunten voor de ouders en spelers: 

• Zorg dat u/uw kind klaar staat op het afgesproken tijdstip bij zwembad Merwestein  

• Zorg voor opvang als uw kind thuis wordt afgezet 

• Ouders zijn aansprakelijk voor schade die hun kind aan een voertuig toebrengen 

• Geef ziekte, afwezigheid of andere relevante informatie tijdig door aan de trainers/coach 
 
Aandachtspunten voor de chauffeur: 

• De chauffeur let er op dat de aanwezige veiligheidsgordels goed worden gebruikt.  

• De chauffeur is wettelijk aansprakelijk voor (de gevolgen van) letselschade van zijn 
passagiers tijdens of als gevolg van het transport, tenzij dit letsel buiten de schuld van de 
chauffeur om is ontstaan.  

• De chauffeur dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid en heeft een 
ongevallen inzittende verzekering. 

• De chauffeur dient over een geldig rijbewijs te beschikken. 

• De chauffeur dient zich te allen tijde te houden aan de geldende verkeersregels en –tekens 
zodat er geen gevaar voor hem/haar en inzittende ontstaat of kan ontstaan. 

• De chauffeur dient zich, zoals wettelijk bepaald, te onthouden van alcohol en verdovende 
middelen in het verkeer en rond het vervoer van leden. 

• De chauffeur dient er voor te zorgen dat het maximale aantal passagiers in de auto niet 
overschreden word. 

• Het vervoersmiddel dient in voldoende technische staat te zijn. 

• De chauffeur draagt zelf zorg voor adequate vervanging indien de chauffeur zelf niet in 
staat is voor vervoer te zorgen. 

mailto:waterpolo@aquarijn.nl
mailto:waterpolo@aquarijn.nl
http://www.ralphsport.nl/
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12.     Speciaal voor onze jeugd; vrijwillig actief zijn binnen de 
vereniging & Maatschappelijke Stage 

 
De jeugd vormt de toekomst van de vereniging, maar de vereniging vormt ook de toekomst van de 
jeugd. Jouw inbreng uiteraard op sportief niveau maar ook als actief betrokken lid is belangrijk voor 
de vereniging. Actief betrokken zijn is belangrijk. Het gaat hier om actief burgerschap; je (sociaal) 
netwerk wordt groter, je communicatieve vaardigheden nemen toe, je kunt meedenken en mag 
mee organiseren bij de diverse activiteiten binnen de afdeling. Bovendien geldt dat vrijwilligerswerk 
voor Aquarijn door leerlingen van het Voortgezet Onderwijs als Maatschappelijke Stage mee kan 
tellen. Dus helpen binnen de vereniging telt mee op je rapport. Wat is een maatschappelijke stage? 
Een maatschappelijke stage (MaS) is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij 
leerlingen via vrijwilligersactiviteiten kennismaken met en een bijdrage leveren aan allerlei 
aspecten en onderdelen van de samenleving, zo ook binnen Aquarijn. Voor meer info: Wilma 
Bloem. rwbloem@hetnet.nl 
 
De KNZB heeft vastgesteld dat vanaf januari 2018, iedere waterpoloër boven de 14 jaar in het bezit 
moet zijn van een W-licentie dmv een spelleiderscursus. Meer informatie volgt hierover later. Elk 
jaar zorgt de WPC voor een mogelijkheid om de licentie te behalen. Je wordt hier dan vanzelf voor 
uitgenodigd. De cursus en het jury zitten mogen zeker  meetellen als MaS. 
 
 

13.    Social media 

Social media wordt in het dagelijks leven steeds meer gebruikt. De vereniging en de afdeling 
waterpolo gebruiken dan ook verschillende social media om leden en geïnteresseerden te voorzien 
van handige en leuke informatie. 

De afdeling waterpolo heeft een Facebookpagina en Twitteraccount, welke worden bijgehouden 
door een aantal leden. Zij plaatsen informatie over trainingen, toernooien en andere activiteiten. 
Ook wordt er elke week op Facebook geplaatst welke wedstrijden er dat weekend gespeeld 
worden. Mocht u een vraag, opmerking of een leuk idee voor een bericht hebben, dan kunt u een 
persoonlijk bericht sturen en dan proberen wij zo snel mogelijk te helpen. Algemeen beheer: Anne 
Bloem anne_bloem@hotmail.com 
 
Onze accounts:  
Facebook:  
Waterpolo algemeen – Aquarijn Waterpolo  
Waterpolo Dames 1 – Aquarijn Dames 1  
Algemeen - Zwemvereniging Aquarijn  
 
Twitter:  
Waterpolo - @aquarijnwp of zoek op Aquarijn Waterpolo  
Algemeen - @aquarijn of zoek op @aquarijn  
 
Instagram:  
Algemeen - @aquarijn  
 

mailto:rwbloem@hetnet.nl
mailto:anne_bloem@hotmail.com
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