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ALGEMEEN
Algemene Informatie
De historie van O.Z & PC. De Warande
OZ & PC De Warande is een zwemvereniging uit Oosterhout met een rijke historie.
Opgericht in 1927
Op 1 mei 1927 werd zij opgericht door enkele enthousiaste Kanaalzwemmers. In het begin werd er
gezwommen in het Wilhelminakanaal dat het huidige Oosterhout-Zuid scheidt van de rest van
Oosterhout. Toen in de crisistijd het natuurbad “De Warande” gereed kwam, werden de activiteiten al
snel verplaatst naar dit prachtige door bossen omgeven zwembad.
Begin jaren 70
Begin jaren 70 van de vorige eeuw kreeg de gemeente Oosterhout de beschikking over een eigen
binnenbad “de Blikken” daarvoor werd er in de winter maanden gebruik gemaakt van het
sportfondsen bad in Breda. Het eigen binnenbad gaf de vereniging een enorme boost in leden aantal.
De laatste decennia maakte zwemvereniging OZ & PC De Warande intensief gebruik van de drie door
de gemeente Oosterhout geëxploiteerde zwembaden.
De laatste jaren
OZ & PC De Warande heeft al tientallen jaren een stabiel ledenaantal van ongeveer 500 leden
verdeeld over een zwemafdeling, een waterpolo-afdeling en een afdeling voor elementair zwemmen.
Doelgroepen
Met een uitstekend korps zwemonderwijzers en trainers is de vereniging voorbereid op de groei van
de bevolking vanuit Oosterhout en de omliggende gemeenten.
Niet alleen de jeugd (diploma zwemmen ed) maar zeker ook de ouderen hebben binnen de
Oosterhoutse vereniging tal van mogelijkheden bijvoorbeeld in de (recreatieve) trimgroepen.
Algemene zwemclub
OZ & PC De Warande is een algemene zwemclub. Dit wil zeggen dat zij de zwemsport in al haar
facetten wil bevorderen. Duizenden mensen hebben inmiddels bij “De Warande” zijn of haar
zwemdiploma’s behaald, deden aan wedstrijdzwemmen of beoefenden de waterpolo-sport. Echter de
laatste jaren zijn er meer onderdelen bijgekomen die ook bij “De Warande” beoefend kunnen worden.
Dit zijn o.a. snorkelen, plankspringen, reddend zwemmen en zeemeerminnen zwemmen.
De Warande heeft momenteel:
 Diverse lesgroepen Supperspetters, Sterrenplan en Vervolgdiploma’s;
 1 wedstrijdzwemgroep uitkomend in verschillende landelijke en regionale competities;
 8 water poloteams spelende op bonds- en districtniveau, in alle leeftijdscategorieën (vanaf 8
jaar);
 Diverse trim- en master zwemgroepen;
 Al deze activiteiten worden onder meer mogelijk gemaakt door ongeveer 100 vrijwilligers zoals
trainers, coaches, scheidsrechters, officials, e.d.
Doelstelling Vereniging
OZ & PC De Warande heeft de ambitie om tot de top te behoren van District 5.
Concreet betekent dat De Warande in iedere junioren en jeugd competitie minimaal één team
inschrijft, en dat alle teams in de top 3 in hun eigen competitie eindigen. Bij de senioren speelt Heren
1 in de bondscompetitie.
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BESTUUR
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie:
E-captain
Sportlink
Leszwemmen
Wedstrijdzwemmen
Waterpolo
PR & Sponsoring

Bestuur OZ&PC De Warande
Ann Heinen
Daphne van der Kruijssen
Judith Evers

bestuur@warande.com
bestuur@warande.com
financien@warande.com

Jasmijn Bijlefeld – Beekmans
Dianne Aanraad
Kimberley Huijskens

ledenadm@warande.com
dianneaanraad@kpnmail.nl
zwemles@warande.com
kimberley.zwemles@gmail.com
Fernand Damen
wedstrijdzwemmen@warande.com
fernand@octbrabant.nl
Wisselend iemand van de WPC
waterpolo@warande.com
Vacant

WATERPOLOCOMMISSIE
Voorzitter
Secretaris
Coördinator heren
Coördinator dames
Coordinator jeugd
Competitieleider
W-officials
Nieuwsbrieven

Aanvraag nieuwe waterpolo
legitimatiekaarten
Materialen
Contactpersoon jeugdinstroom
Scheidsrechtercoördinator
Toernooicommissie senioren
Toernooicommissie junioren
Feestcommissie WPC

WPC
Vacant
Gabriëlla Bodelier
Koen van Loon en Tim Bruins
Nienke Aman
Romy van der Vorst
Stijn Jansen

waterpolo@warande.com
waterpolo@warande.com
waterpolo@warande.com
waterpolo@warande.com
waterpolo@warande.com
waterpolo@warande.com

Ondersteuning WPC
Ledenadministratie

ledenadm@warande.com

Niels van Bijsterveld
Romy van der Vorst
Jeroen Weterings
Desiree Deams (VZ)
Femke van Wijk (VZ)
Desiree Daems
Nienke Hoeks
Gerben Fiere
Vacant
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waterpolo@warande.com
jweterings@gmail.com
warandetoernooi@gmail.com
femkevanwijk5@gmail.com
junall@waterpolotoernooi.nl
ozpcfeestcommissie@hotmail.com
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PROCEDURES
Inschrijven
 Bij nieuwe kinderen op de 1e training noteren: Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer
en e-mailadres.
 Gegevens doorgeven op: waterpolo@warande.com
 Potentiële nieuwe jeugd leden mogen 4x gratis meetrainen.
 Inschrijfformulier downloaden via: www.warande.com, en mailen naar de ledenadministratie
(ledenadm@warande.com).
 Secretaris en de coördinator van de heren, dames of jeugd (WPC) informeren over nieuw lid.
 Indien een speler competitie gaat spelen: pasfoto digitaal inleveren bij de WPC
(waterpolo@warande.com).
Contributie
 Contributie wordt betaald per maand doormiddel van automatisch incasso
 Actuele bedragen van de contributie is te vinden op de website: www.warande.com, onder
het kopje algemeen – ledenadministratie.
De competitiebijdrage is verplicht voor alle spelers die competitie spelen van 16 jaar en ouder.
De peildatum voor een seizoen is 1 oktober.
Afmelden trainer
 Melden bij coördinator WPC.
 Vervanger regelen (maatjes systeem).
 Collega trainers die op hetzelfde moment training geven informeren.
Annuleren training/extra trainingsmoment
 Minimaal 5 weken van te voren aanvragen (i.v.m. badhuur).
 WPC informeren.
 Terugkoppeling naar trainer door WPC.
 Informeren leden/ouders door trainer.
Regels omtrent meespelen jeugdleden in hogere teams
 Speler dient zich op eigen trainingen en wedstrijden positief te onderscheiden.
 Trainer/coach van team waarin de speler is ingedeeld beslist over meespelen in hoger team.
 Bijhouden invalbeurten bij heren of dames teams door speler zelf.
Taken coach
 Coach maakt aan het begin van het seizoen een overzicht met uit- en thuiswedstrijden.
 Coach maakt een rijschema met vertrektijden en een zo eerlijk mogelijke verdeling zodat
iedere ouder ongeveer even veel kilometers rijdt.
 TIP: laat ouders bij verhindering onderling zelf vervangend vervoer regelen.
 Coach benoemt een aanvoerder(s).
 Coach bepaalt samen met de spelers voor aanvang van het seizoen de doelstellingen.
 Coach is verantwoordelijk voor het invullen van de spelersopgaaf in Sportlink.
 Coach is verantwoordelijk voor de team-caps. Training-caps zijn te bestellen via
www.zwemsportkleding.nl, http://www.mtb-sport.net en via Intersport Geerts
https://www.intersport.nl/. Team caps; eind van het seizoen inleveren bij de coördinator
jeugd.
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Extra trainingsmoment bij wedstrijdzwemmen
 Aangeven bij secretariaat WPC. Zij vragen toestemming bij WZC. WZC geeft aan wanneer er
tijd en ruimte is.
 WPC geeft dag en tijd door aan de trainer/speler.
 Voor de jeugd is er op maandag een trainingsmoment bij de WZC waar ze kunnen aansluiten,
18:00-19:00u.
Inschrijven voor een toernooi
 Overleg inkomende toernooien met de coördinator jeugd.
 Informeren coördinator jeugd of bij de heren en dames teams WPC voorzitter.
 De trainer of aanvoerder regelt zelf de inschrijving, of in overleg met de toernooicoördinator.
 Declaratie voor inschrijfgeld indienen bij WPC (max. 1 keer per seizoen voor de jeugdteams).
Kleding
 Sinds 2018 is er een samenwerking met Intersport Oosterhout, als nieuwe clubsponsor. Je
kunt nu op elk gewenst moment de kleding passen en aanschaffen in de winkel.
 De samenwerking met Intersport Oosterhout levert voor jou nog meer extra voordelen op:
o Je ontvangt 10% korting op het gehele assortiment in de winkel.
o 1-2 x per jaar organiseren we een clubavond en ontvang je 20% korting op zwem
gerelateerde artikelen en 15% op alle andere artikelen in de winkel.
 Zie de website: www.warande.com.
 Sponsoring kleding in overleg met sponsoring/bestuur.
Declaraties
 Trainers mogen zelf bepalen of ze wel/geen vergoeding willen ontvangen voor het geven van
trainingen.
 Wanneer trainers hun trainingen declareren, dan dienen ze elke maand een
declaratieformulier in te vullen en op te sturen. Declaraties dus niet opstappelen, maar tijdig
declareren.
 Jeugdtrainers kunnen hun declaraties indienen bij de voorzitter WPC of coördinator jeugd
(waterpolo@warande.com).
 Gebruik het declaratieformulier van de vereniging (op te vragen bij de penningmeester of
voorzitter WPC).
Waterpoloschool en WOC deelname
 Spelers in de leeftijdsgroep onder de 11 en onder de 13 jaar, zijn welkom bij de
Waterpoloschool. De jeugdcoördinator maakt de jeugd hierop attent. De eigen trainingen en
wedstrijden bij de Warande hebben voorrang.
 De trainingen van de Waterpoloschool vinden plaats in Halsteren, in het buitenbad van de
Melanen. in de winter zal dit bad overdekt zijn. Elke zondag zal er getraind worden. om 8.30u
start de droogtraining en van 9.00-10.30u de watertraining.
 De eerste keer dat een speler van de vereniging naar de Waterpoloschool in Halsteren gaat,
probeert de trainer van het team mee te gaan.
 Spelers in de leeftijdsgroep van de D, C, B, die bovengemiddeld (vergeleken met overige
spelers in district 5) presteren, worden door de trainer attent gemaakt op de WOC trainingen
in Eindhoven.
 De trainingen van WOC Zuid vinden elke zaterdag ochtend plaats in Eindhoven, Pieter van den
Hoogenband zwemstadion, tijd afhankelijk van de leeftijd.
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De eerste keer dat een speler van de vereniging naar de WOC training gaat, probeert de
trainer van het team mee te gaan.
De coördinator jeugd wordt op de hoogte gehouden over welke spelers deelnemen aan de
trainingen van de Waterpoloschool en welke spelers aan de WOC Zuid.
Een speler betaalt contributie rechtstreeks aan de Waterpoloschool of aan het WOC voor
deelname.
Website voor trainingstijden en aanvullende informatie: waterpoloschoolwest@gmail.com,
www.woczuid.nl; info@woczuid.nl.

Sociale gebeurtenissen
 Wanneer er iets speciaals, treurigs of iets vrolijks is, geef dit dan door aan de WPC. Zo kunnen
we vanuit de WPC hier aandacht aan schenken. Dit eventueel in overleg met de
feestcommissie.

TRAINING
Alle trainingen worden gegeven in Recreatieoord de Warande. Hieronder zijn de trainingstijden van
alle teams weergegeven. Ook zijn de aanspreekpunten per team op een rijtje gezet, zodat u altijd weet
bij wie u moet zijn met bepaalde vragen.
Schema: les- en trainingstijden, seizoen 2018-2019. Vanaf 3 september 2018. Op de website:
www.warande.com staat de meest up-to-date versie.
Dag
Maandag

Tijd
18.00-19.00

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Coördinator
n.t.b.

Bad
Diep en ondiep

Niet op
Zie website
(WZC-rooster)

20.00-21.30
20.45-21.30
21.30-22.15
18.00-19.00

Team
Junioren
Zwemtraining
bij WZC
D1/D2
H1/H2/H3
H1/H2/H3
GC/GD/GE

Niels/Gerald
Kees/Roy
Kees/Roy
Romy

Diep
Ondiep
Diep
Diep + duikkuil

25dec, 1jan,
5maart

18.30-19.15

Mini’s

Romy/Kimberley

Doelgroepenbad

20.00-21.30
20.45-21.30
21.30-22.15
18.15-19.15

D1/D2
H1/H2/H3
H1/H2/H3
GE/Mini’s

Niels/Gerald
Kees/Roy
Kees/Roy
Romy

Diep
Ondiep
Diep
Instructiebad

19.30-20.30

GC/GD

Romy

Diep
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17okt, 5dec,
26dec, 2jan,
6maart
17okt, 5dec,
26dec, 2jan,
6maart

19okt, 28dec,
4jan, 1maart,
8maart, 19april
19okt, 28dec,
4jan, 1maart,
8maart, 19april
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Trainer/coach
Aanvoerder
Trainer/coach
Aanvoerder
Trainer/coach
Aanvoerder
Trainer/coach
Aanvoerder
Trainer/
coach
Aanvoerder
Trainer/coach

Trainer/coach

Trainer/coach

Trainer/coach

Aanspreekpunt per team
Heren 1
Kees W. van Kersbergen
Hans Vissers
Heren 2
Kees W. van Kersbergen
Joris Bongers
Heren 3
Roy van den Boogaard
Rhuben Jansen
Dames 1
Niels van Bijsterveld
Kimberley Huijskens
Dames 2
Niels van Bijsterveld /
Gerald Soeters
Jasmijn Bijleveld
Gemengd C
Hans Gommers /
Kimberley Huijskens /
Romy van der Vorst
Gemengd D
Marissa van Dolen /
Sjoerd van Dolen
Gemengd E
Mandy Helderman /
Roos Potter / Niels Kielman
Mini’s
Marijke Pruijssen

COMPETITIE
In het onderstaande schema zijn de kenmerken van de verschillende teams uitgewerkt.
Team
Leeftijd
Competitie
Speeltijd
e
Heren 1
19 jaar en ouder
3 klasse bond
4 x 7min.
Heren 2
19 jaar en ouder
2e klasse district
4 x 5min.
e
Heren 3
19 jaar en ouder
3 klasse district
4 x 5min.
Dames 1
19 jaar en ouder
1e klasse district
4 x 6min.
e
Dames 2
19 jaar en ouder
3 klasse district
4 x 5min.
e
Gemengd C
Onder 15 jaar
1 klasse district
4 x 5min.
Gemengd D
Onder 13 jaar
1e klasse district
4 x 5min.
e
Gemengd E
Onder 11 jaar
1 klasse district
4 x 4min.
Alle wedstrijden zijn terug te vinden in de KNZB-app/Sportlink.
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
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SCHEIDSRECHTERS
Op het moment komen de onderstaande personen voor OZ & PC de Warande uit als scheidsrechters:
 Bas van der Avoird
 Annika van Bijsterveld
 Joop Beekmans
 Femke Beskers
 Tim Bruins
 Rik Evers
 Marcel Jansen
 Rhuben Jansen
 Ton van der Kolk
 Sebastiaan Spit
 Martin van Steijn (niet meer als scheidsrechter actief, wel als rapporteur)
 Jeroen Weterings (is namens De Warande, de scheidsrechtercoördinator)
 André van Wijk

SPELREGELS
Waterpolo kent een heleboel spelregels. Hieronder
staan kort de belangrijkste regels genoemd.
Het speelveld
Het speelveld is een deel van het zwembad. Het
speelveld is 25 meter lang en 20 meter breed. Langs
het speelveld liggen lijnen zodat je duidelijk kunt
zien wat het speelveld is. Als de buitenkant van het
speelveld een muur is, hoeft hier geen lijn gelegd te
worden. Anders wel. Achter de doelen liggen
doellijnen en aan de zijkanten zijlijnen. Ook heb je
een middellijn. Deze ligt precies op het midden van
het speelveld. Die ligt er niet echt natuurlijk, anders
zouden we niet kunnen zwemmen! Verder heb je
nog een 2-meter lijn en een 5-meter lijn en het
terugkomvak. In het terugkomvak wacht je totdat je
weer met het spel mee mag doen na een
persoonlijke fout. Het terugkomvak is op de doellijn
tegenover de kant waar de scheidsrechter loopt.
Bestaat het veld uit lijnen dan moet je er onderdoor
zwemmen, anders moet je bij de muur in de hoek
gaan liggen. Het doel is 3 meter breed en 90 centimeter hoog.
Begin van het spel
Aan het begin van het spel liggen de spelers en de keeper van allebei de teams ter hoogte van de
eigen doellijn. Als de scheidsrechter fluit, begint het spel! Hij legt de bal net uit de kant in het midden
van het speelveld in het water. De speler die het snelst de bal te pakken heeft, gooit de bal naar een
teamgenootje op de eigen helft.
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Gewone en zware fouten
Een gewone fout is een overtreding van de spelregels die wordt bestraft met een vrije worp.
Voorbeelden:
 Het gebruik maken van de bodem om de bal te pakken te krijgen;
 Het onder water houden van de bal als een tegenstander deze zou kunnen afpakken;
 Het stompen van de bal met gebalde vuist (dit is gevaarlijk voor de andere spelers);
 Met twee handen spelen van de bal;
 Het hinderen van een tegenstander om vrij te bewegen door bijvoorbeeld op de benen te
zwemmen of op de schouder te leunen, als de tegenstander de bal niet vast heeft. Het hinderen
is wel toegestaan als de tegenstander de bal wel vast heeft, maar moet dan heel duidelijk de
bedoeling hebben om de bal te veroveren. Elke vorm van hinderen die niet duidelijk de bedoeling
heeft om de bal te veroveren is dus een fout;
 Afduwen of afzetten van een speler;
 Het liggen of zwemmen in het twee meter gebied van de tegenstander, als de bal nog achter de
speler is. Dit is dus een soort “buitenspel” regel;
 Te veel treuzelen bij het nemen van een vrije worp;
 Het verkeerd nemen van een strafworp. De strafworp moet in één beweging worden genomen en
meteen na het fluitsignaal. Gebeurt dit niet, dan is het een gewone fout;
 Wanneer de bal over de zijlijn, of tegen de zijkant van het bad wordt gegooid, dan is het een
gewone fout! De bal gaat naar de tegenpartij.
De doelman is een speciale speler, hij mag dingen doen die de andere spelers niet mogen,
bijvoorbeeld:
 De bal met twee handen vangen;
 Het stompen van de bal in zijn vijfmeter gebied. Ook mag hij een paar dingen niet. Zo mag hij niet
op de helft van de tegenstander komen. Anders zou je met een extra speler in de aanval kunnen
gaan en dat mag niet. Ook dit wordt bestraft met een gewone fout.
Een zware fout is bijv. een uitsluitingsfout; de speler die de overtreding beging wordt uit het water
gestuurd voor in ieder geval 20 seconden. Je mag het water weer in na 20 seconden, de jury zwaait
dan met een vlag in de kleur van je cap. Als je team binnen die 20 seconden de bal herovert, mag je
ook het veld weer in. De scheidsrechter maakt dan een beweging met zijn hand.
Bij een uitsluitingsfout krijgt de partij waartegen de overtreding is gemaakt een vrije worp.
Voorbeelden van uitsluitingsfouten zijn:
 Het opzettelijk hinderen van het nemen van een vrije worp; doelworp; hoekworp of strafworp of
het weggooien/aanraken van de bal nadat er is gefloten;
 Opzettelijk water spatten naar een tegenstander;
 Vasthouden, onderduwen en terugtrekken van een tegenstander die de bal niet vast heeft;
 Het maken van een gewone fout in “dood spel” (dus op het moment dat het spel stil ligt omdat
bijv. een vrije worp nog moet worden genomen);
 De bal met twee handen proberen te blokken of te onderscheppen, buiten het vijfmeter gebied.
Let op: de bal hoeft de handen niet te raken, de poging moet ook al met een uitsluiting worden
bestraft.
 Een zware fout is ook een uitsluiting met vervanging. De speler wordt eruit gestuurd en mag niet
meer deelnemen aan de wedstrijd, maar mag wel worden vervangen! Er zijn twee verschillende
UMV straffen: de UMV en de UMV/4. Bij een gewone UMV, mag de speler na 20 seconden
worden vervangen. Deze straf krijg je, wanneer je te hard speelt (gewelddadig spel, noemen we
dat) of geen respect toont voor de tegenstander en de officials bij de wedstrijd. Bijvoorbeeld door
commentaar te geven op de beslissing van de scheidsrechter. Dat mag niet en dan moet de
speler er uit en mag na 20 seconden worden vervangen door een andere speler, maar hij/zij mag
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zelf niet meer meedoen. Wanneer er echt geslagen wordt, of iemand werkelijk een ander
probeert te slaan om hem/haar te verwonden, dan is de straf zwaarder.
De speler moet de zwemzaal verlaten en er wordt een strafworp gegeven aan de tegenpartij en pas na
4 minuten werkelijk spel, mag dan deze speler worden vervangen. De jury toont de gele vlag en de
vlag in de kleur van de cap van degene die de UMV/4 gekregen heeft. Een zware fout is tenslotte ook
een strafworpfout. De overtreding wordt dan bestraft met een strafworp. Voorbeelden van
strafworpfouten zijn:
 Met twee handen proberen een bal binnen de het vijf meter gebied te onderscheppen of te
blokken;
 Het spelen van de bal door een verdediger in het vijfmeter gebied met een gebalde vuist;
 Het onderwater duwen van de bal, wanneer men aangevallen wordt;
 Het maken van een gewone fout, waardoor waarschijnlijk een doelpunt wordt voorkomen;
 Het terugtrekken, onderduwen of vasthouden van een tegenstander, wanneer deze een doelpunt
zou kunnen maken.
Zijn er drie zware fouten (3 persoonlijke fouten) gemaakt door dezelfde speler dan mag hij/zij niet
meer mee doen met de wedstrijd. De jury zwaait dan met een rode vlag.
Neutrale worp
Soms geeft de scheidsrechter een neutrale inworp; dat geeft hij aan door met gebalde vuisten twee
duimen op te steken. De neutrale inworp wordt gegeven als eigenlijk allebei de ploegen evenveel
recht hebben op de bal. Daarom werpt de scheidsrechter de bal “onpartijdig” in het water en mogen
twee aangewezen spelers proberen de bal te pakken te krijgen. De neutrale inworp wordt
bijvoorbeeld gegeven als twee spelers van beide partijen gelijktijdig een overtreding maken, of als de
bal het plafond van het zwembad of een duikplank raakt.
De gele en rode kaart
De scheidsrechter kan een gele of rode kaart aan de coach geven. De gele kaart toont de
scheidsrechter als waarschuwing, bijv. als de coach commentaar levert op de
scheidsrechtersbeslissingen. Blijft hij/zij commentaar leveren dan wordt de rode kaart getoond. Ook
kan zonder eerst de gele kaart getoond te zijn, gelijk de rode kaart gegeven worden. De coach moet
dan de zwemzaal verlaten.

MINIPOLO
Speciaal voor de aller jongste waterpoloërs heeft OZ&PC de Warande minipolo. Minipolo is een
spelvorm van waterpolo, waarin enorm belangrijk is dat plezier van de kinderen centraal staat. De
spelregels voor minipolo dienen daarom vooral om het spel zo plezierig en sportief mogelijk te laten
verlopen.
Minipolo wordt gespeeld door twee teams, die bestaan uit vier veldspelers en één keeper. Er liggen bij
elkaar dus tien kinderen (twee teams van vijf) in het water. Ieder team mag ook nog eens vijf
wisselspelers hebben; een team bestaat dus uit niet meer dan tien spelers of speelsters. De twee
teams zijn van elkaar te onderscheiden door de caps: het ene team speelt met witte caps (de keeper
heeft een rode), het andere team heeft caps van een afwijkende kleur (meestal donkerblauw of zwart,
maar het mag ook een andere kleur zijn).
Het is de bedoeling dat de teams al samenspelend proberen doelpunten te maken in het doel van de
tegenstander. Aan het begin van de wedstrijd werpt de spelleider (een soort scheidsrechter) de bal op
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de middenlijn vlak uit de kant in het water; de teams proberen dan vanaf hun eigen doellijn zo snel
mogelijk bij de bal te zijn om die in bezit te krijgen.
Het speelveld bij minipolo is 15 meter lang en minstens 10 meter breed. Breder mag ook, maar weer
niet breder dan 15 meter. Het speelveld moet uitgelegd zijn in het diepe gedeelte van het zwembad,
zodat de spelers niet kunnen staan of afzetten van de bodem. Het doel waarin de keeper moet
proberen de ballen tegen te houden is 90 centimeter hoog en 2 meter breed.
Het spel wordt geleid door een spelleider; dat is iemand die de regels van minipolo goed kent, maar
bovendien wel eens een aanwijzing kan geven aan de spelers of aan de coach als dat nodig is. Als een
spelregel door een speler niet goed wordt begrepen, kan de spelleider uitleg geven. Dat doet hij
alleen, als de spelsituatie daar de mogelijkheid toe biedt.

CLUBKLEDING
OZ&PC de Warande heeft haar eigen clubkleding.
Sinds 2018 is er een samenwerking met Intersport Oosterhout, als nieuwe clubsponsor. Je kunt nu op
elk gewenst moment de kleding passen en aanschaffen in de winkel.
De samenwerking met Intersport Oosterhout levert voor jou nog meer extra voordelen op:
 Je ontvangt 10% korting op het gehele assortiment in de winkel.
 1-2 x per jaar organiseren we een clubavond en ontvang je 20% korting op zwem gerelateerde
artikelen en 15% op alle andere artikelen in de winkel.
Zie de website: www.warande.com.
Sponsoring kleding in overleg met sponsoring/bestuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de WPC waterpolo@warande.com of het bestuur
warande.secr@gmail.com / bestuur@warande.com.

ZWEMBAD
Zwembad De Warande
Wilhelminakanaal Zuid 66
4903 RA Oosterhout NB
0162-453800
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