
 

 

 

 

 

 

  

 

BELEIDSDOKUMENT VIR 2021/2022 

  



1. Inleiding 

Hierdie beleidsdokument dokumenteer die doelstellings, basiese beginsels, algemene reëls, riglyne, 

gedragskodes, prosedures en strukture van deelname aan buitemuurse sportaktiwiteite by die 

Clydesdale Waterpoloklub. 

Hierdie beleidsdokument stel verder ten doel om effektiewe kommunikasie tussen ouers, spelers, 

sportorganiseerders, en afrigters. 

 

2.     Visie, Missie en Waardes 

2.1       Visie 

Eerstens word sportaktiwiteite by die Clydesdale Waterpoloklub as opvoedkundige instrument 

gebruik en bevorder deur ‘n groot verskeidenheid sportaktiwiteite, met afrigting van hoogstaande 

gehalte, toeganklik te maak vir enige speler wat kies om daaraan deel te neem. 

Tweedens streef Clydesdale Waterpoloklub daarna om spelers te identifiseer en hulle na die beste 

van ons vermoë af te rig, professionele leiding te verskaf en samewerking te verleen aan enige 

provinsiale en/of nasionale organisasie vir die bevordering van die leerder se potensiële loopbaan.  

Derdens moedig die Clydesdale Waterpoloklub die opbou van vriendskappe wat gesmee word deur 

deelname aan sport en gesonde verhoudings met kompeterende spanne aan. 

  

2. 2      Missie   

• Om sport by die Clydesdale Waterpoloklub so aan te bied dat dit vir elke deelnemende 

leerder ‘n genotvolle ervaring sal wees. 

• Om die nodige vaardighede af te rig, wat sal verseker dat die spelers tot volle potensiaal sal 

ontwikkel. 

• Om die nodige afrigters (insluitende spesialiste) te identifiseer om die vereiste vaardighede 

by die spelers te vestig. 

• Om sportafrigting aan te bied deur gebruik te maak van gemotiveerde, kundige afrigters en 

die beskikbaarstelling van geskikte fasiliteite in samewerking met die vrywillige 

ouergemeenskap. 

• Om spelers wat die potensiaal toon om na skool ‘n sportloopbaan te volg, te identifiseer en 

om hulle so goed as moontlik binne die klub se vermoëns van die nodige professionele 

afrigting, leiding en ondersteuning te voorsien. 



2.3       Waardes 

• Ons spelers kom eerste. 

• Ons spelers behoort hulle persoonlike ideale uit te leef, nie dié van hul ouers nie. 

• Ons is toegewyd in ons betrokkenheid by ons klub se aktiwiteite. 

• Ons moedig individuele groei in spelers se deelname aan. 

• Ons ondersteun en respekteer mekaar. 

• Ons erken individualiteit en moedig groepsdeelname aan. 

• Ons respekteer kulturele verskille, veral wanneer ons teen ander spanne deelneem. 

• Ons moedig verdraagsaamheid en die uitleef van sterk etiese waardes aan. 

• Ons kweek ‘n positiewe uitkyk op die lewe by ons spelers aan. 

• Ons deelname is op eerlikheid en integriteit gebaseer.  

• Ons ondersteun ‘n deelnemingskultuur vir alle spelers. 

• Ons ontwikkel leierseienskappe en beloon goeie sportmangees. 

• Ons ontwikkel en bevorder selfvertroue by spelers deur middel van sportdeelname. 

• Ons kweek lojaliteit by spelers vir spanmaats, hulle span en hulle klub. 

• Ons ontwikkel ‘n gesonde, positiewe gesindheid by spelers deur middel van sportaktiwiteite. 

  

2.4       Doelwitte vir elke deelnemer, afrigter en belanghebbende: 

• Om volharding en deursettingsvermoë deur die volgehoue aanleer van besondere 

vaardighede te kweek. 

• Om intellektuele en geestelike prestasie te ontwikkel, omdat dit nie van fisiese prestasie 

geskei kan word nie. 

• Om al die spelers, ongeag hulle individuele vermoëns, aan gelyke vlakke van afrigting bloot 

te stel, sodat die spelers gelyke geleenthede ontvang om hulle talente te kan ontwikkel. 

• Om alle sportaktiwiteite te monitor, koördineer, organiseer, kommunikasie te verfyn en te 

verseker dat alle aktiwiteite op ‘n professionele vlak funksioneer. 

• Om van kundige buiteafrigters gebruik te maak waar ekstra kundigheid benodig word. 

• Om gereelde, vroegtydige en effektiewe kommunikasie met alle spelers, afrigters, ouers en 

ander belanghebbendes te verseker. 

• Om ‘n wenkultuur te vestig. 

• Om spelers as ambassadeurs van die klub op te lei sodat hulle die goeie beeld van die 

gemeenskap kan uitbou. 

 



3. Oefentye 

Oefendae en -tye word aan die begin van elke kwartaal aan ouers en spelers gekommunikeer, 

waarna die oefentye op die klub se webblad geplaas word.  

Afrigters moet so ver as moontlik by die ooreengekome en gekommunikeerde oefendae en -tye bly.  

 

3.2       Algemene riglyne vir oefentye  

Winter: 

Dinsdag/Donderdag: 15:00-16:30 

Vrydag: 14:30 – 16:00 

Somer: 

Dinsdag: 19h00-20:30 

Donderdag: 19h00- 20:30 

Vrydag: 16:00-18:00 

Saterdag: na ons wedstryde indien tuis. (ook 

afhangend as NTS die liga) 

 

4.  Struktuur  

4.1 Rolspelers 

4.1.1 Hoof van waterpolo 

• Is verantwoordelik vir die algehele strategiese bestuur en koördinering van die klub se 

waterpolo. 

• Is verantwoordelik vir alle kommunikasie ten opsigte van die klub. 

• Is verantwoordelik vir die ontwikkeling van afrigters en vaardighede en toespassing in 

waterpolo. 

• Indien hierdie beleid nie voorsiening maak vir ‘n spesifieke geval of omstandighede nie, 

moet die Hoof van Waterpolo daaroor geraadpleeg word. 

• Is verantwoordelik vir die vestiging van ‘n klub se kultuur in die betrokke sportsoort, 

deurlopende analisering van die sterk- en swakpunte van die betrokke sportsoort, die 

identifisering en implementering van aksieplanne wat noodsaaklik mag wees vir die 

aanspreek van bekommernisse.  

• Is verantwoordelik vir strategiese bestuur, koördinering en fasilitering van voortuitgang in 

die betrokke sportsoort, asook effektiewe kommunikasie in en oor die waterpolo.  

• Is verantwoordelik vir alle logistieke en administratiewe behoeftes van waterpolo, wat 

insluit, maar nie beperk is nie, tot die beplanning en finalisering van oefentye, 

wedstrydbepalings, vervoerreëlings en algehele toerbeplanning. 



4.1.2 Afrigters 

Is verantwoordelik vir afrigting van waterpolo. Die persoon moet gekwalifiseerd wees, met 

voldoende ervaring in die afrigting van die spesifieke sportsoort. Die persoon moet ook as 

skeidsregter by wedstryde kan optree. 

4.1.3 Hulp- of buiteafrigters 

Die persoon ondersteun die afrigter en help spesifiek met die inoefening van spesifieke vaardighede, 

opwarming en kleiner groepoefeninge. 

 

5. Kommunikasie 

Kommunikasie is die kern van die suksesvolle beoefening van sport by ons klub. Kommunikasie moet 

gereeld, betyds en volledig wees. Kommunikasie is die verantwoordelikheid van die Hoof van 

Waterpolo en die betrokke Sportorganiseerder(s). 

5.1 Ouerkontak 

Indien ŉ ouer enige saak rakende ‘n speler waarby hulle ‘n direkte belang het, wil bespreek, is hy/sy 

welkom om die afrigter van die betrokke sportsoort direk te kontak, alternatiewelik kan die ouer(s) 

die sportorganiseerder(s) of die hoof van die waterpolo. 

5.2  Klagtes 

Klagtes moet eers met die afrigter uitgeklaar word, en indien nodig, kan die probleem na die Hoof 

van Waterpolo verwys word. 

  

5.3 Algemene kommunikasie 

Algemene reëlings in verband met vervoer, bepalings, oefentye, ens. word deur middel van sosiale 

media en die Clydesdale Waterpoloklub-webblad gekommunikeer. Afrigters kan ook WhatsApp-

groepe stig en gebruik om algemene reëlings aan spelers te kommunikeer.  

Enige bepalings wat gereël word, insluitende bepalings wat op kort kennisgewing gereël word of 

gekanselleer is, moet aan die klub en die afrigters gekommunikeer word. 

 

 



6. Logistiek  

6.1 Vervoer 

Vervoer na wedstryde, toernooie, feesweke, kompetisies of enige ander uitstappies is die 

verantwoordelikheid van die speler se ouer(s). 

6.2  Fasiliteite 

Die klub maak gebruik van uitstekende fasiliteite vir oefeninge en wedstryde vir alle sportsoorte. Die 

swembad is verhit en versorg met alle benodighede vir die sport. 

 

6.2.1 Beplanning en bestuur van fasiliteite 

• Dit is die verantwoordelikheid van die Hoof van Waterpolo om nodige beplanning vir en die 

bestuur van sy/haar fasiliteit of toerusting uit te voer. 

• Enige herstelwerk moet in samewerking met die Terrein-en-gebouekomitee geskied van die 

Afrikaanse Hoër Seunskool. 

 

 

6.2.2 Instandhouding en onderhoud 

• Fasiliteite word deur die Terrein-en-gebouekomitee van die Afrikaanse Hoër Seunskool in 

stand gehou en voorberei. 

• Afrigters moet mnr. Philip van Emmenis in kennis stel indien enige fasiliteite nie na wense is 

nie, of indien enige herstelwerk of instandhoudingswerk benodig word. 

• Alle personeel wat verbonde is aan Clydesdale Waterpoloklub word verwag om eienaarskap 

te neem van die algehele netheid van die fasiliteite. 

6.2.3 Bespreking van fasiliteite 

Die Hoof van Waterpolo moet die Hoof van Fasiliteite (mnr. Sakkie van der Walt) by die Afrikaanse 

Hoër Seunskool in kennis stel van enige sportbepaling wat plaasvind op die terrein, sodat hy die 

nodige fasiliteite kan voorberei en seker maak dat werkers beskikbaar is. Mnr. Sakkie van der Walt 

moet minstens een week voor die sportbepaling daarvan in kennis gestel word. 

 



6.3  Weersomstandighede 

Reën – die skool besluit of oefeninge/wedstryde afgestel word weens reën. Spelers en ouers moet 

betyds en definitief vóór oefeninge/wedstryde begin van hierdie besluit in kennis gestel word. 

Weerlig – wanneer die weerligsirene afgaan moet alle spelers onmiddellik die velde vir 

veiligheidsredes verlaat. Geen sportoefening of -wedstryd mag voortgesit word nadat die sirene 

afgegaan het nie. Die veiligheid van die klub se spelers en afrigters geniet prioriteit. Oefeninge en 

wedstryde mag slegs weer ‘n aanvang neem nadat die weerligsirene vir ‘n tweede keer afgaan om 

aan te dui dat die weersomstandighede dan veilig genoeg geag word. 

Indien die weerligsirene nie werk nie, moet afrigters die toep “Lightning Alarm” aflaai sodat hulle 

spelers en afrigters kan waarsku om toe te sien dat die weerlig 15 km van die veld af weg is. Onder 

hierdie omstandighede moet spelers en afrigters onmiddellik alle swembad verlaat en skuiling teen 

die weerlig soek. 

spelers en personeel mag eers weer die velde betree wanneer die toep groen skyn, wat beteken dat 

die weerlig buite ‘n 30 km-radius van die betrokke veld is.  

 

6.4  Byeenkomste, wedstryde en toernooie 

Die webblad en ander sosiale media moet geraadpleeg word vir inligting aangaande oefentye, 

wedstryde en ander spesifieke reëlings. 

 

7. Beleid ten opsigte van spankeuses 

7.1 Seleksiebeginsels 

• Spelers word streng volgens meriete vir sportspanne gekies. 

• Afrigters moet sy of haar verwagting vir elke speler asook die span duidelik kommunikeer. 

• As ‘n speler uit die span weggelaat word, mag hy nie meer as een span laer val nie, bv. van ‘n 

A-span na ‘n C-span. 

• Spesifieke redes vir die weglating van ‘n speler vanuit ‘n span moet duidelik aan die betrokke 

speler gekommunikeer word. Afrigters moet poog om ‘n speler eers te waarsku dat sy plek 

in gedrang is voordat die speler weggelaat word. Afrigters moet spelers inlig waaraan hulle 

moet werk, voordat en nadat spelers uit enige spanne weggelaat word. 



• Indien ‘n speler voor ‘n wedstryd beseer is, mag hy weer tydens sy terugkeer na die spel by 

dieselfde span as voor sy besering inskakel en spel hervat. Indien ‘n speler vir ‘n lang tydperk 

beseer was, moet hy eers by ‘n laer span inskakel en oefen. 

• Slegs in uitsonderlike gevalle kan die saak met die Hoof van Waterpolo bespreek word, wat 

‘n toepaslike besluit in oorleg met die betrokke afrigter en speler sal neem.  

7.2 Ouderdomsgroepe 

Die groepe by Clydesdale Waterpoloklub word soos volg gedefinieer: o/12, o/13, o/14, o/15, en 

Opes 

In die geval waar ‘n speler jonger is as die ouderdomsgroepe wat beskikbaar is mag daar ‘n reëling 

met die Hoof van Waterpolo getref word om die speler saam met die o/12-groep te laat oefen. 

 

8. Gedragskode 

Die Sportbeleid is onderhewig aan, en onderskryf ten volle die Afrikaanse Hoër Seunskool se 

erekode en algemene gedragskode, soos gepubliseer op die skool se webwerf beskikbaar is. 

Die volgende sake wat spesifiek gerig is op die bevordering van positiewe sportgedrag, word 

bygevoeg: 

8.1  Sportmangees 

Alhoewel deelname aan sport ‘n fisiese aktiwiteit is en sport kompeterend van aard is, moet elke 

speler besef en leer hoe om ŉ goeie en voorbeeldige sportman te wees. 

Die ware sportman sal die “ongeskrewe” reëls van die spel handhaaf. 

8.2  Onaanvaarbare gedrag 

Die volgende lys bevat voorbeelde van onaanvaarbare gedrag: 

• Laat kom vir wedstryde 

• Laat kom vir oefeninge of wegbly van oefeninge sonder ŉ geldige rede 

• Slordige voorkoms of verkeerde kleredrag 

• Onsportiewe optrede 

• Persoonlike aanmerkings teenoor teenstanders, afrigters of toeskouers 

• Vuil taal of rassistiese opmerkings 

• Uitdaging van skeidsregters se gesag 

• Die gooi of beskadiging van toerusting, bv. balle of kopskerms. 



• Enige optrede wat die klub se goeie naam of reputasie in gedrang mag bring 

8.3  Gedragskode vir spelers:  

As deelnemer waterpolo by die Clydesdale Waterpoloklub besef ek dat ek te alle tye ŉ ambassadeur 

vir my klub is en dáárom sal ek dienooreenkomstig aan die volgende kodes gehoorsaam wees: 

• Ek sal altyd ŉ voorbeeld van goeie sportmangees stel 

• Ek sal altyd respek teenoor my maats, opponent, skeidsregter en toeskouers betoon 

• Ek sal altyd onthou dat ek deel is van ŉ span en ek sal die span se belange bo my eie plaas 

• Ek sal altyd lojaal wees teenoor my spanmaats en hulle nooit in die steek laat deur onnodig 

weg te bly van oefeninge af, of deelname aan ‘n sportsoort in die middel van ŉ seisoen staak 

nie 

• Ek sal altyd betyds opdaag vir oefeninge, wedstryde en kompetisies  

• Ek sal alle toerusting met respek hanteer 

• Ek sal my onderwerp aan die reëls van die spel en dit gehoorsaam 

• Ek sal enige nederlaag met ware sportmangees en sonder verskonings aanvaar, asook die 

nodige dank betuig en erkenning aan my opponente gee 

• Ek sal nederig bly na enige oorwinning 

• Ek sal altyd my beste ter wille van myself én my span gee. 

 

8.4  Gedragskode vir ouers 

• Die Hoof van Waterpolo is en bly verantwoordelik vir die gedrag en optrede van ouers, 

personeel en spelers. 

• Die personeel moet te alle tye ŉ voorbeeld vir ouers en spelers stel. 

• Geen ouers mag by die swembad staan tydens die duur van ŉ wedstryd nie. 

• Ouers mag hulle nie skuldig maak aan die gebruik van kru taal, die uitskel van of slegsê van 

spelers, afrigters, sportbeamptes of ander toeskouers nie. 

• Ouers moet die voorbeeld aan die spelers stel deur die sportbeamptes se beslissings te 

aanvaar. 

• Ouers moet onthou en dit respekteer dat spelers deelneem vir persoonlike genot en 

ontwikkeling, en nié vir die bevrediging van ouers se ideale nie. 

• Ouers moet met respek teenoor die opponent optree. 

• Die gebruik van enige geweld, ongeag of dit deur ouers, toeskouers of spelers gepleeg word, 

is onaanvaarbaar en word ten sterkste veroordeel. Indien nodig sal die klub die nodige 

stappe ter beskerming van spelers en/of toerusting neem. 



• Ouers mag nie met die spelpatroon van afrigters inmeng deur enige opdragte aan die spelers 

te kommunikeer nie. 

8.5  Gedragskode vir personeel 

• Personeel moet altyd betyds vir oefeninge en wedstryde opdaag. 

• Personeel moet altyd vir oefeninge en wedstryde toepaslik geklee wees. 

• Personeel moet altyd toesien dat noodhulp tydens wedstryde beskikbaar is. 

• Personeel mag nooit ŉ sportoefening op dieselfde dag as die geskeduleerde oefening 

kanselleer sonder die toestemming van die Hoof van Waterpolo nie. 

• Personeel moet altyd behoorlik vir alle oefeninge en wedstryde voorberei. 

8.6  Prosedures in geval van wangedrag 

• Waar enige ouer(s) hulle/hom/haar wangedra, is dit die verantwoordelikheid van die Hoof 

van Waterpolo om aan hierdie ouer(s) te kommunikeer dat hulle/sy/haar optrede nie 

aanvaarbaar is nie; dat sodanige optrede ŉ verleentheid vir die klub, die ouergemeenskap en 

spelers is; dat hierdie ouer(s) die betrokke optrede onmiddellik moet staak en 

hulle/hom/haar nie weer daaraan skuldig maak nie. 

• Indien die ouer(s) nie op die bogenoemde waarskuwing ag slaan nie, moet hulle/hy/sy 

versoek word, om in belang van alle partye, nie enige verdere wedstryde by te woon nie. 

• Indien hierdie ouer(s) hulle/sy/haar samewerking sou weier en met hulle/sy/haar swak 

gedrag volhard, kan daar aanbeveel word dat hierdie ouer(s) se kind uit verdere 

spanaktiwiteite weggelaat word. 

• Indien ‘n leerder homself skuldig maak aan enige onwelvoeglike optrede sal die saak soos 

volg hanteer word: 

 Enige dissiplinêre verhoor wat teen die leerder ingestel wil word, moet deur die afrigter van 

die span waarin die betrokke leerder speel met die Hoof van Waterpolo, mnr. Philip van 

Emmenis, bespreek word. 

 Verskillende sportsoorte se strafopleggings na afloop van ‘n dissiplinêre verhoor mag verskil, 

maar die klub se dissiplinêre stelsel werk saam met die reëls van daardie spesifieke 

sportsoort om die gevolge van dissiplinêre sake te koördineer. 

 

 



9. Algemene reëls en etiket 

9.1 Toerusting  

Alle toerusting moet met respek hanteer word. Afrigters moet verseker dat dieselfde hoeveelheid 

toerusting ná ŉ oefening/wedstryd terugbesorg word. Spelers en afrigters sal aanspreeklik gehou 

word vir enige skade aan toerusting indien dit vir enige ander doel gebruik word as waarvoor dit 

vervaardig is. 

 

9.2 Kaptein van ŉ span 

Die kaptein se verantwoordelikhede ten opsigte van die span sluit die volgende in: 

• Hy moet opponente tydens tuiswedstryde ontvang. 

• Hy moet seker maak dat spanmaats korrek geklee is. 

• Hy moet toesien dat apparaat(e) na afloop van tuiswedstryde weggepak word. 

• Hy dien as spreekbuis vir die span by die skeidsregter en sorg dat sy spanmaats stilbly op die 

veld en in goeie sportmangees deelneem. 

 

9.3       Afwesigheid 

Die volgende reëls is van toepassing tydens afwesigheid: 

• ŉ Speler of sy ouer(s) moet ŉ afrigter vooraf in kennis stel indien ŉ oefening of wedstryd 

gemis gaan word. 

• Indien ŉ speler ŉ oefening sonder rede mis, mag hy nie in die daaropvolgende wedstryd 

speel nie. 

• Indien ŉ speler ŉ wedstryd mis sonder ŉ aanvaarbare verskoning, mag die afrigter die speler 

uit die span weglaat. 

• Geen speler mag deelneem aan oefeninge of wedstryde indien hy siek is nie. 

 

9.4  Sporttoerusting en fasiliteite 

Alle spelers en afrigters moet sporttoerusting en fasiliteite met respek en verantwoordelikheid 

hanteer. Enige vorm van vandalisme of beskadiging word beskou as ŉ ernstige oortreding. Sodanige 

spelers/afrigters is onderworpe aan die klub se dissiplinêre prosedure, asook vervanging daarvan op 



die betrokke persoon se eie koste. Enige verlore goedere moet by die afrigter ingelewer word. Alle 

verlore goedere word na die Verlore Goedere-area van die Afrikaanse Hoër Seunskool geneem en 

kan daar afgehaal word. 

 

10 Finansies 

10.1  Begroting 

Die Hoof van Waterpolo en die afrigters is verantwoordelik vir die sportbegroting. 

Elke sportsoort se begroting word deur die hoof van die sportsoort saamgestel en dan deur die 

sporthoof afgeteken. Die begroting word dan by die finansiële kantoor (me. Louisa Koen) ingelewer. 

10.2  Donasies 

Donasies word verwelkom. Alle donasies moet direk by die klub se rekening inbetaal word. Die Hoof 

van Waterpolo sal die donasie toeken aan die nodige dienste en toerusting nadat die 

voorafgoedgekeurde uitgawes gedek is. 

10.3  Uitgawes 

Die Hoof van Waterpolo is verantwoordelik vir die noukeurige bestuur van alle uitgawes vir 

waterpolo. 

10.4 Affiliasie 

Baie sportsoorte is geaffilieer by beherende sportliggame in die provinsie of by sportliggame wat oor 

die sport in ons land toesig hou. Affiliasiegelde is normaalweg jaarliks betaalbaar. Die Hoof van 

Waterpolo moet die affiliasiegeld jaarliks betyds betaal. 

Bestaande affiliasiegelde: 

Northerns Tigers - R800 

10.5 Vergoeding van personeel 

Afrigters skik op ‘n ooreenkoms aan die begin van elke termyn/kwartaal en sal dan daarvolgens 

verged word. 

10.6 Spelers se fooie 

Die klub is afhanklik van die spelers se klubfooie vir die voortbestaan van die klub. Die personeel, die 

fasiliteite en die toerusting word uit hierdie fooie betaal.  Dit is dus die speler en sy ouers se 



verantwoordelikheid om die betaling te maak vir die kwartaal waarin die speler deelneem of om 

vroegtydig ‘n reëling te tref indien daar finansiële probleme mag ontstaan.  

Die pryse word aan die begin van die jaar vasgestel op grond van geprojekteerde kostes en sal op die 

webtuiste bekend gemaak word en aan ouers beskikbaar gemaak word. 

   

11.  Afrigtersontwikkeling 

• Afrigtersontwikkeling moet voortdurend plaasvind. 

• Afrigters moet kennis van kursusse oordra aan ander afrigters wat nie die kursus bygewoon 

het nie. 

• Die klub moet self die koste van kursusse dra en sal binne billike reëlings gedoen word van 

tyd tot tyd. 

 

12. Aanvaarding en bekragtiging van sportbeleid 

Deur die ondertekening van hierdie sportbeleid bevestig elke ondertekenaar dat: 

• hy of sy die sportbeleid deurgelees en verstaan het; 

• al sy of haar vrae rakende die sportbeleid beantwoord is; 

• hy of sy die sportbeleid aanvaar; 

• hy of sy homself of haarself aan die sportbeleid se bepalings gebonde hou; 

• hy of sy enige voorstelle, waar van toepassing, aan die Hoof van Waterpolo gekommunikeer 

het. 

 

Desondanks die bogenoemde is hierdie sportbeleid aanpasbaar om voorsiening te maak vir enige 

veranderinge wat mag plaasvind. 

 

  

…………………………. Hoof van Waterpolo (mnr. P van Emmenis) 

_______________ Afrigter  


