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Beste sportvrienden,

De tweede editie van het Hattemse waterpolotoernooi “IJsseldelta Marina” is een feit!

Na vorig jaar de kick off te hebben beleefd kwam er al vrij snel de vraag of er een vervolg zou komen, daar 
geven wij vandaag gehoor aan.

De organisatie heeft er ook dit jaar weer alles aan gedaan om het naar ieders tevredenheid te laten verlopen, 
waarvoor dank aan de vrijwilligers, deelnemers en sponsoren.

Wij hopen op een sportief evenement welke de vorige editie zal overtreffen.

In dit boekje vindt u verder de benodigde informatie, mochten er onverhoopt nog vragen zijn dan kunt u zich 
wenden tot de organisatie.

Rest ons u een sportieve en geslaagde dag te wensen!

Namens de organisatie bedankt voor uw aanwezigheid en succes tijdens de wedstrijden.



Uw partner  
       in  
          elektrotechnische  
                oplossingen! 

eL-Tec elektrotechnologie  

Duurzaam-Industrie-Utiliteit-Maritiem 



PRAKTIJK VOOR
 Fysiotherapie 

  Manuele therapie (master)

 Kinder manuele therapie 

 Dry needling 

  Kaak fysiotherapie

 Littekentherapie

  Pilates 

  (Sport)massage

 

KUNNEN WIJ U HELPEN
Heeft u een lichamelijke klacht en wilt u gratis en vrijblijvend advies, bezoek 

vandaag tijdens het waterpolotoernooi onze stand! Lekker potje gespeeld? 

Laat je vandaag gratis masseren! 

WIJ ZIJN 
Maarten en Margreet Schutselaars-Beltman en zijn 
fysio- en manueel therapeut. De kracht van onze
praktijk zit hem in de kleinschaligheid en de
persoonlijke benadering van uw klacht.

www.matsfysio.nl  |  Sparrenlaan 3 Hattem  |  06-53889008  |  info@matsfysio.nl

Voor meer informatie bezoek onze website of volg ons op          /matsfysio









U kunt niet alles weten .. 
Vandaar dat hier een aantal punten 
volgen die u wel weten moet. 

Vanwege de minimale parkeergelegenheid 
op het terrein, wordt er verzocht om zoveel  
mogelijk te carpoolen.
Met de parkeerkaart die u heeft ontvangen met 
het programma boekje, kunt u parkeren op het 
terrein. 
Alle bezoekers dienen de instructies van de 
verkeersregelaars te volgen en te respecteren 
Elk team dient zich te melden in de jurywagen.
Men kan geen gebruik maken van de 
stroomvoorziening op het terrein.
Open vuur en BBQ‘en op het terrein is niet 
toegestaan. 
Wij verzoeken u om het terrein schoon en netjes 
achter te laten en uw afval te deponeren in de 
geplaatste afvalbakken.
De gehele dag is er een cateraar aanwezig.
Ga verstandig om met alcohol. Bij alcohol 
gerelateerde incidenten kan de organisatie niet 
aansprakelijk worden gesteld.

Alcoholische dranken worden niet geschonken 
aan personen onder de 18 jaar. 
Er kan door de organisatie/cateraar gevraagd 
worden om legitimatie, u dient deze te kunnen 
tonen. 
Tijdens de gehele dag kunnen deelnemers 
gebruik maken van de zogeheten “NO PLAY” 
regel. Deze regel dient onder de spelers van uw 
team bekend te zijn. 
Dit houdt in dat bij aangeven/roepen van “no play” 
alle activiteiten dienen te stoppen. (bijvoorbeeld 
bij kramp, onweer of overige calamiteiten)  
Deze regel is bekend bij EHBO, reddingsbrigade, 
scheidsrechters en organisatie. Doel is snel te 
kunnen handelen in eventuele calamiteiten.
Men dient ten aller tijde de instructies van de 
hulpdiensten op te volgen en te respecteren.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor diefstal, schade en/of vernielingen 
van persoonlijke bezittingen. 
Vernielingen aan materieel dat eigendom is van 
de organisatie, jachthaven IJssel Delta Marina, 
hulpdiensten of cateraar, zullen worden verhaalt 
op de persoon of vereniging in kwestie.  
Heeft u vragen en/of klachten, kom dan gerust bij 
ons, wij zullen het proberen op te lossen!
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Swol 1894
Octopus
WZC Wijhe

TZ&PC Proteus
Z&PC HattoHeim

Peter Luchtenberg

Deelnemende Herenteams: Hoofd scheidsrechter:

Uitslagen Octopus Swol 1894 TZ&PC Proteus Z&PC Hatto-Heim WZC Wijhe
Octopus
Swol 1894
TZ&PC Proteus
Z&PC Hatto-Heim
WZC Wijhe

1. Het eerstgenoemde team speelt met de witte caps en    
    begint aan de zijde van de juryruimte.
2. Er wordt met een centraal tijdssignaal gewerkt.
3. De speeltijd bedraagt 2*8 minuten bruto voor elke poule.
4. Er wordt gespeeld zonder de 35 seconden regel.
5. Is een team niet of te laat aanwezig, dan wint de 
    tegenpartij met 5-0.
6. Bij gelijke stand in de poules beslist het doelsaldo. Is 
    dit ook gelijk dan beslist het resultaat van de onderlinge  

      wedstrijd. Is dit ook gelijk dan volgt een reeks van 5 
      strafworpen.
 
  7. Tegen beslissingen van de scheidsrechters is geen 
      protest mogelijk.
  8. Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de 
      K.N.Z.B.
  9. Bij uitsluiting mag het speelveld niet worden verlaten.
10. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de 
      toernooicommissie in samenspraak met de 
      hoofdscheidsrechter.

Poule indeling



Foto’s eerste editie



Genieten van je vrije tijd!

*Niet geldig i.c.m. andere acties. Geldig t/m 31 juli 2017 of zolang de voorraad 
strekt. Prijs- en of wijzigingen voorbehouden evenals druk- en zetfouten.

 HATTEM 
De Netelhorst 1, 8051 KE Hattem 
T 038 - 444 37 77
E info@dejongcaravans.nl
www.dejonghattem.nl

*Op vertoon ledenpas 
geldig t/m 31 juli 2017.

Speciale actie 
voor leden!

25%
korting*

op een 
2e paar

Teva sandalen 
of slippers

Op vertoon ledenpas 

 paar
Teva sandalen 

of slippers
Teva sandalen 

of slippers
Teva sandalen 



Nieuweweg 44,
8051 EE Hattem

kotaradjahattem.nl

038 444 1656





Artikel in 
De Stentor
15 juni 2017





Artikel in 
De  Dijkpoorter

juli 2016



Laat ons op Facebook
weten of je erbij bent!

Illustratie Anne Vree



Wij als organisatie willen alle sponsoren danken voor hun 
steun aan dit toernooi want zonder hun steun was dit unieke 
evenement niet mogelijk geweest.
Ook willen wij via deze weg Het “Rode kruis” Hattem en de 
“Reddingsbrigade” Zwolle bedanken voor hun inzet, mede 
door hun aanwezigheid is de veiligheid van de deelnemers en 
bezoekers gewaarborgd.
Verder danken wij als organisatie alle vrijwilligers die op welke 
wijze dan ook hebben bijgedragen aan het realiseren van dit 
evenement.
Een natuurlijk de deelnemers voor hun aanwezigheid want 
zonder hen was het toernooi natuurlijk geen toernooi.
Wij hopen dat jullie terug kunnen kijken op een geslaagd 
evenement en hopen jullie volgend jaar weer te verwelkomen 
in de haven van Hattem.
       - Z&PC Hatto Heim



Geldersedijk 
18,8051 ER Hattem

plazadehaven.nl

038 444 8835

Kruisstraat 11, 
8051 EG Hattem

eetcafe-dekruusing.nl

038 750 1432


