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Voorwoord 
 
KNZB Bondscompetitie Waterpolo seizoen 2014-2015. 

Hier treft u informatie aan over de competitiebepalingen waarnaar verwezen wordt in het KNZB reglement. 

Verder treft u aan afspraken over promotie/degradatie, de invallersregeling, officialzaken etc. Voor het E - reglement 
(waterpolo) en het L - reglement (tuchtzaken) verwijzen wij naar onze website.  

Dit seizoen wordt gewerkt met het automatiseringssysteem Sportlink. Zowel de wedstrijdplanning, tuchtzaken, 
speelgerechtigheidscontrole als ook het Digitaal Wedstrijd Formulier verlopen via dit systeem. 

Hierover wordt separate informatie naar betrokkenen verstuurd, wordt men nader ingelicht, geïnstrueerd. 

Ik wens iedereen die op welke wijze dan ook bij de competitie betrokken is een gezond, plezierig en vooral sportief 
seizoen. 

 
Nico Borst 
Bondscompetitieleider Waterpolo 
Programmacoördinator Competities en Kampioenschappen 
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I  Competitiebepalingen 
 

1. Algemene Competitie regels  

 
1.1 Speeltijden (Art. E23) 

Klasse speeltijd 
Geadviseerde 
plan tijd   time 

  
(incl. 
inzwemtijd) out 

Bond    

Heren Eredivisie 4 x 8 min. 90 minuten ja 

Heren 1e klasse 4 x 8 min. 90 minuten ja 

Heren 2e klasse 4 x 7 min. 75 minuten ja 

Heren 3e klasse 4 x 7 min. 75 minuten ja 

    

Heren reserve divisie 4 x 8 min. 90 minuten ja 

Heren res.1e klasse 4 x 7 min. 75 minuten ja 

Heren res.2e klasse 4 x 6 min. 60 minuten ja 

    

Dames Eredivisie 4 x 8 min. 90 minuten ja 

Dames 1e klasse 4 x 7 min. 75 minuten ja 

Dames 2e klasse 4 x 6 min. 60 minuten ja 

Dames reservedivisie 4 x 8 min. 90 minuten ja 

Bekercompetitie    

Beker 1 (Eredivisie Dames & Heren) 4 x 8 min. 90 minuten ja 

Mmcup heren 1 (Heren 1e, 2e en 3
e
 klasse) 4 x 7 min. 75 minuten ja 

Mmcup heren 2 (Heren res. hoofd, 1
e
 en  2

e
 klasse 4 x 7 min. 75 minuten ja 

Mmcup (Dames 1e & 2e klasse) 4 x 7 min. 75 minuten ja 

(finales ManMeer cup 4 x 8min.)    

    

    

Regio’s 
De speeltijden voor de regio’s 
kunt u vinden op de websites 
van de betreffende regio. 
Regio Noord: 
www.knzbnoord.nl/waterpolo 
Regio Oost: 
www.knzboost.nl/waterpolo 
Regio Midwest: 
www.knzbmidwest.nl/waterpolo 
Regio West: 
www.knzbwest.nl/waterpolo 
Regio Zuid: 
www.knzbzuid.nl/waterpolo 
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    



Handboek KNZB Bondscompetitie Waterpolo 2014- 2015  4 

    

    

    

    

    

    
1.2 Bal 
Te allen tijde dienen bij elke wedstrijd minimaal 3 deugdelijke ballen aanwezig te zijn. 

Tevens wordt geadviseerd, gebruik te maken van een waterpolo startinstallatie (bal vanuit het midden). 

 
1.3 Ploegopgave (Art. E14)  (zie ook hoofdstuk 4) 
De ploegopgave van de ploegen die uitkomen in de bondscompetitie dient uiterlijk 7 september 2014 ingevuld te zijn. 
Invulling via het Sportlink systeem is verplicht. (via de clubmodule). De verenigingen die met een team uitkomen in de 
Eredivisie dienen de opgave van 25 spelers rechtstreeks te zijn aan het bondsbureau (t.a.v. waterpolo@knzb.nl). 

 
1.4 Entree 
Aan een bezoekende ploeg dient gratis toegang tot het bad te worden verleend. Het betreft hier spelers(sters) en 
begeleider(sters) tot een maximum van 18 personen. 

 
1.5 Rode en gele kaart 
Het gebruik van de gele en rode kaart is van toepassing. 

 
1.6 Tijdwaarneming 
Voor alle bondswedstrijden geldt de 30-seconden regel en dient de thuisspelende vereniging voor twee 
waterpoloklokken (tafelmodel) zorg te dragen namelijk één voor de normale speelduur en één voor de 30-seconden 
regel. Voor de Dames en Heren Eredivisie en de Heren 1

e
 klasse geldt Artikel E9 lid 3 en ook voor de overige klassen 

wordt aanbevolen om van elektronische, elektromechanische en/of mechanische apparatuur gebruik te maken met 
een voor de jury, spelers en toeschouwers zichtbare display. 

 
1.7 Spelers(sters) uit het buitenland 
Voor spelers(sters) die komende vanuit het buitenland in de Nederlandse waterpolocompetitie willen deelnemen geldt: 

‘Wanneer een speler(ster) (buitenlander of Nederlander), die in een buitenlandse competitie is uitgekomen 
(gedurende de in Nederland lopende competitie), wil gaan spelen in de Nederlandse competitie is dat mogelijk indien: 

• er een transfercertificaat wordt overlegd (ITC formulier via LEN/KNZB verkrijgbaar); 

• hij/zij in het bezit is van een startnummer van een bij de KNZB aangesloten vereniging. 

• de overschrijving plaats vindt vóór 1 januari van de lopende competitie  

• er niet eerder aan de lopende competitie is deelgenomen 
 
Voor het uitkomen in de Eredivisie/Reservedivisie geldt een afwijkende regeling. Deze is opgenomen in het algemeen 
reglement Eredivisie. 
De internationale overschrijvingen (LEN rules) dinene plaats te vinden tussen 1 juni -30 september en 1 – 30 januari. 
 
1.8 Calamiteiten 
Bij calamiteiten met betrekking tot de bondswaterpolocompetitie kunt u in het weekend bellen naar: Nico Borst, 
bondscompetitieleider. (06-24158881) 

 
1.9 Doorgeven van uitslagen 
De ploegen die uitkomen in de Eredivisie dienen de uitslag en eventuele bijzonderheden zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk 1 uur, na afloop van de wedstrijd via sms door te geven aan de bondscompetitieleider. Dit i.v.m. snelle info 
aan NOS teletekst. 

 
1.10 Nieuwsbrief  Waterpolocompetitie  
De uitgave van de Nieuwsbrief waterpolocompetitie geschiedt digitaal.  Alle daartoe vermelde bestanden worden 
automatisch op de KNZB  website geplaatst. Hierin worden alle voor de competitie relevante zaken gepubliceerd. 

1.11 Website 
Op de website van de KNZB, www.knzb.nl vindt u diverse formulieren die betrekking hebben op de competitie 
waterpolo. Tevens kunt u er terecht voor de uitslagen, standen, wedstrijden e.d. van de competities. 

Voor overige - of regiozaken dient u de website van het betreffende regio te raadplegen. 
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1.12 Wedstrijden en weersomstandigheden(slecht weer protocol) 
In gevallen waarin algehele afgelasting van bondswedstrijden geschiedt vanwege weersomstandigheden zal de 
website KNZB dienen als communicatie. De Bonds en Regio competitieleiders zullen in gevallen waarin noodzakelijk, 
tijdig onderling overleg hebben over het wel/niet afgelasten van wedstrijden vanwege de weersomstandigheden. In 
individuele gevallen per regio en/of per wedstrijd worden betrokkenen telefonisch geïnformeerd. Wij verzoeken u in 
voorkomende gevallen hiermede rekening te houden en de KNZB website te raadplegen. Voor de regiowedstrijden 
gelden de regels zoals opgenomen in het reglement van het betreffende regio of de vermelding op de website van het 
betreffende regio. 
1.13 Official tenue 
De scheidsrechters dienen te fungeren in het door de KNZB vastgestelde tenue. 

Overige officials (tijdopnemers/secretarissen), coaches, teambegeleiders worden geadviseerd in gelijk tenue te 
fungeren. 

Voor de Eredivisie  en 1
e
 klasse geldt bovenstaande verplicht. 

1.14 Overschrijvingen  
Overschrijvingen dienen te zijn ingediend voor 1 juni van enig jaar. Zie ook art. C.10 van het KNZB reglement. 

Voor  alle competities geldt dat spelers(sters) per 1 januari van enig jaar mogen worden overgeschreven 
naar een andere vereniging met de restrictie dat het een vereniging moet zijn welke uitkomt in een andere 
regiocompetitie.   
Een speler(ster) die per 1 januari is overgeschreven mag gedurende de rest van de competitie niet meer 
uitkomen in de bondscompetitie. 
Ook mag deze speler(ster) niet uitkomen in de regiocompetitie indien de overschrijving plaatsvindt binnen 
dezelfde regio.  
Overschrijving binnen de bondscompetitie is gedurende het seizoen niet toegestaan.  
Dispensatie betreffende overschrijvingen wordt verleend in de volgende gevallen:  
a. Spelers(-sters) die per 1 juni zijn overgeschreven naar een nieuwe vereniging, mogen met hun oude 

vereniging nog deelnemen aan de nog lopende jeugdcompetities en/of N.K. D jeugd, C jeugd, B jeugd en 
het Ben Planjer toernooi/N.K. A jeugd, indien deze competities en kampioenschappen na 1 juni worden 
gespeeld.  

b. Dispensatie voor de overschrijvingsdatum van 1 juni zal worden verleend aan studenten die lid worden  
van een sportvereniging, welke gelegen is in een universiteitsregio op grote afstand van het oorspronkelijke 
huisadres. Hierbij moet gedacht worden aan een afstand groter dan circa 30 km en een reistijd van 
ongeveer 30 á 45 minuten. Tevens dient de student zijn inschrijving aan de desbetreffende HBO of 
Universitaire opleiding en bewijs van woonachtig te zijn in de desbetreffende plaats van studie tonen. 

 

 
2.  Eredivisie dames en heren   2014-2015 

 
2.1 Eredivisie dames en heren 
Alle zaken m.b.t. de eredivisie en de reserve divisie dames en heren worden in overleg KNZB en WFN bepaald. 
 
Algemeen: 
• De indeling van de Eredivisie wordt door de KNZB (i.s.m. WFN) vóór 1 juni van elk jaar bekendgemaakt 

• Het wedstrijdsysteem in de Eredivisie wordt jaarlijks vastgesteld, vóór 1 april voorafgaand aan het seizoen 

• Jaarlijks stelt de KNZB een wedstrijdkalender vast waarin alle speeldagen worden vastgesteld. De KNZB heeft het recht 
hiervan af te wijken. Dit in goed overleg met de verenigingen uitkomende in de Eredivisie 

• Voor de deelnemende verenigingen aan de Eredivisie geldt een afwijkende ploegopgave/ invallersregeling, welke is 
opgenomen in het Eredivisie reglement. 

• De wedstrijden worden volgens de wedstrijdkalender op zaterdag gespeeld. Een afwijkende dag/datum kan aan de 
KNZB worden voorgesteld. Voor het spelen op een andere dag dient een met reden omkleed verzoek aan de KNZB te 
worden gericht die hiervoor toestemming kan geven 

• De aanvangstijd van een wedstrijd dient te liggen: 

• op zaterdag: van 18.00 uur tot en met 20.00 uur 

• op zondagen tussen 15.00 – 18.00 uur 

• op overige dagen: van 20.00 uur tot en met 20.30 uur (met name wanneer een dubbel wordt gespeeld, geldt voor 
de vrijdagavond) 

 
Een vereniging kan recht hebben op het verschuiven van een geplande wedstrijd indien: 
a.  een speler, coach of assistent-coach wordt afgestaan aan het nationaal team  als het vertegenwoordigende team in 

Nederland speelt in de periode van zeven dagen vóór tot en met één dag na de wedstrijd; 
  als het vertegenwoordigende team in het buitenland speelt in de periode van 

zeven dagen vóór de dag van heenreis tot en met twee dagen na de aankomstdag van terugreis; 
b.  een team van de vereniging deelneemt aan de Europacup als het team in Nederland speelt: voor de 

competitiewedstrijden van alle teams van de vereniging op de dag van de wedstrijd; 
als het team in het buitenland speelt: voor het team en het naast lagere team indien er spelers invallen, in de 
periode van de dag vóór de officiële vertrekdag tot en met de dag na de aankomstdag van de terugreis; 
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c.  een team van de vereniging dat deelneemt aan de Europacup; voor alle 
competitiewedstrijden die op de dag van de thuiswedstrijd door enig team van die 
vereniging moeten worden gespeeld en bij de uitwedstrijd voor de wedstrijd van 
het naast lagere team, indien spelers moeten invallen in het team dat Europacup speelt. 

d. Overmacht, te bepalen door de KNZB 
 
Het recht van verschuiven geldt niet voor wedstrijden in de play off. 
Het recht onder sub a. geldt uitsluitend voor het team, waartoe de speler behoort. 
Daarnaast zijn de bepalingen in het algemeen reglement Eredivisie, het algemeen wedstrijdreglement Eredivisie, het playing 
protocol  alsmede de algemene competitiebepalingen van toepassing. 
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3 Promotie/Degradatie regeling (Art. E12)  

 
3.1 Promotie-/degradatieregeling Dames  
 
Eredivisie  
Nr. laatst speelt p/d wedstrijden tegen de nr. 1 van de 1

e
 klasse. 

De speelwijze play off/out wordt nog nader bekendgemaakt. 
 
1

e
 klasse  

De hoogst geëindigde ploeg speelt p/d wedstrijden met de nr. laatst (na de play off/out) van de eredivisie 
De 3 laagst geëindigde ploegen uit de 1

e
 klasse degraderen naar de 2

e
 klasse. 

 

Reserve divisie 

De nr. laatst degradeert naar de 2
e
 klasse. 

 

2
e
 klasse  

Nummer 1 van de afdelingen A, B en C promoveren naar de 1
e
 klasse.  

Het hoogste geëindigde reserveteam (gezamenlijk ranking alle 2
e
 klassen) promoveert naar de reservedivisie. 

Nummer 11 en 12 van de afdelingen A, B en C degraderen naar de regiocompetitie. 

 

Europacup (volgens de geldende LEN -regels) 

Voor de Europacup competitie 2015-2016 plaatsen zich vanuit de competitie 2014-2015 (o.v. evt. wijzigingen LEN): 

Womens Champions Cup:   Nummer 1 en 2 van de play-off 
LEN Trophy Women:   Bekerwinnaar en nummer 3 van de play-off 
Evt. extra plaats LEN Trophy Women Nummer 4 van de play-off 
Vrijkomende plaatsen worden opgevuld vanuit de eindstand reguliere competitie. 

 

3.2 Promotie-/degradatieregeling Heren 
 
Standaard Eredivisie  
Nr. laatst degradeert naar de 1

e
 klasse en nr. 1 na laatst speelt p/d tegen nr. 2 uit de 1

e
 klasse. 

De speelwijze play off/out wordt nog nader bekendgemaakt. 
 
Standaard 1

e
 klasse   

De hoogst geëindigde ploeg promoveert naar de Eredivisie. (uitgaande van de voor de Eredivisie geldende 
licentievoorwaarden)  
 
De op één na hoogst geëindigde ploeg speelt P/D wedstrijden voor één plaats in de Heren Eredivisie (uitgaande van 
de voor de Eredivisie geldende licentievoorwaarden) 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de 2

e
 klasse 

 
Standaard 2

e
 klasse  

De nrs 1 van iedere afdeling promoveert naar de 1
e
 klasse 

De nrs 11 en 12 van iedere afdeling degradeert naar de 3
e
 klasse 

 
Standaard 3

e
 klasse  

De nrs 1 van iedere afdeling promoveert naar de 2
e
 klasse 

De nrs 11 en 12 van iedere afdeling degradeert naar de regio 
 
 
Reserve divisie  
De nummer 12 degradeert naar de reserve 1

e
 klasse 

De nummer 11 speelt P/D wedstrijden met de nr. 2 uit de 1
e
 klasse om 1 plek in de reserve eredivisie 

 
Reserve 1

e
 klasse  

De hoogst geëindigde ploeg promoveert naar de reserve divisie.  
De op één na hoogst geëindigde ploeg speelt P/D wedstrijden voor één plaats in de reserve eredivisie  
De nummers 9, 10, 11 en 12 degraderen naar de reserve  2

e
 klasse 
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Reserve  2

e
 klasse 

De nrs 1 van iedere afdeling promoveert naar de reserve 1
e
 klasse 

De nrs 11 en 12 van iedere afdeling degradeert naar de regio 
 
Europacup (volgens de geldende LEN -regels)   

Voor de Europacup competitie 2015-2016 plaatsen zich vanuit de competitie 2014-2015 (o.v. evt. wijzigingen LEN): 

Champions League:   Nummer 1 en 2 van de play -off 
Euro cup:     Bekerwinnaar en nummer 2 van de play-off  
Evt. extra plaats Euro cup   Nummer 3 van de play-off 
Vrijkomende plaatsen worden opgevuld: eerst nr. 4 play off en vervolgens vanuit de eindstand reguliere competitie. 

 
Heren   
Uit de competitie van de regio’s Noord, Oost, Midwest, West en Zuid promoveert 1 standaardploeg en 1 reserve ploeg  
Bij toerbeurt leveren 3 regio’s een extra ploeg naar de standaard 3

e
 klasse en reserve 2

e
 klasse van de 

Bondscompetitie. Voor de competitie 2015-2016 zijn dit; Regio Oost, Midwest en West. 
 
Dames   
Uit de competitie van de regio’s Noord, Oost, Midwest en Zuid promoveert per regio één ploeg en uit regio West  
promoveren twee ploegen naar de 2

e
 klasse van de Bondscompetitie. Indien er onvoldoende ploegen vanuit regio 

West  promoveren, mag er een extra ploeg uit regio Noord promoveren etc. 

 
 
3.3 Algemeen 
In het geval dat in de periode vóór 1 mei 2015 verenigingen een startgemeenschap aangaan moet een indeling 
plaatsvinden die recht doet aan de sterkte van de ploegen. In overleg tussen het Bondsbureau en de 
competitieleider(s) van de betrokken regio dient hiervoor een passende oplossing te worden gevonden, die een 
afwijking van de gepubliceerde promotie-/degradatieregeling niet uitsluit. 
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4. Ploegopgave / Invallersregeling 2014 – 2015 

Dit hoofdstuk betreft bepalingen ten aanzien van: 

4.1 de ploegopgaven (Art. E14); 
4.2 het spelen voor meer dan één ploeg (Art. E19) 
 

Noot: De Bonds- en Regiocompetitie voor (jeugd en senioren) worden elk in elkaars verlengde als één competitie 
beschouwd. 

4.1 Ploegopgave 

De verenigingen moeten voor de start van de competitie aan de competitieleider(s) een ploegopgave doen van namen 
en startnummers van spelers(sters) voor elk team dat in de competitie gaat uitkomen. 

Voor het uitkomen in de Eredivisie geldt een afwijkende regeling. Zie art. 2.1 

4.1.1 Minimum aantal spelers 
Een vereniging welke deelneemt aan de competitie moet per ploeg minimaal 9 vaste spelers(sters) opgeven. Indien 
meer spelers worden opgegeven voor een team, worden zij geacht deel uit te maken als vaste speler van de 
ploegopgave van het betreffende team. 

4.1.2. Wijziging ploegopgave 
De ploegopgave kan maandelijks worden gewijzigd. Een verzoek tot wijzigen dient schriftelijk te worden ingediend op 
de daarvoor bestemde formulieren. Een wijziging van de ploegopgave gaat in, mits hiervoor toestemming wordt 
verleend door de competitieleider, na het verstrijken van een gehele maand gerekend vanaf de datum waarop het 
verzoek tot wijzigen op het Bondsbureau is ontvangen. Komen in de ploegopgaven namen van spelers(sters) voor 
waarvan bekend is dat zij in het tijdvak waarvoor de opgave geldt, niet of slechts zelden aan wedstrijden zullen 
deelnemen, dan wordt de betrokken vereniging een boete opgelegd. 

4.1.3 Vaste spelers op de ploegopgave 
Indien één van de vaste (totaal 9) spelers(sters) wordt teruggeplaatst naar een lagere ploeg, dan dient deze 
speler(ster) direct te worden vervangen door een nieuwe vaste speler(ster). Een teruggeplaatste speler mag tijdens 
de resterende duur van de competitie niet meer invallen in een hogere ploeg. Er zullen dus altijd minimaal 9 vaste 
spelers(sters) op de ploegopgave moeten staan. Vaste spelers dienen in de eerste helft van de competitie minimaal 
4x voor de betreffende ploeg te zijn uitgekomen. 

4.1.4 Spelers die niet op een ploegopgave staan 
Niet in de ploegopgave voorkomende spelers(sters) worden geacht te zijn opgegeven voor de laagste 
verenigingsploeg in de betreffende leeftijdscategorie die aan de competitie deelneemt. 

Toelichting 
Een speler in de senioren leeftijd, die niet een ploegopgave staat opgegeven wordt geacht te behoren bij het laagste 
seniorenteam. Deze speler mag uiteraard uitkomen in een hoger seniorenteam maar dan geldt de invallers regeling 
zoals vermeld onder 4.2.3  (zie ook punt 4.2.5) 
Een speler in de jeugd leeftijd, die niet in een ploegopgave staat opgegeven wordt geacht te behoren bij het laagste 
jeugdteam in zijn leeftijdscategorie.  
 

4.2 Algemene bepalingen voor het spelen voor meer dan één ploeg (Art. E19) 
 
4.2.1 Speler en vereniging 
Een speler(ster) mag in de competitie slechts spelen in een ploeg van een vereniging waarvan de speler(ster) lid is. 

4.2.2 Uitkomen in een lagere ploeg 
Het is niet toegestaan om voor een lagere ploeg uit te komen dan waarvoor men is opgegeven.  

4.2.3 Invallen in een hogere ploeg 
Een speler(ster), opgegeven voor een bepaalde ploeg, mag maximaal vijf maal in (een) hoger(e) ploeg(en) in dezelfde 
leeftijdscategorie invallen, zonder het recht te verliezen uit te komen in de ploeg waarvoor hij/zij als vaste speler(ster) 
is opgegeven.  

4.2.4 Vastspelen in een hogere ploeg 
Indien een speler(ster) meer dan vijf maal heeft deelgenomen aan één of meer wedstrijden van een hogere ploeg dan 
waarin hij/zij is opgegeven, mag hij/zij niet meer deelnemen aan wedstrijden van de ploeg waarin hij/zij is opgegeven. 
Dan wordt hij/zij aangemerkt als vaste speler van een hogere ploeg. De wedstrijden gespeeld in een opvolgend 
hogere ploeg blijven aangemerkt worden als gespeeld in een hogere ploeg. 
 
Toelichting 
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. 
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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 
zes 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. 
 

4.2.5 Invallersregeling senioren 

1. Voor alle spelers opgegeven in de ploegopgave voor een seniorenteam geldt als invallers regeling de bepaling in 
hoofdstuk 4.2.3 en 4.2.4 met de volgende aanvulling  

2. Jeugdspelers uit de leeftijdscategorie A en B en C die zijn opgegeven in de ploegopgave van een seniorenteam 
mogen altijd blijven spelen in het team waarvoor zij zijn opgegeven. 

 
Toelichting: 
Indien een jeugdspeler staat opgegeven bij Heren 5 en vervolgens invalt in heren 1 (4x) en heren 2 (2x) mag nog 
steeds uitkomen in Heren 5. Hij mag echter niet meer spelen in Heren 3 en 4. 
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5. Bepalingen voor spelers(sters) welke zijn opgegeven voor jeugdcompetities 

 
5.1 Leeftijdsindeling 
Binnen de invallersregeling voor de jeugd wordt gewerkt met de volgende leeftijdsindeling: 
- A - jeugd: spelers geboren in 1996 of 1997 (onder 19) 
- B - jeugd: spelers geboren in 1998 of 1999 (onder 17) 
- C - jeugd: spelers geboren in 2000 of 2001 (onder 15) 
- D - jeugd: spelers geboren in 2002 of 2003 (onder 13) 
- E - jeugd: spelers geboren in 2004 of 2005 (onder 11) 
- F - jeugd: spelers geboren in 2006 of 2007 (onder 9) 
 
5.2 Invallen in een hogere ploeg 
 
Algemeen: 
- Voor alle spelers opgegeven in de ploegopgave voor een jeugdteam geldt als invallers regeling de bepaling in 

hoofdstuk 4.2.3 en 4.2.4 met de volgende aanvullingen 
- Jeugdspelers mogen nooit uitkomen in een lagere leeftijdscategorie dan waartoe zij behoren. 
- Een jeugdspeler mag, in zijn eigen leeftijdscategorie, nooit in een lager team uitkomen dan in het team waarvoor 

hij staat opgegeven. 
- Indien jeugdspelers worden opgegeven in een hogere leeftijdscategorie dan gelden de regels van hun eigen 

leeftijdscategorie  
- Wedstrijden die jeugdspelers invallen in de seniorencompetitie tellen niet mee voor het aantal hoger gespeelde 

wedstrijden binnen de jeugdcompetitie 
 
Toelichting: 
Een speler opgegeven in C2 mag invallen bij de A en B - jeugd en het C1 team uiteraard met in acht name van 4.2.3 
en 4.2.4. Hij mag dus niet invallen in het C3 team. 
 
 

A en B- jeugd 
Deze spelers mogen invallen in de senioren competitie zonder het recht te verliezen uit te komen in het team 
waarvoor zij in de ploegopgave staan vermeld. 
Bij het uitkomen in de seniorencompetitie vallen de jeugdspelers onder de regeling vermeld in 4.2.3 en 4.2.4 
Toelichting: 
Indien een B- jeugdspeler bijv. 4x invalt in Heren 1 en 2 keer in Heren 2, dan mag hij blijven uitkomen voor het B -
team maar mag hij niet meer spelen in Heren 3 of lager.  
 
C- jeugd 
Deze spelers mogen invallen in de A en B jeugdcompetitie en de seniorencompetitie zonder het recht te verliezen uit 
te komen in het team waarvoor zij in de ploegopgave (C- jeugd) staan vermeld. 
Bij het uitkomen in de A en B competitie vallen de jeugdspelers onder de regeling vermeld in 4.2.3 en 4.2.4 
 
Toelichting:Indien een C- jeugdspeler  6x invalt in bij de A- jeugd dan mag hij blijven uitkomen voor zijn eigen C- team 
maar mag hij niet meer spelen in de B- jeugd. 
 
D, E en F- jeugd 
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. 

 

Toelichting: 
een speler uit de  F -categorie (onder 9), mag niet invallen in de D -categorie (onder 13) ook al heeft een vereniging 
geen team in de E- categorie. 
 
 
5.3 Dispensatie voor jeugdspelers 
 
De waterpolocommissie/competitieleider van Bond of Regio kan dispensatie verlenen aan spelers(sters) voor 
deelname aan wedstrijden van een hogere leeftijdscategorie dan waar deze spelers(sters) op grond van artikel  5.1 en 
5.2  zouden mogen invallen. 

Voor het verlenen van dispensatie gelden de volgende regels: 
- De dispensatie dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de betreffende waterpolocommissie/competitieleider; 
- Er dient een verklaring van de ouder(s) worden meegestuurd dat zij hier mee instemmen. 
- Spelen in een hogere leeftijdscategorie mag eerst nadat de dispensatieaanvraag is goedgekeurd. 
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Schematische weergave invallersregeling 2014 -2015 

leeftijdsklasse ingeschreven 
mag 

invallen/ mag invallen/ 
mag 

invallen/ 
mag 

invallen/ 
mag 

invallen/ 
mag 

invallen/ 

werkelijk voor spelen  spelen spelen spelen spelen spelen in  

    in E in D in C in B in A senioren 
F E             

E E             

E D             

D D             

D C             

C C             

C B             

C A             

C senioren             

B B             

B A             

B senioren             

A A             

A senioren             

senioren senioren             

        

  toegestaan   
ouderverklaring 
verplicht     

niet 
toegestaan 

        

Let op:        

De tekst van de invallersregeling is maatgevend.      

de regels tav het "vast" spelen in hogere teams zijn van toepassing    

Jeugdspelers mogen altijd blijven uitkomen voor het team waarin zij staan opgegeven.   
 
 
 
5.4 Invallersregeling bij Startgemeenschap 
 
Regels v.w.b. de invallersregeling bij startgemeenschappen. 
 
Allereerst is van belang dat een speler gedurende een competitie slechts voor één vereniging uit kan komen. 
Aangezien een startgemeenschap en de basisvereniging als één  vereniging wordent beschouwd dient het volgende 
in acht genomen te worden. 
 

1. Iedereen die voor de SG gaat spelen dient tijdig van de basisvereniging naar de SG overgeschreven te 
worden. (voor de uiterlijke teamopgave datum= rond 1 september) 

2. Een speler van een andere vereniging (buiten de SG verenigingen) dient voor de reguliere 
overschrijvingsdatum (1 juni) overgeschreven te zijn naar één der basisverenigingen. 

3. Een speler wordt aan het begin van het seizoen voor een team opgegeven. Dit kan een verenigingsteam zijn, 
of een SG team.  

4. Indien door omstandigheden, gedurende de competitie, het aantal spelers van een SG team onder de 
voorgeschreven 9 spelers daalt kan een verenigingsspeler overgeschreven worden naar een SG team. Dit 
dient bij de betreffende competitieleider(s) aangevraagd te worden. Een dergelijke aanvraag kan geweigerd 
worden. Hij mag daarna niet meer uitkomen voor een verenigingsteam.  

5. Jeugdspelers ingeschreven in jeugdteams van de basisverenigingen mogen invallen bij de SG óf bij de 
basisvereniging, maar niet bij beide. Hier dient dus een keuze gemaakt te worden. De normale regels voor 
“vast spelen” zijn van toepassing. Wel mogen zij altijd uit blijven komen voor het team waar zij voor 
opgegeven waren.  
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6. Vaststellen van wedstrijden (Art. E15 + Art. E16) 

 
6.1 Niet doorgaan van een wedstrijd 
Indien een wedstrijd niet is doorgegaan, dient de thuisspelende vereniging uiterlijk binnen vijf dagen na de 
oorspronkelijke wedstrijddatum een nieuwe speelmogelijkheid op te geven welke ligt binnen veertien dagen na de 
oorspronkelijke wedstrijddatum.  

6.2 Verzetten van wedstrijden i.v.m. Europacup wedstrijden 
In verband met deelname aan de Champions League, de European Champions Cup Women, de Euro Cup Men of de 
LEN Trophy Women kunnen de competitiewedstrijden van de eerste en tweede ploeg van de vereniging die uitkomt in 
de Europacup, worden verzet. Hetzelfde geldt voor wedstrijden van de jeugdploeg indien spelers(sters) van deze 
ploeg zijn opgegeven en spelen in de ploeg die uitkomt in de Europacup) 

6.3 Wijzigen van het aanvangsuur van wedstrijden  
6.3.1 Een wijziging van het aanvangsuur tot 2 uur voor of na het oorspronkelijke aanvangsuur, aangebracht door de 

competitieleiding zal, zonder dat hiervoor toestemming nodig is van de betrokken ploegen, niet als opnieuw 
vaststellen worden beschouwd mits deze wijziging tenminste 48 uur van tevoren aan de betreffende 
verenigingen is mede gedeeld.  

6.3.2 Indien een vereniging een verzoek tot wijziging van 2 uur voor of na het oorspronkelijke aanvangsuur indient, 
is hiervoor toestemming nodig van de tegenpartij. Verzoeken tot wijziging kunnen tot 72 uur voor de wedstrijd 
worden ingediend. De wijzigingen, met toestemming van de competitieleider, worden uiterlijk 48 uur van te 
voren bekendgemaakt.  

6.3.3 De kosten van wijziging van vastgestelde wedstrijden kunnen worden verhaald op de verzoekende partij; het 
hiervoor geldende minimumbedrag is opgenomen in de bijlage bij het huishoudelijk reglement 

6.3.4 Wanneer de wijziging consequenties heeft voor geplande regiowedstrijden is ook toestemming van de 
betreffende regiocompetitieleider vereist. 

 

6.4 Wijzigen van de wedstrijddatum 
Ten aanzien van het wijzigen van de datum van een vastgestelde wedstrijd gelden de volgende criteria: 

a. De datum van een vastgestelde wedstrijd kan door het bondsbestuur worden gewijzigd, indien één der 
partijen daartoe ten minste 30 dagen vóór de vastgestelde, respectievelijk de aangevraagde datum het 
verzoek aan het bondsbestuur doet onder bijvoeging van de schriftelijke toestemming van de tegenpartij (Art. 
E15 lid 2) 

b. Wanneer de wijziging consequenties heeft voor geplande regiowedstrijden is ook toestemming van de 
betreffende regiocompetitieleider vereist. 

c.  De nieuwe wedstrijddatum moet liggen binnen veertien dagen voor of na de oorspronkelijke wedstrijddatum. 
De wedstrijd kan zowel in een weekend als op een doordeweekse dag gespeeld worden.  

 
6.5 Kosten wijziging 
De kosten van wijziging van vastgestelde wedstrijden worden verhaald op de verzoekende partij:  het hiervoor 
geldende minimum bedrag is opgenomen in de KNZB tarievenlijst. Min. € 12,30 (max. € 182,75) 

Indien niet aan de genoemde voorwaarden is voldaan wordt het verzoek terzijde gelegd. 
 

7  Tuchtzaken 

Tuchtzaken bij deelname in meerdere competities 
Een veel voorkomende standaarduitspraak van de Tuchtcommissie is dat een waterpolospeler onvoorwaardelijk het 
recht wordt ontzegd deel te nemen aan alle bindende waterpolowedstrijden voor de periode, waarin de ploeg, waarin 
deze waterpolospeler staat of wordt gegeven zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, een x aantal bindende 
competitiewedstrijden moet spelen. 
 

Toelichting: 

Bij het x aantal bindende competitiewedstrijden tellen ook de wedstrijden mee die worden gespeeld in: 
a) Officieel wedstrijdverband in de bekercompetities, wedstrijden voor KNZB teams NTC/Jeugd, MITS de 

betreffende speler(ster) staat opgegeven in de ploegopgave van het team dat uitkomt in de betreffende 
competitie(s)  

b) Officiële NK wedstrijden en officiële wedstrijden voor vertegenwoordigende teams uit de regio 
 

De KNZB en de Tuchtcommissie verwachten hiermee een sportiever imago te creëren voor waterpolo, tegelijkertijd 
hebben de sporters die bv. uitkomen in een talentvol jeugdteam een voorbeeldfunctie voor hun leeftijdsgenoten. 
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8. Wedstrijdformulieren (Art. E18) 

 
8.1 Inzenden wedstrijdformulieren van alle wedstrijden 
M.i.v. het seizoen 2014-2015 is het verplicht gebruik te maken van het digitale wedstrijdformulier DWF van Sportlink. 

Nadere informatie ontvangen de verenigingen/gebruikers rechtstreeks. 

. 
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II   KNZB Bekercompetities 
 

1. KNZB Eredivisie Beker toernooi  dames/heren 

 
1.1 Deelnemers 

• Heren: deelname door ploegen die uitkomen in de Eredivisie en de nrs. 1 t/m 4 1
e
 klasse van het voorgaande 

seizoen.  

• Dames: deelname door ploegen die uitkomen in de Eredivisie en de 4 hoogst geëindigde standaard teams in 
de 1

e
 klasse van het voorgaande seizoen . 

 
1.2 Speelwijze heren/dames  
De 16 ploegen spelen een uit en een thuiswedstrijd, volgens loting. 

• De nrs. 1 t/m 4 van de Eredivisie 2013-2014 worden geplaatst voor de 1
e
 ronde 

• Kwartfinale en halve finales worden gespeeld volgens met een uit en /thuiswedstrijd 

• De finale wordt gespeeld middels 1 wedstrijd op 21 maart 2015 
Speeltijden: 4 x 8 minuten netto. 

 De winnaar van de finale is Bekerkampioen van Nederland en gerechtigd uit te komen in de Europacup 2015-
2016. 

 
1.3 Uitslag van de wedstrijden 
De wedstrijden dienen een winnaar op te leveren. Bij een gelijke stand na de reguliere speeltijd wordt er verlengd met 
2 speelperioden van 3 minuten. Wanneer na twee periodes van extra tijd de stand nog gelijk is volgt een 
strafworpenserie om tot een eindresultaat te komen. (WP 11.3) 

1.4 Inschrijfgeld 
Per vastgestelde wedstrijd zal per ploeg een vast bedrag in rekening worden gebracht (zie algemene tarievenlijst). De 
verrekening zal na afloop van de bekercompetitie geschieden via de verenigingsdepots.  

1.5 Ploegopgave 
De ploegopgave, ingediend voor de reguliere competitie, geldt tevens als opgave voor de bekercompetitie. Een 
speler(ster) van de vaste ploegopgave, die deelneemt aan de Beker I competitie is niet gerechtigd deel te nemen aan 
de in die periode beginnende overige bekercompetities. Dit geldt tevens voor spelers(sters) die zich in de reguliere 
competitie hebben vast gespeeld in het betreffende bekerteam. 

Wellicht ten overvloede:  

Opgegeven spelers/ sters (en zij die zich via de reguliere competitie in het betreffende team hebben vast gespeeld) 
KNZB Beker I mogen niet uitkomen in de Man Meer Cup I/Man Meer Cup II. 

1.6 Niet opkomen 
Indien een ploeg niet opkomt, wordt deze geacht de wedstrijd te hebben verloren, ongeacht de te betalen boete 
volgens Art. E 33.5 Het bondsbestuur behoudt zich het recht voor om bij het niet opkomen van een ploeg, betreffende 
ploeg deelname aan het volgende bekertoernooi te ontzeggen. 

1.7 Uitspraken tuchtzaken 
Wedstrijden uit de bekercompetitie gelden als bindende wedstrijden, meetellend voor de opgelegde straf. 

1.8 Invallersregeling 
De bekercompetitie wordt beschouwd als een andere competitie, hetgeen betekent dat invallen in de bekercompetitie 
vanuit een lagere ploeg in de ploeg die in de beker uitkomt, niet meetelt voor de invallersregeling zoals in hoofdstuk 3 
van dit Handboek is opgenomen. 
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2. ManMeer! Cup heren/dames   

 
2.1 ManMeer! Cup heren I/dames 
Deelname staat open voor standaardploegen die uitkomen in de 1

e 
, 2e  en 3e klasse heren en dames 1e en 2e 

klasse van de Bondscompetitie, alsmede de bekerwinnaars uit de regiocompetitie.  

• In de 1e ronde spelen de ploegen één wedstrijd tegen elkaar volgens het afvalsysteem. Er wordt geloot wie 
thuis speelt. 

• Afhankelijk van het aantal inschrijvingen vindt de loting van de 1e ronde zoveel mogelijk regionaal plaats 

• Een eventuele tussenronde wordt gespeeld volgens het afvalsysteem (1 wedstrijd) 

• De 2
e
 ronde en het vervolg van de bekercompetititie wordt gespeeld volgens het afvalsysteem (1 wedstrijd) 

• Speeltijden 4 x 7 minuten netto, finale 4 x 8 minuten 
 
2.2 ManMeer! Cup heren II  
Deelname staat open voor reserveploegen die uitkomen in de res. hoofd, res. 1

e
 en res. 2e klasse van de 

Bondscompetitie 

• In de 1e ronde spelen de ploegen één wedstrijd tegen elkaar volgens het afvalsysteem. Er wordt geloot wie 
thuis speelt.Afhankelijk van het aantal inschrijvingen vindt de loting van de 1e ronde zoveel mogelijk regionaal 
plaats 

• Een eventuelle tussenronde wordt gespeeld volgens het afvalsysteem (1 wedstrijd) 

• De 2e ronde en het vervolg van de bekercompetititie worden gespeeld volgens het afval systeem (1 wedstrijd) 

• Speeltijden 4 x 7 minuten netto, finale 4 x 8 minuten 
 
 
2.3 Uitslag van de wedstrijden 
De ronden die volgens het afvalsysteem worden gespeeld dienen een winnaar op te leveren. Bij een gelijke stand na 
de reguliere speeltijd wordt er verlengd met 2 speelperioden van 3 minuten. Wanneer na twee periodes van extra tijd 
de stand nog gelijk is volgt een strafworpenserie om tot een eindresultaat te komen. (WP 11.3) 

• de beide coaches moeten vijf spelers en een keeper opgeven 

• de spelers worden genoteerd in de volgorde waarin zij deelnemen: deze volgorde mag niet worden veranderd 

• de strafworpen zullen beurtelings aan beide zijden van het bad worden genomen 

• bij een gelijke stand na de eerste serie nemen dezelfde vijf spelers beurtelings een strafworp tot een ploeg mist en 
de ander scoort 

 
2.4 Inschrijfgeld 
Per vastgestelde wedstrijd zal per ploeg een vast bedrag in rekening worden gebracht (zie algemene tarievenlijst). De 
verrekening zal na afloop van de bekercompetitie geschieden via de verenigingsdepots. 

2.5 Ploegopgave 
De ploegopgave voor de reguliere competitie geldt tevens als opgave voor de bekercompetitie. De spelers/speelsters 
dienen speelgerechtigd te zijn. Een speler/speelster is gedurende de periode dat de bekercompetitie gehouden wordt 
niet gerechtigd deel te nemen aan de, in die periode beginnende bekercompetitie op regioniveau. Dit geldt tevens 
voor spelers(sters) die zich in de reguliere competitie hebben vast gespeeld in het betreffende bekerteam. 

Wellicht ten overvloede:  

Opgegeven spelers/ sters (en zij die zich via de reguliere competitie in het betreffende team hebben vastgespeeld) 
KNZB  Eredivisie Beker mogen niet uitkomen in de Man Meer Cup I/Man Meer Cup II. 

Opgegeven spelers/ sters (en zij die zich via de reguliere competitie in het betreffende team hebben vastgespeeld) in 
de Man Meer Cup I mogen niet uitkomen in de Man Meer Cup II.  

2.6 Niet opkomen 
Indien een ploeg niet opkomt, wordt deze geacht de wedstrijd te hebben verloren, ongeacht de te betalen boete 
volgens Art. E 33.5. Het bondsbestuur behoudt zich het recht voor om bij het niet opkomen van een ploeg, betreffende 
ploeg deelname aan het volgende bekertoernooi te ontzeggen.  

2.7  Uitspraak tuchtzaken 
Wedstrijden uit de bekercompetitie gelden als bindende wedstrijden, meetellend voor de opgelegde straf. 

2.8 Invallersregeling: 
De bekercompetitie wordt beschouwd als een andere competitie, hetgeen betekent dat invallen in de bekercompetitie 
vanuit een lagere ploeg in de ploeg die in de beker uitkomt, niet meetelt voor de invallersregeling zoals in hoofdstuk 3 
van dit Handboek is opgenomen 
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III. Overige zaken en bijlagen 
 
 

1. Protocol voor het ontvangen en begeleiden van waterpoloscheidsrechters en rapporteurs door de 
organiserende vereniging 

 
Algemeen 
Het protocol dient nageleefd te worden. Indien de organiserende vereniging nalatig is in deze, zullen de 
scheidsrechters een aantekening maken op het wedstrijdformulier. De scheidsrechters stellen het bondsbureau 
hiervan in kennis en de eventueel door de scheidsrechter(s) gemaakte kosten zullen tot een max. bedrag van € 10,00 
in rekening worden gebracht bij de vereniging. 

 
Protocol 
 

a. Bij aankomst in de accommodatie van de organiserende vereniging meldt de scheidsrechter zich uiterlijk 45 
minuten voor de aanvang van de wedstrijd bij de receptie of het restaurant van het zwembad. 

b. Door een vertegenwoordiger(ster) van de organiserende vereniging wordt de scheidsrechter welkom geheten 
en wordt hem/haar een consumptie aangeboden. Deze vertegenwoordiger(ster) blijft beschikbaar als 
aanspreekpunt voor de scheidsrechter gedurende diens verblijf in de accommodatie van de organiserende 
vereniging. 

c. Indien de scheidsrechter zijn/haar partner heeft meegenomen krijgt deze door de organiserende vereniging 
een (gratis) plaats in het zwembad aangeboden. 

d. De organiserende vereniging wijst de scheidsrechter een eigen kleedruimte (geen ruimte waar de ploegen 
ook gebruik van maken) en doucheruimte.  

e. Tijdens iedere wedstrijd krijgt de scheidsrechter door de organiserende vereniging een consumptie 
aangeboden. 

f. Na afloop van diens laatste wedstrijd krijgt de scheidsrechter door de organiserende vereniging een 
consumptie en een broodje (of iets dergelijks) aangeboden.  

g. Wanneer de scheidsrechter met het openbaar vervoer reist en hij/zij de vereniging verzoekt hem/haar af te 
halen en terug te brengen van/naar het station verleent de organiserende vereniging hierbij haar 
medewerking. 
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2. Protocol hoe verder te gaan bij gestaakte wedstrijden 

 
a. Bij gestaakte wedstrijden moet, in die gevallen waar een klacht als gevolg van een vorm van wandrag is 

ingediend, de tuchtcommissie een uitspraak doen. 
b. Naar aanleiding van de uitspraak van de tuchtcommissie zal de waterpolocommissie/competitieleider een 

beslissing nemen betreffende het al dan niet over- of uitspelen van de wedstrijd. 
c. Wanneer winst niet meer mogelijk is, kan worden besloten het over- of uitspelen achterwege te laten. Hiervan 

is bijvoorbeeld sprake wanneer er met nog enkele minuten te spelen een stand op het scorebord staat met 
een groot verschil in doelpunten tussen beide ploegen. 

d. De startsituatie van het uitspelen van een wedstrijd wordt bepaald door de 
waterpolocommissie/competitieleider van de bond, de regio. De competitieleider schrijft het al gespeelde deel 
van de wedstrijd uit op het wedstrijdformulier. 

e. De spelers(sters) welke oorspronkelijk aan de wedstrijd hebben deelgenomen, dienen, indien zij aan het 
restant van de wedstrijd deelnemen, hetzelfde cap nummer te dragen (de spelersopgave wordt bijgeleverd). 

f. Een UMV en/of een UMV/4 in de gestaakte wedstrijd, blijven gehandhaafd bij de uit of over te spelen 
wedstrijd. Spelers(sters) met een UMV of UMV/4, alsmede een genoteerde geblesseerde speler mogen ook 
niet door nieuwe spelers(sters) worden vervangen. De spelers(sters) met een UMV of UMV/4 moeten dus 
uitdrukkelijk op het wedstrijdformulier worden opgenomen. Dit wil zeggen dat als er een UMV of UMV/4 is 
gevallen, een wedstrijd nooit met meer dan 12 spelers(sters) kan worden gespeeld. 

g. Op het door de competitieleider al gedeeltelijk ingevulde wedstrijdformulier dienen alleen nog de namen van 
de spelers (incl. alle persoonlijke fouten) en het restant van de kolom wedstrijdverloop te worden ingevuld. 

h. De scheidsrechters dienen de brief/instructie van de waterpolocommissie/competitieleider naar de wedstrijd 
mee te nemen en zo nodig aan de ploegen te laten zien/lezen. 

 

Ook de betrokken verenigingen worden in een brief nader geïnformeerd over hoe de wedstrijd moet worden 
voortgezet.  

 

3. Protocol hoe verder te gaan bij uitspraak na protest 

 
a. Bij wedstrijden met een protest moet de protestcommissie een uitspraak doen. 
b. Naar aanleiding van de uitspraak van de protestcommissie zal de waterpolocommissie/competitieleider een 

beslissing nemen betreffende het al dan niet over- of uitspelen van de wedstrijd. 
c. Wanneer winst niet meer mogelijk is, kan worden besloten het over- of uitspelen achterwege te laten. Hiervan 

is bijvoorbeeld sprake wanneer er met nog enkele minuten te spelen een stand op het scorebord staat met 
een groot verschil in doelpunten tussen beide ploegen. 

d. De startsituatie van het uitspelen van een wedstrijd wordt bepaald door de 
waterpolocommissie/competitieleider van de bond, de regio. De competitieleider schrijft het reeds gespeelde 
deel van de wedstrijd uit op het wedstrijdformulier. 

e. De spelers(sters) welke oorspronkelijk aan de wedstrijd hebben deelgenomen, dienen, indien zij aan het 
restant van de wedstrijd deelnemen, hetzelfde cap nummer te dragen (de spelersopgave wordt bijgeleverd) 

f. Een UMV en/of een UMV/4 blijven gehandhaafd bij de uit of over te spelen wedstrijd. Spelers(sters) met een 
UMV of UMV/4, alsmede een genoteerde geblesseerde speler mogen ook niet door nieuwe spelers(sters) 
worden vervangen. De spelers(sters) met een UMV of UMV/4 moeten dus uitdrukkelijk op het 
wedstrijdformulier worden opgenomen. Dit wil zeggen dat als er een UMV of UMV/4 is gevallen, een wedstrijd 
nooit met meer dan 12 spelers/sters kan worden gespeeld. 

g. Op het door de competitieleider al gedeeltelijk ingevulde wedstrijdformulier dienen alleen nog de namen van 
de spelers (incl. alle persoonlijke fouten) en het restant van de kolom wedstrijdverloop te worden ingevuld 

h. De scheidsrechters dienen de brief/instructie van de waterpolocommissie/competitieleider naar de wedstrijd 
mee te nemen en zo nodig aan de ploegen te laten zien/lezen. 

 

Ook de betrokken verenigingen worden in een brief nader geïnformeerd, over hoe de wedstrijd moet worden 
voortgezet.  
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4. Administratieve heffingen en boetes (betreffende bondscompetitie) : 

 
   
E15.2 Kosten wijziging wedstrijden      min.   12,50 
E 29 Protesten: -afgewezen          37,50 
 idem wegens vormgebrek       123,30 
E 29 Omslag afgewezen protesten      max.   87,50 
 
Inleggelden bekercompetities       per wedstrijd   50,00  
 
Tuchtrechtspraak: 
L7.1 A3 Geldboete als tuchtrechtelijke straf 
 (min. niet indexgevoelig)      min.   11,35 
            max. 249,90 
L7.1 B3 Geldboete als tuchtrechtelijke straf     max. 250,00 
 
L7.6 Schikking        min.   12,50 
            max. 187,45 
 
L8.4    Kostenveroordeling tuchtrechter        16,80 
 
Administratieve boete - tarieven 2014:   
De maximale administratieve boete bedraagt € 185,85 (art. B34.1). 

Waterpolo: 
E8.5/10 Ontbreken legitimatiekaart; per persoon per kaart                            9,20 
E14  Vermelden van spelers in ploegopgave, die niet of zelden zullen spelen(E33.10)  41,85 
E14  Niet inzenden ploegopgave (wekelijks)         9,20 
E18  Niet doorgeven uitslagen/bijzonderheden bondscompetitiewedstrijd     9,20 
E18.1 Onnauwkeurig invullen wedstrijdformulier        9,20 
E18.11 Niet of niet tijdig inzenden wedstrijdformulieren (wekelijks)      9,20 
E22.8 Ontbreken van de verklaring, dat men akkoord gaat met de leiding  
 als de eigenlijke scheidsrechter niet is opgekomen       9,20 
E24.5 Te laat aanvangen wedstrijd          9,20 
E25.1 Niet nakomen verplichting ten aanzien van bevoegde W-functionaris      9,20 
E33.1 Niet gestand doen inschrijving waterpoloploeg      41,85 
E33.5 Niet opkomen        ***   41,85 
E33.6 Opkomen met minder dan 7 spelers, maar meer dan 4 spelers;  
 per ontbrekende speler           9,20 
E33.11 Terugtrekken uit de waterpolocompetitie, na de hiervoor gestelde datum   41,85 
 
  
*** Meestal wordt vanwege de gemaakte kosten de maximale administratieve boete opgelegd (€ 185,85) 
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5. Speelveldafmetingen  
 

Heren  Eredivisie   30 x 20 x 2 meter.  
Dames Eredivisie    25 x 20 x 2 meter. 
Overige klassen    25 x 20 x 2 meter. 
 
Minimale maat overige klassen   25 x 15 x 1,80 meter. 
 
Dispensatie moet worden aangevraagd in alle afwijkende gevallen. 
 

 

6. Hulpmiddelen  

 
Voor het gebruik van hulpmiddelen (bril, brace etc) dient dispensatie aangevraagd te worden via bondsarts@knzb.nl. 
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6. Veel gestelde vragen/voorbeelden waterpolocompetitie 

(m.u.v. de gestelde regels in het Eredivisiereglement) 
  

Rubriek Vraag/Stelling Antwoord 
Invallers- 
regeling 

Een speler uit de ploegopgave van een 
team mag nooit in een lager team 
invallen 
 

Een speler uit de ploegopgave van heren 2 mag nooit 
in heren 3, 4 etc. uitkomen. 
 

 Invallen in een hoger team Een speler uit heren 6, heeft 1 x ingevallen in heren 
3, 2 x in heren 4 en 2 x in heren 5. Hij is dus 5 x 
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. 
 

 Invallen in een hoger team. Een speler bij een vereniging met 6 herenteams die 
niet in de ploegopgave voorkomt van een van de zes 
teams, wordt 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hoofdregels bij de jeugd 
Hoofdregel 1: is het team waarvoor de 
jeugdspeler is opgegeven. Dat zal 
meestal in zijn eigen leeftijdcategorie 
zijn, maar het komt toch ook vaak voor 
dat bijvoorbeeld een speler uit de D -
jeugd (onder 13) in de teamopgave van 
de C -jeugd (onder 15) staat vermeld.   
In dat geval gelden de regels voor de 
leeftijdcategorie waaronder men qua 
leeftijd valt. 
 

Een jeugdspeler mag nooit in een jongere 
leeftijdscategorie spelen dan hij op grond van zijn 
geboortejaar wordt ingedeeld en nooit lager spelen 
dan het team waarvan hij in de ploegopgave staat. 
Staat een speler niet in de teamopgave, dan is hij 
geacht te zijn opgegeven in het laagste team van zijn 
leeftijdscategorie. 

 Hoofdregel 2: een speler mag zo vaak 
als hij wil in één hogere leeftijdscategorie 
spelen en dan nog steeds in het team 
van zijn eigen leeftijd spelen 
 

Zie art. 4.2.3. 
 

 Wie bepaalt welke spelers dispensatie 
hebben/krijgen om hoger te spelen. 
 

De competitieleiders/waterpolocommissies 
betreffende regio/kring bepalen voor de 
regiocompetitie de dispensatie. Voor de N.K. wordt 
geen dispensatie verleend. 
 

 Jeugdspelers uit de D, E en F -categorie 
(het geboortejaar is bepalend!) 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 eventueel van afgeweken worden 
na verlening van dispensatie. 
 
 

een speler uit de F -categorie (onder 9 van, mag niet 
invallen in de D -categorie (onder 13, tenzij de 
competitieleider vooraf dispensatie heeft verleend. 

 Mag een jeugdspeler, welke is 
opgegeven in een seniorentam nog in de 
jeugd uitkomen 
 

Zie art. 4.2.5. 

 Telt invallen in de bekercompetitie mee De bekercompetitie wordt beschouwd als en andere 
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voor de invallersregeling competitie, hetgeen betekent dat invallen vanuit een 
lagere ploeg niet meetelt. 
 

Wedstrijd-
wijzigingen 

Kan ik zonder meer een wijziging in 
tijd/datum doorvoeren 

Volgens de competitiebepalingen (art. 6.) dienen 
wijzigingen tijdig aangevraagd te worden bij de 
competitieleiding, onder bijvoeging van een akkoord 
van de tegenpartij. Dit geldt zowel voor tijd -als datum 
wijzigingen. 
 

 Als mijn vereniging (1
e
 team) Europacup 

speelt, mag het 3
e
/4

e
 team de wedstrijd 

wijzigen 

Alleen het 1
e
 team en het 2

e
 team waarvan spelers op 

de ploegopgave voor de Europacup staan krijgen 
uitstel. 
 

 Wat te doen indien een wedstrijd door 
omstandigheden niet is doorgegaan 

Indien een wedstrijd niet is doorgegaan, dient de 
thuisspelende vereniging uiterlijk binnen vijf dagen na 
de oorspronkelijke datum een nieuwe datum op te 
geven, welke ligt binnen veertien dagen na de 
oorspronkelijke datum. 
 

Schorsingen Wanneer is de uitslag van de tuchtzaak 
bekend behandeld door de 
Tuchtcommissie? 

Op de vrijdag (de dag na de zitting). De vereniging 
dient vervolgens de speler over de uitspraak te 
informeren i.v.m. het (niet) mogen spelen in het 
weekend.  
 

 Wat betekent onvoorwaardelijke 
schorsing?  
 

Dat beklaagde onvoorwaardelijk het recht is ontzegd, 
in gaande d.d. deel te nemen aan alle bindende 
waterpolowedstrijden voor de periode, waarin het 
team, waarvoor beklaagde als vaste speler staat of 
wordt opgegeven, X aantal bindende reguliere 
competitiewedstrijden moet spelen. 
 

 Wat betekent voorwaardelijke schorsing?  
 

Dat wanneer beklaagde gedurende de proeftijd weer 
met de Tuchtcommissie in aanraking komt, de 
voorwaardelijke ontzegging van het recht deel te 
nemen aan alle bindende waterpolowedstrijden bij 
een veroordeling ten uitvoer zal worden gelegd. Met 
andere woorden: deze wordt opgeteld bij de nieuwe 
veroordeling. 
 

 Wat wordt verstaan onder wangedrag? 
 

Onder wangedrag wordt ondermeer verstaan het 
opzettelijk of door schuld toebrengen van lichamelijk 
letsel, het zonder gegronde redenen weigeren of 
onthouden van medewerking aan de bevoegde 
organen van de KNZB of enig persoon bij de 
uitoefening van een officiële functie binnen KNZB -
verband, daadwerkelijk of lijdelijk verzet tegen die 
personen of organen, als mede het door woord, daad 
of geschrift ondermijnen van hun gezag. 
 

 Mag ik aanwezig zijn bij de behandeling 
van de strafzaak? 
 

a.    De zaken bij de Tuchtrechter worden uitsluitend 
d.m.v. schriftelijk verweer afgehandeld; 
b.    Bij de zaken die door de Tuchtcommissie worden 
afgehandeld, kan de aangeklaagde zich schriftelijk 
dan wel mondeling en bijgestaan door eventuele 
getuige verweren. Zitting vindt op donderdag plaats. 

 Wat wordt verstaan onder bindende 
competitiewedstrijden 

Bij het x aantal bindende wedstrijden moeten, indien 
van toepassing, naast de reguliere competitie 
wedstrijden ook begrepen worden; bekercompetities, 
WOC competities, NK wedstrijden en wedstrijden van 
KNZB teams NTC/Jeugd. 
 

Officials Dient de jury in officiële kleding achter de 
tafel te zitten 

De wedstrijdofficials dienen in gelijke, herkenbare 
kleding te laten fungeren. 
 

 Wat te doen indien een 
official/scheidsrechters niet aanwezig is 

Hier dient art. E 24 van het KNZB reglement 
geraadpleegd te worden. 
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Algemeen Hoe worden boetes verrekend Indien een boete volgens reglement wordt opgelegd, 

wordt deze automatisch verrekend via het depot van 
de betreffende vereniging. 

 Wedstrijdformulieren Deze moeten binnen  2 x 24 uur door de KNZB te 
Nieuwegein zijn ontvangen. 

 Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) 
 

Zie art. 9. 

 Ploegopgaven Deze dienen te zijn opgegeven via het systeem SVS. 
Te allen tijde hebben verenigingen de mogelijkheid 
na te zien wie er hebben gespeeld/zich hoger hebben 
vast gespeeld.  
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7.  Jaarrooster 2014- 2015 

 

 

 
Overige 

 
Eredivisie Int. 

 
klassen 

 
D+H+res.div. d/h 

30/31 aug 
   

24-31/8 EJK J o.19 Tiblisi (Geo) 

    
7-14/9 EJK M o.19, Rome (Ita) 

6/7 sept 
   

 13/14 sept NK ManMeer   

 20/21 sept Mmcup Supercup Amersfoort 

 
  

27/28 sept 1 1 1 CL 

 4/5 okt 2 Beker (u/t) 2 

 11/12 okt 3 2 3 EC 

 
3 

18/19 okt herfstvak. inhaal inhaal inhaal CL 

 25/26 okt herfstvak. Mmcup 4 4 29/10 CL 

 1/2 nov 4 5 5 EC 

 
6 

8/9 nov 5 7 7 12/11 CL 

 15/16 nov 6 Beker u/t 6 

 22/23 nov 7 8 8 

 29/30 nov 8 9 9 EC/ECW 

 6/7 dec Mmcup 10 10 

 
11 

13/14 dec 9   11 17/12 EC 

 20/21 dec winterstop winterstop winterstop winterstop winterstop 

 10/11 jan Mmcup 12 12 

 17/18 jan 10 13 13 ELW 

 
14 

24/25 jan 11 Beker U/T 14 

 31 jan/1 feb 12 15 15 

 7/8 feb 13 16 16 

 14/15 feb carnaval Mmcup inhaal inhaal 18/2 ELW 

 21/22 feb 14 17 17 

 28 feb/1 mrt 15 18 18 
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 7/8 mrt 16 19 19 11/3 ELW 

 
20 20 

14/15 mrt 17 21 21 

 21/22 mrt 18 Beker finale Da/He Eredivisie 21 maart 

 28/29 mrt 19 22 22 

 4/5 april 04 apr. Finale MM cup Heerenveen 

Pasen 

11/12 april 20 20 ELW 

 18/19 april 21 15-19/4 play offs best of 3 

 
1e ronde 

25/26 april 22 22/4-3/5 play offs best of 5 ELW 

 
22/4-3/5 play offs 

2/3 mei halve finales 

 9/10 mei 9-24/5 play offs finales best of 5 

Hemelvaartsdag 14 mei 9-24/5 play offs finales EJK kwal. J. 

 
9-24/5 play offs finales 

16/17 mei 9-24/5 play offs finales 

 
9-24/5 play offs finales 

23/24 mei 9-24/5 play offs finales 

Pinksteren 

 30/31 mei 

 6/7 juni Voorronde DG 

 13/14 juni Voorronde AJ/CM/CJ/ NKE 

 20/21 juni FF DG 

 27/28 juni FF AJ/CM/CJ 
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8.  Contact adressen KNZB  

 
Bondsbureau KNZB, Wattbaan 31-49, 3439 ML Nieuwegein 
Postbus 7217 3430 JE Nieuwegein 
Tel. 030-7513200 Fax. 030-7513201 
www.knzb.nl; E mail: waterpolo@knzb.nl 
 
 

 

Nico Borst, Bondscompetitieleider Waterpolo, Programma coördinator Competities en Kampioenschappen 

Tel. 030-7513202  mob. 06-24158881, nico.borst@knzb.nl 

• Wedstrijdzaken/Officialzaken algemeen 

• Bondscompetitie 

• Bekercompetities 

• N.K. jeugd 

• Calamiteiten bondscompetitie weekeind 
 

 

Dagmar de Ruijter, Projectleider Competities en Kampioenschappen 

Tel. 030-7513208  dagmar.de.ruijter@knzb.nl 

• Adviesraad waterpolo arbitrage 

• Tuchtzaken 

• Protestzaken 
 

 
Jeannette Banfi, Directiesecretaresse 
Tel. 030-7513227 (ma/di/wo/do/vrijdag), jeannette.banfi@knzb.nl 

• Commissie van Beroep   
 
 
 
 
 
 
 

 
 , Adm. medewerker 
Tel. 030-7513222, joyce.van.luijn@knzb.nl 

• (her)aanstellingen officials 

• wedstrijden algemeen 

• Bekercompetities 


