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Onderwerp Nieuwe waterpolo spelregels vereisen actie!

Geachte sportvrienden,
De Wereldzwembond FINA heeft recent haar nieuwe spelregels waterpolo gepubliceerd welke
in het internationale zomerseizoen direct zullen worden toegepast. Met de aanpassingen
beoogt men het waterpolospel (nog) aantrekkelijker te maken en te laten aansluiten bij de
eisen die vanuit het IOC aan de sport worden gesteld. De KNZB zal deze regels na afloop van
het huidige waterpolo seizoen geheel overnemen.
Om in het seizoen 2019/2020 te kunnen deelnemen aan de waterpolocompetitie dient uw
vereniging in staat te zijn de spelregels toe te passen. Hiervoor is een aanpassing van het
scorebord en de lijnen/markeringen noodzakelijk.
Als vereniging zal hiervoor vaak tezamen met de zwembadexploitant en/of eigenaren moeten
worden opgetrokken. Wij verzoeken u dan ook om zo snel mogelijk contact te zoeken met
deze partijen teneinde de aanpassingen in gang te zetten en te borgen dat ook uw
vereniging voor aanvang van het nieuwe seizoen gereed is. Vanuit de zwembond zijn vrijwel
alle scorebord leveranciers op de hoogte gesteld van de aanstaande wijzigingen en hebben
zij de noodzakelijke voorbereidingen reeds getroffen. Ook in haar contacten met
zwembadexploitanten en gemeenten heeft de KNZB de noodzakelijke aanpassingen aan de
orde gesteld.
In een aantal gevallen zullen er kosten gemoeid zijn met deze aanpassingen. Vanuit de KNZB
zijn hiervoor geen subsidiemogelijkheden. Of deze in uw gemeente wel beschikbaar zijn, zal
lokaal moeten worden nagevraagd.
Op de website van de KNZB staat meer informatie over deze wijziging en kunt u ook de
contactgegevens vinden van de meeste scorebord leveranciers.
(https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/aanpassing_wp_
spelregels/)
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Wij zijn ervan overtuigd dat met een spoedige start heel waterpolo-end Nederland erin zal
slagen om deze omvangrijke operatie op goede wijze vorm te geven zodat we vanaf
september 2019 in alle zwembaden volgens de nieuwe regels kunnen spelen!
Hartelijke groet,
namens de Koninklijke Nederlandse Zwembond
Robin Reverda

Guust Jutte

Accommodatie adviseur

Programmamanager waterpolo

Bijlage:
Indeling veld volgens de FINA WP regels 2019-2021

