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Onderwerp Aanpassingen waterpolo spelregels 2019

Geachte gemeente /exploitant van het zwembad,
De Wereldzwembond FINA heeft in februari 2019 de nieuwe spelregels waterpolo
gepubliceerd welke dit internationale zomerseizoen direct zullen worden toegepast. Deze
nieuwe spelregels worden ook door de KNZB overgenomen. Met de aanpassingen beoogd
men het waterpolo spel (nog) aantrekkelijke te maken en te laten aansluiten bij de eisen die
vanuit het IOC aan de sport worden gesteld.
Voor u als eigenaar /beheerder van het zwembad dient er een aanpassing te worden
gemaakt m.b.t. de waterpolo klokken en de belijning van het waterpoloveld.
Waterpolo klokken
De schotklok is nu ingesteld op 30 seconden. In de nieuwe regels wordt naast de huidige 30
seconden, in sommige situaties de schotklok naar 20 seconden gezet. De verandering is dus
dat er in sommige situaties 30 seconden wordt geklokt en in sommige situaties 20 seconden.
Dat betekent dat het scorebord moet kunnen switchen tussen 30 seconden en 20 seconden.
Deze verandering dient te worden mogelijk gemaakt op het scorebord. De KNZB heeft alle
leveranciers die waterpolo klokken aanbieden geïnformeerd over deze aanpassing.
Afhankelijk van de leverancier of type klok is het in vrijwel alle gevallen mogelijk deze te
laten aanpassen. U kunt hierover direct contact opnemen met u leverancier. Wij adviseren u
ook om dit afstemming te doen met de waterpolo vereniging die actief is in uw zwembad.
Belijning waterpoloveld
Er is als gevolg van de nieuwe regels ook een aanpassing nodig aan de belijning van het
waterpoloveld.
Aan elk van de beide speelveldzijden moeten duidelijke merktekens zijn aangebracht om het
volgende aan te duiden:
- witte merktekens: de doellijn en de middenlijn;
- rode merktekens: de 2-meterlijnen;
- NIEUW gele merktekens: de 6-meterlijnen. (was voorheen 5-meterlijn) (bijv. verlengen
van de gele markeringslijn tot 6 meter en /of bijv. gele pion op 6 meter)
- NIEUW een rode markering (bijv. rode pion) dient geplaatst te worden op 5 meter van de
doellijn om de afstand aan te geven vanwaar een strafworp dient te worden genomen.
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De beide speelveldzijden moeten van de doellijn tot de 2-meterlijn rood zijn, van de 2meterlijn tot de 6-meterlijn geel en van de 6-meterlijn tot de middenlijn groen.
Wanneer de markeringslijn aangepast moet worden neem dan contact op met uw
leverancier. Indien er gebruik wordt gemaakt van pionnen, dienen er 4 extra rode pionnen te
worden aangeschaft.
Afbeelding speelveld waterpolo vanaf februari 2019 vastgesteld.

De aanpassingen dienen gereed te zijn voor het seizoen 2019 -2020. Deze start na de
zomervakantie in september 2019.
We hebben op onze website alle informatie gebundeld m.b.t. dit onderwerp.
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/aanpassing_wp_s
pelregels/
De KNZB rekent op uw medewerking om deze aanpassingen op een goede wijze vorm te
geven zodat alle in uw zwembad spelende verenigingen vanaf september volgens de nieuwe
regels kunnen spelen. In een aantal gevallen zullen er kosten gemoeid zijn met deze
aanpassingen vanuit de KNZB zijn hiervoor geen subsidiemogelijkheden.
Hartelijke groet,
namens de Koninklijke Nederlandse Zwembond
Guust Jutte
Programmamanager Waterpolo

