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De competitiebepalingen voor het seizoen 2020-2021 treft u hierbij aan. Dit betreft
competitiebepalingen zoals worden benoemd in het KNZB-E-reglement.
Naast dit document maken de volgende documenten deel uit van de competitiebepalingen:
• Bekercompetitiebepalingen 2020-2021
• Eredivisie bepalingen 2020-2021
• Ploegopgave/invallersregeling 2020-2021
• Ontvangstprotocol waterpolo officials
• Protocol stakingen en protesten
• Protocol voor veiligheid rondom (waterpolo) wedstrijden
De bepalingen zijn in april 2020 in concept gepubliceerd (versie 0.1) . Alle opmerkingen zijn
besproken en verwerkt en zijn de competitiebepalingen definitief (versie 1.0) in augustus 2020.
Medio september wordt het rooster (en indien noodzakelijk de competitiebepalingen) aangepast naar
aanleiding van het internationale speelrooster (LEN/FINA) en de definitieve inschrijvingen voor de
competitie (versie 2.0). Wijzigingen blijven in principe hiertoe beperkt.
De KNZB-competities worden uitgevoerd onder de reglementen van de KNZB. Daarbinnen zijn voor
het waterpolo in het bijzonder enkele KNZB-reglementen relevant:
• C-reglement
• E - reglement (incl. WP-spelregels)
• L - reglement (tuchtzaken).
• Q- reglement (Beroepscode wordt omgezet in reglement Sportief Gedrag)
Voor competities die georganiseerd worden onder regio van de KNZB-regio’s, verwijzen wij u naar de
betreffende regio websites:
• 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
De medewerkers en vrijwilligers van de KNZB doen er alles aan de competities zo soepel mogelijk te
laten verlopen.
Voor zaken die geen spoed hebben of tijdens kantooruren, kan contact opgenomen worden met het
bondsbureau afdeling waterpolo op 088-1348610.
Mochten er toch dringende onduidelijkheden zijn of andere zaken die het verloop van de competitie
verhinderen, dan is er een calamiteitennummer beschikbaar alléén tijdens het weekend. Naar dit
nummer kan zowel gebeld worden als via WhatsApp contact worden opgenomen.
Dit nummer is 088-1348611.

Ik wens iedereen die op welke wijze dan ook bij de waterpolocompetitie betrokken is een gezond,
plezierig en vooral sportief seizoen!
Ilse Sindorf
Landelijk Competitieleider Waterpolo
wpcompetitieleider@knzb.nl
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Wijzigingen ten opzichte van de 2.0 versie seizoen 2019-2020:
Vervallen/Aanpassing/Verduidelijking:
Blz 5
Aanvulling: Covid-19
Blz 5
Slecht weer protocol: Verwijzing naar website KNZB.: protocol voor veiligheid.
Blz 6
Aanvulling: Verplicht spelen met Eredivisie-ballen in de Eredivisie.
Blz 7
Aanvulling: Alle bondswedstrijden dienen op de zaterdag met een aanvangstijd vóór 21:30 uur te
worden ingepland. Wedstrijden op de zondag dienen voor 19.30 (senioren) en 18.00 uur (jeugd) te
worden ingepland.
Transfer buitenland
Verduidelijking tekst.
Aanvulling tekst transfer vanuit een land dat geen lid is van de LEN.
Blz 8
Aanvulling hoofdstuk overschrijvingen.
Blz 10
Aanpassing niet doorgaan van een wedstrijd.
Aanvulling doping.
Blz 11
Aanvulling: Wijziging wedstrijden kan niet na de laatste 2 speelronden of na de competitie.
Aanpassing: Wijzigingen datum wedstrijd.
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1. Inleiding
1.1. Algemeen
Het doel van de competitiebepalingen is om heldere afspraken en uitgangspunten te formuleren
om een eerlijk en sportief verloop van de competitie te waarborgen. Het bestuur van de
deelnemende verenigingen is verantwoordelijk dat in alle gevallen in de geest van de
verschillende reglementen en bepalingen wordt gehandeld en dat de vigerende protocollen
worden nageleefd.

1.2. Covid-19 algemeen
In verband met Covid-19 dient iedereen zich te houden aan de voorgeschreven protocollen die
door het bestuur van de KNZB zijn vastgelegd en gepubliceerd.
Doordat het onbekend is hoe de competitie zal verlopen, wordt van ieder flexibiliteit verwacht.
Er kunnen aanpassingen plaats vinden in het belang van de veiligheid! De gevolgen van deze
aanpassingen kunnen impact hebben op de competitie (doorgang van wedstrijden, eindstand,
etc.).
Bij aanvang van de wedstrijd is het geldende protocol van toepassing, waarmee beide teams gaan
als de wedstrijd start.
Zie voor alle informatie:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/

1.3. Covid – 19 Einde bonds- en regio competitie / ranking
Indien de bonds- en regiocompetitie op een reguliere wijze uitgespeeld kan worden, geldt de
daaruit voortvloeiende stand als eindstand. Kampioenen worden benoemd en de promotiedegradatie regeling wordt volgens de bepalingen doorgevoerd.
Afwijkingen:
1. Indien afgelaste wedstrijden nog van belang kunnen zijn met betrekking tot een ranking (aan
het einde van de competitie), dan kan de competitieleider hierin actie nemen.
2. Indien niet een volledige competitie binnen een afdeling gespeeld kan worden, dan geldt
onderstaande (in volgorde genoemd):
1. Indien 75% * van het volledige definitieve competitie rooster binnen een afdeling door alle
teams gespeeld is, wordt dat de eindranking. Kampioenen wordt benoemd. Promotiedegradatie regeling wordt toegepast.
2. Indien minder dan 75% * van het volledige definitieve competitie rooster binnen een
afdeling door alle teams gespeeld is, geldt een halve competitie** en wordt dat de
eindranking. Er worden geen kampioenen benoemd. De promotie-degradatie regeling
wordt toegepast.
3. Deze afwijkingen gelden niet voor de Eredivisie dames en Eredivisie heren. Zie hiervoor de
promotie- en degradatie bepalingen (2.1 en 3.1).
* Aantal wedstrijden binnen een afdeling naar boven afgerond.
** Alle teams in een afdeling hebben 1 keer tegen elkaar gespeeld.
Zie voor alle informatie:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/
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1.4. Slecht weer protocol
Op de Nederlandse competitie is het KNZB-weerprotocol van toepassing. Dit om te allen tijde de
veiligheid van onze sporters te borgen.
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/algemene_wedstrijdzaken/weersoms
tandigheden/

1.5. Veiligheid
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor zowel sporters als
supporters. De afspraken binnen de Code Blauw zijn hierbij maatgevend. (Vertegenwoordiging
van) Het bestuur van de thuisspelende vereniging dient beschikbaar te zijn als aanspreekpunt
hierin voor officials en andere KNZB-vertegenwoordigers.
Het nuttigen van alcoholische versnaperingen is in de zwemzaal is te allen tijde verboden. Dit
geldt ook voor de tribunes en andere ruimtes welke een open verbinding met de zwemzaal
hebben. Glaswerk is eveneens niet toegestaan.
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/ (zie protocol
voor veiligheid).

1.6. Speelveldafmetingen
Afmetingen van het speelveld zijn opgegeven in de spelregels waterpolo (E-reglement, bijlage
E1). Bij de heren wordt er gespeeld op een veld met de standaardafmeting (30x20x2 meter). Dit
geldt voor de navolgende divisies:
• Heren Eredivisie
• Heren reserve Eredivisie
• Heren 1e divisie
• Heren Eredivisie B-jeugd
Daar waar in deze divisies niet aan de standaardafmetingen kan worden voldaan mag in
zwembaden die zijn opgeleverd vóór 2018 zonder dispensatie worden gespeeld op een speelveld
van 25 meter lengte. Breedte maximaal 20 meter en minimaal 15 meter. Diepte van het zwembad
dient minimaal 2 meter te bedragen.
In de Dames eredivisie en de overige divisies (uitgezonderd E/F-leeftijd) bedraagt de afmeting van
het speelveld 25x20x2 meter. Het is toegestaan om zonder dispensatie te spelen op een minimale
speelveld afmeting van 25x15x1,80 meter.
Daar waar aan de maximale breedte van 20 meter wordt voldaan én er aan de zijde tegenover de
jurytafel tenminste 0,5 meter vrije ruimte is, zijn vliegende wissels als bedoeld in WP 1.8 en WP
5.6 mogelijk.
Voor de in WP 1.6 benoemde markeringen dienen pionnen in de juiste kleuren worden gebruikt.
Dispensaties
Eventuele dispensatie kan alleen worden verleend door het bondsbestuur. Deze bevoegdheid is in
deze gedelegeerd aan de competitieleider (wpcompetitieleider@knzb.nl) of de desbetreffende
regiocompetitieleider). Te allen tijde dient de bevestiging van verkregen dispensatie bij de jurytafel
ter inzage aanwezig te zijn. Het ontbreken van een noodzakelijke dispensatie kan leiden tot
uitsluiting van de competitie. Financiële gevolgen zijn voor de desbetreffende vereniging.
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1.7. Entree
Aan een bezoekende ploeg dient gratis toegang tot de accommodatie te worden verleend. Het
betreft hier spelers(sters) en begeleider(sters) tot een maximum van 18 personen per team.
Tevens dient voor reguliere competitiewedstrijden gratis toegang te worden verleend aan
scheidsrechters die dit kunnen aantonen middels hun digitale bondspas. De gratis
toegangsregeling voor scheidsrechters geldt niet voor de Supercup, KNZB-Bekerfinale, ManMeer!-Cup finale, Play-off wedstrijden en (oefen)interlands.

1.8. Bal
Te allen tijde dienen bij elke wedstrijd minimaal 6 deugdelijke, gelijke ballen aanwezig te zijn.
Voor de wedstrijden in de Eredivisie is verplicht om met de Eredivisie-wedstrijdbal te spelen.
Tevens wordt geadviseerd gebruik te maken van een waterpolo startinstallatie (bal vanuit het
midden).

1.9. Speel- en aanvangstijden
De volgende speeltijden zijn van toepassing in de bondscompetitie
Divisie

Speeltijd
4 x 8 min.
4 x 8 min.
4 x 7 min.
4 x 7 min.

Rust tussen
periode 2 en 3
3 min.
3 min.
2 min.
2 min.

Geadviseerde plantijd (incl.
inzwemmen)
80 min.
80 min.
65 min.
65 min.

Heren Eredivisie
Heren 1e divisie
Heren 2e divisie
Heren 3e divisie
Heren reserve Eredivisie
Heren reserve 1e divisie
Heren reserve 2e divisie

4 x 8 min.
4 x 7 min.
4 x 6 min.

3 min.
2 min.
2 min.

80 min.
65 min.
55 min.

Dames Eredivisie
Dames 1e divisie
Dames 2e divisie

4 x 8 min.
4 x 7 min.
4 x 6 min.

3 min.
2 min.
2 min.

80 min.
65 min.
55 min.

Dames reserve Eredivisie

4 x 8 min.

3 min.

80 min.

Eredivisie B-jeugd
1e Divisie B-jeugd

4 x 8 min.
4 x 7 min.

3 min.
2 min.

80 min.
65 min.

Eredivisie C-Jeugd
1e Divisie C-Jeugd

4 x 7 min.
4 x 6 min

2 min.
2 min.

65 min.
55 min.

Alle bondswedstrijden dienen op de zaterdag uiterlijk om 21:30 uur aan te vangen. Wedstrijden dienen
op de zondag uiterlijk om 19.30 (senioren) en 18.00 uur (jeugd) aan te vangen.

1.10.

Omvang teams

Voor de eredivisie (senioren, jeugd en reserve eredivisie) en de 1e divisie (alleen senioren) geldt:
– de doelverdediger draagt capnummer rood 1
– de reservedoelverdediger draagt capnummer rood 13
– De overige caps zijn genummerd van 2 tot en met 12.
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Indien er geen reservedoelverdediger is, bestaat het team uit maximaal 11 veldspelers. Het is niet
toegestaan dat één van deze 11 veldspelers met capnummer Wit 13 of Blauw 13 speelt.
Voor de overige divisies / klassen zijn maximaal 12 veldspelers wél toegestaan.
Het wisselen van veldspeler – doelverdediger is binnen de Eredivisie (incl. jeugd) - reserve
Eredivisie -1e Divisie (senioren) alleen toegestaan om medische redenen, waarbij de
scheidsrechters onmiddellijk toestemming geven.

1.11.

Spelers afkomstig uit het buitenland

Een speler(ster) (ongeacht de nationaliteit) die wil gaan spelen in de Nederlandse competitie
senioren (Eredivisie – 2e teams van Eredivisie- ploegen) en voorafgaand ** aan die Nederlandse
competitie in een buitenlandse waterpolo competitie is uitgekomen (in een land wel/niet
aangesloten bij de LEN), kan alleen speelgerechtigd worden door te voldoen aan onderstaande
voorwaarden:
a.
b.

er op een juiste wijze het transferverzoek is ingediend en goedgekeurd zoals onder 1 tot
en met 3 beschreven.
hij/zij in het bezit is van een geldig startnummer van een bij de KNZB aangesloten
vereniging

1.11.1 Internationale transfer binnen LEN verzorgingsgebied (Europa)
Nieuwe sporters, afkomstig uit Europese waterpolo competities anders dan de KNZB competitie,
moeten aangemeld worden. Voor deze sporters zijn 2 transfer perioden. Te weten:
- van 1 juni tot en met 30 september
- van 1 januari tot en met 30 januari
Wanneer de transfer is goedgekeurd ontvangt u van de LEN een factuur ( € 150,-). Na betaling is
sporter pas speelgerechtigd.
Voor het formulier: DRUK HIER.

1.11.2 Internationale transfer buiten Europa
Nieuwe sporters, afkomstig uit waterpolo competities buiten Europa anders dan
de KNZB competitie, moeten aangemeld worden. Voor deze sporters zijn 2 transfer perioden. Te
weten:
- van 1 juni tot en met 30 september
- van 1 januari tot en met 30 januari
Voor het formulier: DRUK HIER.

1.11.3 Internationale transfer naar buitenlandse competities
Nieuwe sporters, afkomstig uit waterpolo competities buiten Europa anders dan
de KNZB competitie, moeten aangemeld worden. Voor deze sporters zijn 2 transfer perioden. Te
weten:
- van 1 juni tot en met 30 september
- van 1 januari tot en met 30 januari
Voor het formulier: DRUK HIER.
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1.12.

Sportlink

Door de KNZB wordt voor de waterpolocompetitie (bond en regio) gebruik gemaakt van het
waterpolocompetitie programma Sportlink.
Hieronder vallen
• Sportlink club voor de verenigingen (teaminschrijvingen competities, teamopgaven,
correcte foto op spelerspas, etc.)
• Sportlink bond (o.a. speelgerechtigheid, competitieplanning, indeling officials,
teamopgaven)
• DWF (Digitaal wedstrijdformulier). Hiervoor maak je gebruik van een tablet (Android
systeem) met de laatste versie van Sportlink.
• Official portal (voor de officials)
• KNZB waterpolo app (IOS/Android/live volgen, gebruik de laatste update)
• Strafzaken (Tuchtcommissie/Commissie van beroep)
Meer informatie over Sportlink, inclusief handleidingen en verwijzing naar de helpdesk is te vinden
op de website van de KNZB:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/sportlink/

1.13.

Officials

Voor officials welke afkomstig zijn van een andere vereniging (in de regel de scheidsrechters) is
het ontvangstprotocol van toepassing. Het niet naleven van het ontvangstprotocol heeft direct
financiële consequenties voor de ontvangende vereniging zoals beschreven in de bijlage van het
huishoudelijk reglement.
Bij herhaaldelijk niet of onvoldoende naleven van het ontvangstprotocol zal het bondsbestuur zich
buigen over andere acties richting de desbetreffende vereniging.
De scheidsrechters dienen te fungeren in het door het in de Landelijke ScheidsrechtersCommissie
van de KNZB vastgestelde tenue: KNZB witte official polo, witte broek en witte schoenen.
Dit geldt ook voor eventueel aanwezige grensrechters.
Voor de officials van de jury (tijdopnemers/secretarissen) geldt dat zij verplicht gekleed (geen
badkleding!) en in gelijk tenue aan de jurytafel dienen plaats te nemen.
Coaches en teambegeleiders van een team dienen gekleed te zijn in gelijk tenue (blouse of
polo/T-shirt, dichte (sport)schoenen en lange broek).

1.14.

Overschrijvingen

Voor overschrijvingen verwijzen wij naar reglement C 10.5.3.
Dispensatie voor de overschrijvingsdatum van 12 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.
In verband met de Corona-situatie geldt voor alle spelers/sters een uiterlijke overschrijving van
12 juni 2020.
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1.15.

Doping

Alle spelers/sters in de bondscompetitie zijn gehouden aan het dopingreglement van de ISR zoals
dat voor de KNZB van toepassing is. Indien officials van de dopingautoriteit zich melden voor een
dopingcontrole dient men volledige medewerking te verlenen, volgens instructies in het
dopingreglement.

2. Vaststellen en wijzigen van wedstrijden
2.1. 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 4 weken na de oorspronkelijke wedstrijddatum. De competitieleider kan in zwaarwegende
gevallen hiervan afwijken.

2.2. Wijzigen wedstrijden
Er wordt naar gestreefd om zo min mogelijk wedstrijden te wijzigen nadat deze een eerste maal
zijn vastgesteld. Hiermee bewaakt de competitieleider een evenwichtig en eerlijk verloop van de
competitie. Op deze wijze worden zowel betrokken spelers als officials tegemoet gekomen. In
principe wordt tijd, noch datum gewijzigd als de scheidsrechters al aangesteld zijn.
Mocht een wedstrijdwijziging toch na de definitieve planning gewenst zijn, dan dient dit zo spoedig
mogelijk via Sportlink te worden ingediend.
Gewenste wedstrijdwijzigingen kunnen alleen via Sportlink ingediend en verwerkt worden. Hierbij
moet de reden ingevuld zijn. Na akkoord van betrokken tegenstander beziet de competitieleider of
het verzoek gehonoreerd kan worden, al dan niet na afstemming met de betrokken officials/
official indelers.
Wedstrijden kunnen niet verplaatst worden naar een doordeweekse avond (inclusief vrijdag).
Verplaatsing / tijdswijzigingen van wedstrijden voor een tekort aan spelers (vakantie, blessures,
schorsing, werk, etc.) worden op voorhand niet akkoord bevonden.
Indien de accommodatie onverhoeds niet beschikbaar blijkt te zijn, kan het verzoek alleen in
behandeling worden genomen na overleg van deze bevestiging door de accommodatie.

Handleiding hiervoor staat op de site van Sportlink.
https://sportlinkservices.freshdesk.com/solution/articles/9000062725-nbb-knbsb-knvb-knkv-ennhv-toevoegen-verzoek-wedstrijdwijziging
https://sportlinkservices.freshdesk.com/solution/articles/9000062723-nbb-knbsb-knvb-knkv-ennhv-overzicht-wijzigingsverzoeken
Alle voorgestelde wijzigingen kunnen door de competitieleiding worden afgewezen. Bij de
beoordeling is een eerlijk competitieverloop van belang en wordt inzet van scheidsrechters en
impact op overige betrokkenen meegewogen.
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In de competitie is het niet mogelijk om de laatste 2 ronden binnen een afdeling te verplaatsen.
Wedstrijden kunnen eveneens niet verplaatst worden naar een datum na de laatste speelronde
van de betreffende afdeling, tenzij dit op verzoek van de competitieleiding is.

2.3. Wijzigen van het aanvangsuur van wedstrijden met minder dan 2 uur
Een wijziging van het aanvangsuur tot 2 uur vóór of na het oorspronkelijke aanvangsuur kunnen
tot 72 uur voor de wedstrijd alleen worden ingediend via Sportlink (wedstrijdwijzigingsverzoeken),
waarbij de reden ingevoerd moet zijn. Toestemming van de competitieleider zal alleen worden
gegeven indien ook de reeds aangewezen officials instemmen. De wijzigingen, na toestemming
van de competitieleider, worden uiterlijk 48 uur van tevoren bekendgemaakt.
Voor een wijziging van meer dan 2 uur vóór of na de oorspronkelijk vastgestelde aanvangstijd
geldt dezelfde procedure als voor het wijzigen van de wedstrijddatum.

2.4. Wijzigen van de wedstrijddatum
De vastgestelde wedstrijddatum kan in principe niet gewijzigd worden. Op deze wijze borgen we
een gelijkmatig verloop van de competitie. Slechts in zwaarwegende gevallen, naar beoordeling
van of op aanwijzing van de competitieleider, kan hiervan worden afgeweken. Ten aanzien van de
aanvraag voor het wijzigen van de datum van een vastgestelde wedstrijd gelden de volgende
criteria:
De aanvraag voor het wijzigen van een datum van een vastgestelde wedstrijd kan alleen worden
ingediend door een verzoek aan de competitieleiding middels Sportlink. De reden van de wijziging
moet ingevuld zijn. Hierbij is akkoord van de tegenstander vereist.
Wanneer de wijziging consequenties heeft voor geplande regiowedstrijden, is ook toestemming
van de regiocompetitieleider vereist.
De nieuwe wedstrijddatum moet zo snel mogelijk op een speeldag (volgens het rooster) worden
vastgesteld vlak vóór of na de oorspronkelijke wedstrijddatum. De wedstrijden worden alleen in
een weekend (zaterdag en/of zondag) gespeeld. Slechts in zwaarwegende gevallen kan alleen
op verzoek van de competitieleider worden uitgeweken naar een doordeweekse dag.

2.5. Kosten van wijzigingen
De kosten van het wijzigen van reeds vastgestelde wedstrijden welke niet geautomatiseerd via
Sportlink kunnen worden verwerkt, wordt in rekening gebracht bij de verzoekende partij tegen het
hiervoor geldende tarief zoals vermeld in de bijlage bij het huishoudelijk reglement van de KNZB.
Tijdswijzigingen veroorzaakt door terugtrekken van teams dienen z.s.m. na het terugtrekken te
worden doorgevoerd. Ook deze wijzigingen verlopen via Sportlink (wedstrijdwijzigingsverzoeken).
Wijzigingen naar aanleiding van dubbele reserveringen buiten de schuld van de vereniging kan
een schriftelijke bevestiging van de zwembaddirectie worden opgevraagd. Voor deze beide
soorten wijzigingen worden geen kosten in rekening gebracht.

3. Tuchtzaken
Op de waterpolocompetitie is het KNZB-tuchtreglement van toepassing (L-reglement). Hieruit
volgt onder andere:
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Na toekenning van een UMV/UMV4/rode kaart door de scheidsrechter, dient deze binnen 24 uur
na het einde van de wedstrijd rapportage van het voorval uit te brengen richting de
competitieleider van de betreffende competitie via het scheidsrechters portal.
De competitieleider draagt zorg, dat de kennisgeving van vervolging uiterlijk de dinsdag na de
wedstrijd voor 12.00 uur via het geautomatiseerde tuchtsysteem verzonden is aan het adres
vereniging@zwembond.nl van de aangeklaagde. De vereniging van de aangeklaagde dient deze
terstond in kennis te stellen van de klacht.
Alle klachten worden in de eerstvolgende reguliere zitting van de Tuchtrechter/Tuchtcommissie op
de donderdag na de wedstrijd behandeld, waarna op de dag na de zitting de uitspraak via het
geautomatiseerde tuchtsysteem door de behandelende instantie wordt verzonden aan de
competitieleider, respectievelijk het bondsbestuur en tevens aan de vereniging via e-mail aan het
adres vereniging@zwembond.nl, waartoe de aangeklaagde behoort. De vereniging is belast met
de zo spoedig mogelijke kennisgeving van de uitspraak aan de aangeklaagde.
Communicatie in geval van een tuchtzaak vindt altijd en exclusief plaats via Sportlink en middels
mail naar het adres vereniging@zwembond.nl. Het niet ontvangen van een forward i.v.m.
spamfilters of andere technische oorzaken is geen grondslag voor een beroep op het niet
informeren van een aangeklaagde of diens vereniging.

3.1. Opleggen voorlopige schorsing
Binnen het waterpolo is geen ruimte voor wangedrag. De KNZB en haar aangesloten leden
onderschrijven dan ook gezamenlijk de Code Blauw.
Om te voorkomen dat spelers/coaches na ernstig wangedrag ‘gewoon’ voor hun club actief
kunnen blijven, wordt er actief gebruik gemaakt van de mogelijkheid een voorlopige schorsing op
te leggen. Dit is met name van belang indien er meerdere wedstrijden in een weekend gepland
staan. In dergelijke gevallen zal de betreffende scheidsrechter contact opnemen met de
competitieleider. De competitieleider legt vervolgens het gebeurde voor aan het lid van de
tuchtcommissie dat met het uitspreken van voorlopige schorsingen is belast.
In geval van ernstig wangedrag als omschreven in het tuchtreglement kan de tuchtcommissie met
onmiddellijke ingang de persoon die daarvan wordt beschuldigd voorlopig schorsen tot de
behandeling van de klacht door de tuchtcommissie.
Een voorlopige schorsing kan worden opgelegd bij alle waterpolowedstrijden, al dan niet in
competitieverband. Deze voorlopige schorsing geldt voor alle activiteiten binnen KNZB verband.
De bovenstaande werkwijze en de opgelegde sancties gelden voor de landelijke en de regionale
waterpolocompetities.
In haar definitieve uitspraak zal de tuchtcommissie rekening houden met de reeds
opgelegde/uitgezeten voorlopige schorsing.

12

