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Inleiding
De competitieleiding (bond en regio’s) heeft besloten om de bepalingen voor het seizoen 2021-2022
voor de bonds- en regiocompetitie aan te passen.
Om in het nieuwe seizoen zoveel als mogelijk leden weer te laten sporten en wedstrijden te spelen,
zijn de bepalingen van teamopgave, overschrijvingen, dispensatie en invallersregelingen enigszins
aangepast.
Door deze aanpassingen krijgt een vereniging:
• Meer tijd in de voorbereiding op de teaminschrijvingen
• Meer tijd voor aantrekking van oud-/nieuwe spelers in de periode tot aan de start van de
competitie
• Meer vrijheid om leden in te delen en dus een grotere kans op behoud van spelers
• Een grotere aantrekkingskracht om spelers af en toe mee te laten doen
• Meer speelruimte voor het indelen van teams
Het advies aan alle verenigingen is om voor alle waterpololeden goed te anticiperen op de gegeven
mogelijkheden en te zorgen dat gemaakte afspraken op het sportieve vlak nagekomen worden.
Voorkom dat onsportieve grenzen overschreden gaan worden. Het belangrijkste doel is weer lekker
mogen trainen, leuke wedstrijden spelen met je team en weer deel uitmaken van het
verenigingsleven. En natuurlijk ook weer verder ontwikkelen als individu, met je team en als
vereniging.
Alle (coulance) aanpassingen gelden alléén voor aankomend seizoen (2021-2022). Aan het einde
van seizoen 2021-2022 zal een evaluatie plaats vinden. Indien de aanpassingen positief worden
ontvangen en op een sportieve wijze door de verenigingen worden toegepast, kunnen deze wellicht
definitief worden doorgevoerd.

Inschrijving teams
Inschrijving
In verband met de Corona-periode wordt de huidige competitie gekopieerd naar het seizoen
2021-2022. Medio mei is de inschrijfprocedure voor de komende competitie bekend gemaakt.
Door middel van het inschrijfsysteem kunnen verenigingen zich opgeven voor deelname aan de
competitie voor het komende seizoen. Voor seniorenteams wordt er vanuit gegaan dat dezelfde
teams als de competitie ervoor zullen meedoen. Alleen nieuwe teams en teams die niet meer
zullen deelnemen moeten apart worden aangegeven in het systeem. Bij het terugtrekken van
teams, schuiven onderliggende teams naar boven door.
In verband met Corona is ook de deadline van inschrijving / terugtrekking van teams aangepast.
Tot aan de deadline (27 juni 2021) van de teaminschrijving worden de inschrijvingen als
voorlopig behandeld en kunnen door de verenigingen teams worden toegevoegd en/of
teruggetrokken. Een toegevoegde team begint in principe in de laagste klasse. De
competitieleiding heeft het recht om hierin anders te beslissen.
Als de deadline gepasseerd is, worden alle ingeschreven teams als definitief beschouwd.
Indien een vereniging alsnog genoodzaakt is om een team terug te trekken (na de deadline van
de teaminschrijving), zal geen boete worden toegepast indien dit te maken heeft met de
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overschrijvingen van leden.
Om een andere reden van terugtrekking geldt onderstaande regel:
Een vereniging, die na de deadline van de teaminschrijving bericht dat zij met een of meer
teams niet meer wenst deel te nemen aan de competitie, krijgt een boete (volgens tarievenlijst)
en moet bovendien de kosten betalen, die het bonds-, en/of regiobestuur en andere
verenigingen door dit terugtrekken kunnen hebben. Dit terugtrekken wordt gelijkgesteld aan het
bepaalde in artikel E33.8.

Teamopgave
Teamopgave algemeen (bond en regio)
Aanpassingen met onderbouwing
Voor aankomend seizoen zal alleen een teamopgave voor het 1 e en 2e seniorenteam (bond en regio)
van de vereniging en de landelijke jeugdteams (bond) verplicht zijn.
Voor alle overige seniorenteams en alle andere jeugdteams (in bond en regio) behoeft geen
teamopgave voorafgaand aan de competitie te worden verricht.
Deze coulance geldt voor aankomend seizoen; aan het einde van dat seizoen zal geëvalueerd
worden en aan de hand van de evaluatie beslist worden welke bepalingen gehanteerd blijven.
Door deze aanpassing krijgt een vereniging:
• meer vrijheid om leden in te delen
• grotere kans op behoud van spelers
• een grotere aantrekking van spelers om af en toe mee te doen
• meer speelruimte voor het indelen van teams
• ruimte om ook bij een beperkt aantal (jeugd)spelers een team in te schrijven
Deze aanpassing past in deze Corona-tijden bij de organisatie van de competitie door de
verenigingen, De verenigingen moeten ook deze zwaardere tijden doorstaan en willen wij hierin de
verenigingen tegemoet komen. Uitgangspunt is om zoveel als mogelijk (jeugd) leden te behouden!
De verantwoordelijk ligt volledig bij verenigingen hoe hiermee om te gaan....! Het advies aan alle
verenigingen is ook om goed te anticiperen binnen de gegeven mogelijkheden en de gemaakte
afspraken na te komen op het sportieve vlak.
Extra uitleg
Indien je wel een speler/ster in een teamopgave plaatst, wordt dat het team van waaruit de
invallersregelingen worden toegepast.
Voor spelers/sters in de jeugd (A,B,C, D en E) geldt dat een speler/ster altijd uit mag komen in een
team binnen de eigen leeftijdscategorie, zonder hier vooraf in een teamopgave is geplaatst. Wel
blijft de invallersregeling bij 2 of meer teams in een zelfde leeftijdscategorie van toepassing.
Alle spelers/sters die niet worden opgegeven in een team, dienen in ieder geval te worden geplaatst
in de teamopgave van het laagste team binnen de vereniging. Een niet opgegeven speler/ster wordt
bij deelname in de zijn/haar 1e wedstrijd van de competitie automatisch in de teamopgave van dat
team geplaatst.

4

Teamopgave/invallersregeling 2021-2022
1. Met inschrijving voor de competitie committeert de vereniging zich op bestuurlijk niveau om
deze regeling op basis van Fair Play uit te voeren. Het bestuur van de vereniging controleert
de trainer(s) hierbij en is hierop aanspreekbaar;
2. Voorafgaand aan de competitie dient de teamopgave in Sportlink te worden verricht. De
teamopgave voor spelers wordt dichtgezet op 3 september 2021 en daarna is wijzigen niet
meer mogelijk. Te laat vervangen wordt beboet.
3. In het kader van Fair Play behoren de verenigingen de ‘sterkste’ spelers/sters op te geven in
het hoogste team bij de senioren en landelijke jeugdteams.
4. Een speler/ster kan slechts spelen in een ploeg van een vereniging waarvan de speler/ster lid
is en kan slechts in 1 teamopgave worden opgegeven.
5. Men mag nimmer uitkomen in een lager team dan waarvoor men in de vaste teamopgave
staat.
6. Spelers/sters uit de vaste teamopgave van een team dienen gedurende het seizoen
daadwerkelijk uit te komen voor dat team. Conform reglement E 26.10.
7. De gevolgen van een onjuiste teamopgave dan wel een teamopgave met onvoldoende
spelers/sters zijn: 3 strafpunten per gespeelde wedstrijd en/of boete en/of overspelen van de
wedstrijd.

Competitie leeftijdsindeling
Binnen de waterpolocompetitie wordt gewerkt met onderstaande leeftijdsindeling en
leeftijdsbepalingen. Peildatum is de leeftijd op 1 januari tijdens de lopende competitie.
Het geboortejaar vormt de eerste vier cijfers van het startnummer.

Seizoen 2021-2022
Leeftijdscategorie
Senioren:
A - jeugd:
B - jeugd:
C - jeugd:
D - jeugd:
E - jeugd:
F - jeugd:

leeftijd
spelers
spelers
spelers
spelers
spelers
spelers
spelers

vanaf 19 jaar
onder 19
onder 17
onder 15
onder 13
onder 11
onder 9

Geboortejaar
2002
2003
2005
2007
2009
2011
2013

en
en
en
en
en
en
en

eerder
2004
2006
2008
2010
2012
2014 (vanaf 8 jaar)

Teamopgave senioren bond en regio (zie ook algemeen)
8. Voor het 1e en 2e senioren team geldt een opgave van minimaal 9 spelers/sters.
9. Indien meer dan 9 spelers/sters (senioren) worden opgegeven bij de teamopgave, dan
worden deze spelers/sters als vaste speler van dat team beschouwd.

Teamopgave landelijke jeugd (Eredivisie en 1e Divisie) (zie ook algemeen)

5

Teamopgave/invallersregeling 2021-2022
10. Voor iedere teamopgave van een jeugdteam (geen combiteam) in de bondscompetitie
(eredivisie en 1e divisie) geldt een opgave van minimaal 7 spelers/sters. Gastspelers/sters
tellen NIET mee in het minimaal aantal van 7 spelers/sters voor de teamopgave.
11. Voor een combiteam geldt een opgave van minimaal 10 spelers/sters. (zie combiteams).
12. Indien meer dan 7 spelers/sters (landelijke jeugd) worden opgegeven bij de teamopgave,
dan worden deze spelers/sters als vaste speler van dat team beschouwd.
13. Jeugdspelers/sters die niet expliciet zijn opgegeven, komen automatisch in de teamopgave
van het team waar zij hun eerste wedstrijd in de competitie van de landelijke jeugd gespeeld
hebben. Na deelname aan een 1e wedstrijd, staan zij als vaste speler in de teamopgave.
14. Er wordt bij de teamopgave van de B/C-jeugd Eredivisie/1e divisie geen dispensatie verleend
voor spelers uit een hogere leeftijdscategorie (A/B-categorie of senioren).
Teamopgave jeugd regio (zie ook algemeen)
15. Indien meer spelers worden opgegeven voor een team, zijn zij geacht deel uit te maken als
vaste speler van de ploegopgave van het betreffende team.

Wijzigen van teamopgave senioren bond en regio
16. Terugplaatsen naar lager team: Een verzoek tot terugplaatsing van een speler kan
maandelijks op de 1e van de maand worden ingediend via invulling van het hiervoor
bestemde formulier. Dit is ongeacht het aantal gespeelde wedstrijden in de oorspronkelijke
teamopgave.
Verzoeken ingediend ná 31 januari van het betreffende seizoen worden niet meer in
behandeling genomen (uitzondering kan worden gemaakt op medische gronden) . Te allen
tijde dient het minimaal aantal spelers in de ploegopgave aanwezig te blijven.
Een verzoek tot wijzigen dient per e-mail bij de competitieleider te worden ingediend. Een
wijziging van de teamopgave gaat in, mits hiervoor toestemming wordt verleend door de
competitieleider, na het verstrijken van een gehele kalendermaand gerekend vanaf de datum
waarop het verzoek tot wijzigen bij de competitieleider is ontvangen.
De competitieleider kan in geval van blessures of andere zwaarwegende omstandigheden een
terugplaatsing een tijdelijk karakter geven.
17. Een teruggeplaatste speler mag niet meer hoger uitkomen (geldt ook voor de
regiocompetitie). Behalve bij eerdergenoemde terugplaatsing in verband met blessure of
andere zwaarwegende omstandigheden (zie vorige regel).
18. Op enig moment kan een speler/ster zich „vast spelen‟ in een hoger team. Hiermee wordt
bedoeld dat een speler/ster vanaf dat moment niet meer gerechtigd is uit te komen voor een
lager team. Spelers/sters die zich op deze wijze vast spelen mogen niet teruggeplaatst
worden naar een lager team. (uitzondering kan worden gemaakt op medische gronden)
19. Gedurende het seizoen kunnen spelers/sters zich vast spelen in, of naar hogere teams
verplaatst worden. Voor de landelijke jeugd blijft minimale teamopgave van toepassing.

Speelgerechtigdheid
1. Een speler(s) mag in de competitie slechts spelen in een ploeg van de vereniging waarvoor
hij/zij een geldig waterpolo startnummer heeft (dus speelgerechtigd is voor die vereniging) of
complementair verstrekte dispensatie (gastspeler) door de competitieleider heeft.
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2. Men mag nimmer uitkomen in een lagere leeftijdscategorie dan waar men toe behoort
(behoudens bij verleende dispensatie).
3. Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging/teambegeleiding/aanvoerder dat de juiste,
speelgerechtigde spelers vooraf aan de wedstrijd op het DWF vermeld worden.
4. De gevolgen van een onrechtmatige speler (met betrekking tot speelgerechtigdheid en
invallersregeling) staan vermeld in het E-reglement.
5. Met een “eigen” vereniging wordt de vereniging bedoeld waarvoor men speelgerechtigd is
zonder complementaire dispensatie (gastspeler/ster).

Invallersregeling
Algemeen
Senioren bond en regio
1. Een speler/ster, opgegeven voor het 2e team voorafgaand aan de competitie (uiterlijke
datum teamopgave), mag onbeperkt invallen in het 1e team, zonder het recht te verliezen uit
te komen in het 2e team.
2. Een speler/ster mag maximaal vijf maal in (een) hoger(e) ploeg(en) invallen, zonder het
recht te verliezen uit te komen in het team waarvoor hij/zij als vaste speler is opgegeven.
dan wel in het team waar de speler zijn/haar eerste wedstrijd heeft deelgenomen en
daardoor vaste speler binnen de teamopgave van dat team is. Indien deze speler/ster meer
dan vijf maal heeft deelgenomen aan wedstrijden van één of meer hogere ploeg(en) dan
waarin hij/zij in de teamopgave is opgegeven/opgenomen, mag hij/zij niet meer deelnemen
aan wedstrijden van de ploeg waarin hij/zij is opgegeven/opgenomen. Dan wordt hij/zij
aangemerkt als vaste speler/ster van een opvolgende hogere ploeg. De wedstrijden gespeeld
in een nog hogere ploeg blijven aangemerkt als gespeeld in een hogere ploeg.
3. Indien een speler/ster vanuit een lager team dan het 2e team zich tijdens de competitie in
het 2e team vast speelt, komt NIET in aanmerking voor het onbeperkt invallen in het 1e team
zoals in punt 1 is omschreven.
4. Jeugdspelers uit de leeftijdscategorie A, B en C die zijn opgegeven in de teamopgave van een
seniorenteam mogen altijd blijven spelen in het seniorenteam waarvoor zij zijn opgegeven.
Invallen in een hoger team is dan onbeperkt. Voor het invallen in een nog hoger team is de
reguliere invallersregeling jeugd van maximaal 5 x invallen van toepassing.
Voorbeeld 1: jeugdspeler (leeftijd categorie A) wordt opgegeven in Heren 4. Speler mag
bijvoorbeeld onbeperkt invallen in heren 2. Na zes maal invallen in heren 1, mag deze speler
echter niet meer spelen in heren 2 en 3. Maar blijft wel speelgerechtigd voor heren 4 en mag
in heren 1 blijven invallen.
Voorbeeld 2: jeugdspeler (leeftijd categorie B) wordt opgegeven in Heren 3. Speler mag
onbeperkt invallen in bijvoorbeeld heren 2. Na zes maal invallen in heren 1, mag deze speler
niet meer spelen in heren 2. Maar blijft wel speelgerechtigd voor heren 3.
5. Per speeldag (vrijdag t/m zondag) mag een seniorenspeler voor maximaal twee teams
uitkomen. Een speler/ster uitkomende bij een volgend team wordt aangemerkt als
onrechtmatige speler.
6. De bekercompetitie geldt als een andere competitie en die wedstrijden worden niet
meegeteld voor deze regeling.
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Jeugdcompetitie Eredivisie B/C- jeugd en 1e Divisie B/C jeugd
7. (Gast-)Spelers/sters van leeftijdscategorie B-jeugd kunnen spelen in de Eredivisie OF in de 1e
divisie onder 17 jaar in 1 speelweekeinde.
8. (Gast-)Spelers/sters van leeftijdscategorie C-jeugd kunnen invallen in 1 team (in de
Eredivisie OF in de 1e divisie) onder 17 jaar in 1 speelweekeinde.
9. Een gastspeler/ster in de landelijke C- of B-jeugd mag niet voor dezelfde leeftijdscategorie in
de landelijke competitie uitkomen bij de eigen vereniging.
10. Het is niet toegestaan om als gastspeler/ster bij een andere vereniging te spelen, indien de
eigen vereniging in dezelfde leeftijdscategorie in de landelijke competitie deelneemt.
11. Alleen spelers/sters (leeftijdscategorie C) opgenomen in de teamopgave van een BC
gemengd(geldt alleen binnen regiocompetitie), mogen onbeperkt invallen in het (eerste) Ben/of C- team (Eredivisie of 1e Divisie). Zie ook teamopgave algemeen punt 3.
12. Voor jeugdspelers/sters uit een 2e jeugdteam (regio of bond) in een leeftijdscategorie (B of
C) geldt de invallersregeling voor een team in de Eredivisie (leeftijd B of C) volgens de aparte
tabel op de website.
13. Jeugdspelers uit de leeftijdscategorie B mogen onbeperkt invallen in het 1 e en 2e team
senioren. De invallersregeling van maximaal vijf maal invallen in een 3 e team senioren of
lager seniorenteam blijft wel van toepassing.
Voorbeeld: jeugdspeler (leeftijd categorie B) wordt opgegeven in BJ1. Na zes maal invallen in
heren 3, mag deze speler niet meer spelen in heren 4 of lager binnen de senioren. Maar blijft
wel speelgerechtigd voor BJ. Deze jeugdspeler mag ook onbeperkt blijven invallen in heren 1
en 2.
14. Jeugdspelers uit de leeftijdscategorie C mogen invallen in een seniorenteam. Indien deze
speler/ster zes maal heeft deelgenomen aan wedstrijden in een bepaald seniorenteam, dan
mag hij/zij niet meer in een lager team binnen de senioren uitkomen. Zie ook punt 5
speelgerechtigdheid.
Voorbeeld 1: jeugdspeler (leeftijd categorie C) wordt opgegeven in CJ1. Na 6e keer invallen in
heren 4, is deze speler niet meer speelgerechtigd voor heren 5 of lager. Maar blijft wel
speelgerechtigd voor CJ. Na zes maal invallen in heren 3, niet meer speelgerechtigd voor
heren 4. Etc.
15. Per speeldag mogen B -C (gast) spelers/sters in de Eredivisie -1e divisie in 2 teams uitkomen,
waarbij zij maximaal 2 wedstrijden mogen spelen. Eén van die wedstrijden binnen een
speelweekend moet een wedstrijd van de eigen leeftijdscategorie te zijn. Gezien de
bescherming tegen overbelasting worden clubs verzocht nadrukkelijk hier op toe te zien. Bij
overtreding wordt betreffende spelers aangemerkt als onrechtmatige speler, met
bijbehorende gevolgen (zie E-reglement). De inzet/belasting van spelers/sters valt onder
verantwoordelijkheid van de eigen vereniging (niet de gastvereniging), trainer(s) en ouders
en spelers zelf. Dringend verzoek is hier omwille van de gezondheid van de spelers(sters)
rekening mee te houden.
16. Voor de invallersregeling zie aparte tabel op de website.
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/

Jeugdcompetitie regio
17. Jeugdspelers mogen invallen in hogere leeftijdsklassen zonder het recht te verliezen uit te
komen in het team waarvoor zij in de ploegopgave staan vermeld.
Bij het invallen in een hoger team binnen de eigen leeftijdscategorie geldt de reguliere
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invallersregeling (na de 6e wedstrijd).
Indien er 2 of meer teams van 1 vereniging in de regio spelen dan geldt de reguliere
invallersregeling in hogere teams in dezelfde leeftijdsgroep.
Voorbeelden waarbij alle genoemde teams betrekking hebben op de regiocompetitie (jeugd
en senioren):
• [Voorbeeld 1: Indien een C-jeugdspeler bijv. 4x invalt in Heren 1 en 2x in Heren 2 dan
mag hij blijven uitkomen voor het C-team, waarvoor hij ingeschreven is, maar mag hij
niet meer spelen in Heren 3 en de A- en B -jeugd.]
•

[Voorbeeld 2: Een speler opgegeven in C2 mag invallen bij de A en B-jeugd, de senioren
en het C1 team. Zodra hij in totaal 6 wedstrijden bij hogere teams (=A, B en senioren)
gespeeld heeft, mag hij niet meer in C1 uitkomen. Zodra hij 6 wedstrijden heeft gespeeld
voor de A-jeugd en de senioren mag hij niet meer uitkomen voor de B-jeugd, enz., maar
nog steeds voor het C2 team). Na 6 maal invallen in C1 speelt hij zich vast in dat team en
mag hij niet meer uitkomen voor C2. Vanaf dat moment wordt hij als vaste speler van C1
beschouwd.]
18. Indien jeugdspelers worden opgegeven in een hogere leeftijdscategorie dan gelden de regels
van hun eigen leeftijdscategorie.
Een E-speler opgegeven in een D-team (en daarmee niet meer speelgerechtigd voor de Eleeftijd) blijft v.w.b. invallen in een hoger team dan D-team waarin hij/zij is opgegeven, altijd
een E-speler, met de daarbij behorende beperkingen en dispensatieregels.
19. Jeugdspelers uit de leeftijdscategorie A en B mogen onbeperkt invallen in het 1 e en 2e team
senioren. De invallersregeling van maximaal vijf maal invallen in een 3 e team of lager
senioren blijft wel van toepassing.
Voorbeeld: jeugdspeler (leeftijd categorie B) wordt opgegeven in BJ1. Na zes maal invallen in
heren 3, mag deze speler niet meer spelen in heren 4 of lager binnen de senioren. Maar blijft
wel speelgerechtigd voor BJ. Deze jeugdspeler mag onbeperkt invallen in heren 1 en 2.
20. Voor invallen in hogere leeftijdsklassen c.q. senioren. van jeugdspelers uit de
leeftijdscategorie C geldt de reguliere invallersregeling
Voorbeeld: jeugdspeler (leeftijd categorie C) wordt opgegeven in CJ1. Na 6e keer invallen in
heren 4, is deze speler niet meer speelgerechtigd voor heren 5 of lager. Maar blijft wel
speelgerechtigd voor CJ. Na zes maal invallen in heren 3, niet meer speelgerechtigd voor
heren 4. Etc.
21. Jeugdspelers uit de leeftijdscategorie A, B en C die zijn opgegeven in de teamopgave van een
seniorenteam mogen altijd blijven spelen in het seniorenteam waarvoor zij zijn opgegeven.
De reguliere invallersregeling zoals bij jeugd in een hogere team is van toepassing.
22. Voor jeugdspelers/sters geldt maximaal 2 wedstrijden per speeldag.
23. Voor de invallersregeling zie aparte tabel op de website.
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/
Dispensaties jeugd regio in een lagere leeftijdscategorie
In verband met de Corona-periode hebben ook jeugdleden niet/nauwelijks aan waterpolowedstrijden
meegedaan. Voor de jeugdteams in de regiocompetitie is besloten om voor aankomend seizoen
2021-2022 het aantal dispensaties per team te verhogen naar 3 in de jeugd categorie A tm E. Wel
met onderstaande restricties.
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Voor te oude jeugdspelers is een dispensatie mogelijk. Er kan jaarlijks een dispensatie worden
aangevraagd voor jeugdspelers(sters), die meespelen in een jeugdcompetitie A t/m D, waarvoor zij
te oud zijn onder de volgende voorwaarden:
24. Per team kan voor maximaal 3 spelers(sters) dispensatie aangevraagd worden. (Voor de Ecategorie mag een regio afwijken naar 2 dispensatie spelers per team).
25. Het geboortejaar van dispensatiespelers(sters) mag maximaal 1 jaar afwijken van de voor
die klasse geldende geboortejaren.
26. Dispensatiespelers(sters) zijn niet gerechtigd in te vallen in een hogere leeftijdscategorie.
Zodra dit wel gesignaleerd wordt, vervalt de dispensatie en worden zij als ongerechtige
speler(ster) aangemerkt bij het team waar zij ingevallen zijn.
27. Indien van één vereniging in dezelfde leeftijdscategorie meerdere teams ingeschreven
worden, kan slechts voor één team dispensatiespelers aangemeld worden. In principe voor
het hoogst ingeschreven team binnen die leeftijdscategorie. Voor een lager team kan men bij
de regio competitieleiding een onderbouwd verzoek indienen.
28. Ploegen met dispensatiespelers (te oud) kunnen geen kampioen worden, aan landelijke
wedstrijden meedoen en/of promoveren.
29. De dispensatie is geldig voor 1 jaar.
30. De dispensatie goedkeuring dient bij de controle van de spelers/sters via DWF te worden
aangeboden.
31. In het kader van sportiviteit is het verzoek om maximaal 2 dispensatiespelers (bij een Eteam maximaal 1) tegelijk in het water te laten spelen. De competitieleiding heeft het recht
om een vereniging, op onsportief gedrag in deze, aan te spreken.
Wijze van aanvragen dispensatie oudere jeugdspelers:
• Dispensaties dienen aangevraagd te worden via dispensatie aanvraag.
• Uiterlijk eind augustus wordt de dispensatie goed- of afkeuring medegedeeld per mail aan
het betreffende secretariaat van de vereniging.
• Teams met dispensatiespelers zullen in het gebruikte competitiesysteem een * achter de
teamnaam toegevoegd krijgen.
De competitieleiding kan in bepaalde gevallen een dispensatie afwijzen.
Dispensatie jeugd regio D, E en F in een hogere leeftijdscategorie
Jeugdspelers uit de D, E en F -categorie mogen maximaal één leeftijdscategorie hoger spelen dan de
categorie waar ze op grond van hun leeftijd toe behoren. Deze regeling is opgenomen ter
bescherming van hele jonge spelers.
[Voorbeeld: 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.]
Dispensatie voor spelers uit de categorie D, E en F in een hogere leeftijdscategorie
De RWPC (in overleg met de KNZB-talentontwikkeling) kan dispensatie verlenen aan deze
spelers/sters voor deelname aan wedstrijden van een hogere leeftijdscategorie dan waar deze
spelers/sters mogen invallen. Voor het verlenen van dispensatie gelden de volgende regels:
1. De dispensatie dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de competitieleider via dispensatie
aanvraag.
2. Er dient een verklaring van de ouder(s) te worden meegestuurd dat zij hier mee instemmen.
Deze verklaring is te downloaden vanaf de website van de Regio.
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3. Spelen in een hogere leeftijdscategorie mag pas nadat de dispensatieaanvraag is
goedgekeurd.
Een schematische weergave van de invallersregeling is gegeven in het schema hieronder. In deze
tabel is ook te zien in welke gevallen een ouderverklaring verplicht is.

Schematische weergave invallersregeling 2020-2021

leeftijdsklasse ingeschreven
werkelijk
voor

mag
invallen/
spelen
in

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

E

mag invallen/
spelen
in

D

mag
invallen/
spelen
in

C

mag
invallen/
spelen
in

B

mag
invallen/
spelen
in

A

mag
invallen/
spelen in

senioren

E
E
D
D
C
C
B
A
senioren
B
A
senioren
A
senioren
senioren

toegestaan

ouderverklaring
verplicht

niet
toegestaan

De tekst van de invallersregeling is maatgevend. De regels t.a.v. het “vast”
spelen in hogere teams zijn van toepassing. De jeugdspelers mogen altijd
blijven uitkomen voor het team waarin zij staan opgegeven, behoudens als
ze zich vast spelen in een hoger team binnen hun eigen leeftijdscategorie.

Voor wat betreft de C-jeugd worden CJ en CM beschouwd als een hoger team dan CG.
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Gastspelers in de B/C competitie (Eredivisie en 1e Divisie)
1. Een teamopgave voor Eredivisie - 1e divisie binnen de B-C leeftijdscategorie kan worden
aangevuld door maximaal 4 gastspelers bij de jongens (BJ en CJ) en 6 gastpeelsters bij de
meisjes (BM en CM).
2. Gastspelers tellen niet mee voor het minimaal aantal noodzakelijke spelers van 7.
3. Op het DWF kunnen maximaal 4 gastspelers/sters per wedstrijd toegevoegd worden bij de
jongens en 6 gastspeelsters bij de meisjes.
4. Potentiële gastspelers van een team dienen vóór 10 september 2020 te worden aangemeld.
Bij opgave gastspeler dient schriftelijk akkoord van basisvereniging van de gastspeler te
worden overlegd.
Aanmelding van gastspelers/sters geschiedt via aanvraagformulier gastspeler/ster.
5. Gastspelers die na 10 september 2021 worden aangemeld, kunnen alleen in bijzondere
gevallen alsnog worden toegevoegd, zulks ter beoordeling van de competitieleider.
Gastspelers mogen slechts bij 1 team uitkomen als gastspeler en dus niet ook invallen bij een
ander team van de ‘gastvereniging’.
6. Indien de vereniging van de speler/ster een team heeft ingeschreven in de bondscompetitie
voor zijn/haar leeftijd (B en/of C), is het niet toegestaan om als gastspeler/ster in diezelfde
leeftijdscategorie bij een andere vereniging in te schrijven. Alleen in zwaarwegende gevallen
kan de competitieleider hiervoor dispensatie verlenen. Een verzoek tot dispensatie kan
ingediend worden bij de competitieleider.
7. Zie ook invallersregeling – categorie I Eredivisie B/C- jeugd en 1e Divisie B/C jeugd.

Combiteams
Combiteams algemeen (bond en regio)
1. Een combiteam is een ploeg die voortkomt uit de behoefte om voor de korte termijn het
tekort aan spelers te compenseren met spelers van een andere vereniging, zonder hiervoor
een startgemeenschap op te hoeven richten of de leden te verplichten overschrijving aan te
vragen.
2. Verenigingen worden gestimuleerd ‘op eigen kracht’ een volledig team te formeren of
hiernaar te streven op termijn.
3. Een combiteam kan bestaan uit spelers van maximaal 2 verenigingen.
4. Een combiteam vervalt per definitie aan het einde van een seizoen.
5. Per leeftijdscategorie is maximaal 2 seizoenen achter elkaar een combiteam van een
vereniging mogelijk.
6. Indien er meerdere teams van een vereniging in een bepaalde leeftijdsklasse/categorie actief
zijn, moet een combiteam altijd het laagste team zal zijn.
7. Per leeftijdsklasse gecombineerd met geslacht kan een vereniging slechts in één combiteam
deelnemen, ongeacht de naam van het team.
8. Een combiteam speelt onder de samengevoegde naam van beide verenigingen.
9. De eerstgenoemde vereniging is het aanspreekpunt voor de competitieleiding.
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10. De eerstgenoemde vereniging is verantwoordelijk voor de inschrijfgelden, administratieve
heffingen, e.d. De 2 verenigingen dienen dit onderling te verrekenen.
11. Alle correspondentie en boetes i.v.m. tuchtzaken loopt via, dan wel komt voor rekening van,
de vereniging waar de speler lid van is.
12. Thuiswedstrijden kunnen in verschillende baden worden afgewerkt, reguliere wijzigingsproces
van conceptrooster is van toepassing. Als het rooster definitief is en je wilt dit nog
aanpassen, zal het als een roosterwijziging beschouwd worden (en kost dan dus geld!).
13. Combiteams zijn in principe alleen mogelijk bij de jeugd (E t/m A).
14. Spelers opgegeven voor een combiteam mogen invallen in een hoger team, maar slechts bij
de eigen vereniging (waar de startnummer wordt uitgegeven) dan wel in een combiteam van
de eigen vereniging binnen een hogere leeftijdsklasse.
15. Spelers uit een lager team mogen vanuit beide verenigingen invallen in een combiteam.
16. Leeftijdsbeperkingen en aantallen wedstrijden zijn ook voor het invallen in en vanuit
combiteams van toepassing. Alle invallersbepalingen zijn van toepassing en men kan zich dus
ook vast spelen!
17. Een combiteam kan geen gebruik maken van de gastspelersregeling.
18. De spelers van de “combinerende” vereniging(en) dienen vooraf opgegeven te worden bij de
teamopgaven. De eerstgenoemde vereniging zal een dispensatie (samenwerking binnen
Sportlink) van de competitieleiding ontvangen om de spelers van de 2e vereniging aan het
betreffende team toe te voegen. Via aanvraagformulier-dispensatie moet de 2e vereniging
een samenwerking aanvragen. De competitieleiding zal bij goedkeuring deze samenwerking
in Sportlink toevoegen.

Combiteams in de bond (alleen bij jeugd)
19. Het combiteam bestaat uit minimaal 5 spelers van beide verenigingen.
20. Indien een vereniging 2 teams in een leeftijdsgroep in de landelijke jeugd heeft, dan kan
alleen het 2e jeugdteam in die leeftijd een combiteam zijn.
21. Spelers/sters van een combiteam in leeftijdscategorie C mogen wel als gastspeler in een B
Eredivisie of 1e divisie team spelen wanneer zij als zodanig worden opgegeven, mits de eigen
vereniging geen zelfstandig B team heeft in de Eredivisie of 1e divisie heeft (zie de regels
“gastspelers”).
Combiteams in de regio
22. Combiteams kunnen kampioen worden en kunnen naar een finaleronde worden afgevaardigd,
mits zij in de competitie als zodanig gespeeld hebben.
23. Combiteams kunnen promoveren danwel degraderen, mits zij het jaar daarop ook nog als
zodanig ingeschreven worden
24. De verenigingen moeten in onderling overleg uitmaken welke vereniging de last krijgt van
een extra team meetellend in de norm voor scheidsrechters.
25. In heel bijzondere gevallen (ter beoordeling aan de RWPC) worden ook combiteams voor
senioren in de regio als tijdelijke overbrugging toegestaan. Hierbij gelden aanvullende regels:
De maximale duur is twee jaar en er moet op termijn (2 jaar) zicht zijn op zelfstandige
voortzetting van beiden. De eerstgenoemde vereniging dient minimaal 5 spelers op te geven,
de combinerende vereniging minimaal 4.
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Startgemeenschappen
1. Onder startgemeenschap wordt verstaan een aantal verenigingen die gezamenlijk onder één
naam voor één of meer takken van de sport deelnemen aan wedstrijden. Onder tak van sport
wordt verstaan één van de zwemsporten schoonspringen, synchroonzwemmen, waterpolo of
wedstrijdzwemmen. Binnen waterpolo is wel toegestaan om voor een afdeling een
startgemeenschap aan te gaan. Met een afdeling wordt bedoeld seniorenafdeling,
jeugdafdeling, dames-meisjes afdeling, heren-jongens afdeling.
2. Iedereen die voor de SG gaat spelen dient vóór de datum uiterlijke teamopgave van de
basisvereniging naar de SG toegevoegd te worden als lid bij de SG.
3. Een speler afkomstig van een andere vereniging (buiten de SG-verenigingen) dient voor de
reguliere overschrijvingsdatum (31 augustus) overgeschreven te zijn naar één van de
basisverenigingen.
4. Een speler wordt aan het begin van het seizoen voor een team opgegeven. Dit kan een
verenigingsteam zijn, of een SG-team. Er kan dan gedurende het seizoen niet meer
gewisseld worden.
5. Indien door omstandigheden, gedurende de competitie, het aantal spelers van een SG-team
onder de voorgeschreven 9 spelers daalt, kan een verenigingsspeler toegevoegd worden naar
een SG-team. Dit dient bij de betreffende competitieleider(s) aangevraagd te worden. Een
dergelijke aanvraag kan geweigerd worden. Hij/zij mag daarna niet meer uitkomen voor een
verenigingsteam. SG-spelers kunnen nooit teruggeplaatst worden naar een verenigingsteam
gedurende de competitie.
6. Jeugdspelers ingeschreven in jeugdteams van de basisverenigingen mogen invallen bij teams
van de SG óf bij teams van 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 zijn.
7. Een SG kan geen gebruik maken van de gastspelersregeling.
Zie ook reglement C 2 en 3 en de website:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/bestuur/aanmeldenopzeggen_lidmaatsch
ap/startgemeenschap_oprichten/
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