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1. Verschillende bekercompetities
Voor de senioren teams die uitkomen in de bondscompetitie worden verschillende bekertoernooien
georganiseerd:
• Bekercompetitie voor bondsteams
o Supercup
o KNZB Beker (dames en heren)
o ManMeer!-Cup (heren, dames en heren 2)
Voor de senioren- en jeugdteams die uitkomen op regionaal niveau kan een bekertoernooi worden
georganiseerd. De regio competitieleiding zal voor deze beker met de betreffende verenigingen
communiceren.

2. Organisatie
De Supercup wordt georganiseerd door de KNZB en wordt dit seizoen gespeeld op een nader te
bepalen locatie.
De KNZB-bekerfinales worden georganiseerd door de KNZB en worden in seizoen 2021-2022
gespeeld in Hofbad Den Haag (onder voorbehoud).
De ManMeer!-Cup finales worden georganiseerd door de KNZB in samenwerking met Stichting
Friesland in Sportstad Heerenveen.
De data van de finales voor de beker vindt u op onze website:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/

3. Speeltijden
Beker Bond

Speeltijd

KNZB Beker heren
KNZB Beker dames
ManMeer!-Cup heren
ManMeer!-Cup heren finale
ManMeer!-Cup dames
ManMeer!-Cup heren 2
Supercup heren
Supercup dames
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4 x 8 min.
4 x 8 min.
4 x 7 min.
4 x 8 min.
4 x 7 min.
4 x 7 min.
4 x 8 min.
4 x 8 min.

Rust tussen
2/3e periode

plantijd (incl.
inzwemmen)

Time-out
per team

Scheidsrechters

3 min.
3 min.
2 min.
3 min.
2 min.
2 min.
3 min.
3 min.

80 min.
80 min.
65 min.
80 min.
65 min.
65 min.
80 min.
80 min.

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
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4. Teaminschrijving
4.1 Teaminschrijving algemeen
De teaminschrijving voor deelname aan een bekercompetitie vindt direct plaats bij de
teaminschrijvingen voor de reguliere competitie (deadline 27-06-2021). In Sportlink Club dient bij het
betreffende team ja/nee deelname beker aangegeven te worden. Dit geldt voor zowel bond als regio.
Alleen inschrijving van een regioteam aan de ManMeer!-Cup (dames 1 of heren 1) vindt plaats via een
mail aan wpcompetitieleider@knzb.nl.

4.2 Teaminschrijving KNZB Beker dames en heren
•

KNZB-Beker heren is voor de ingeschreven teams in de Eredivisie ‘21-‘22. Deelname is verplicht.
In verband met het aantal teams van 14 in de Eredivisie - de daarmee samenhangende aantal
speelweekenden en het door Corona verstoorde competitieseizoen ‘20-‘21 (geen ranking in 1e
Divisie heren), is voor dit seizoen geen deelname vanuit de 1 e Divisie heren mogelijk.

•

KNZB-Beker dames is voor de ingeschreven teams in de Eredivisie ‘21-‘22. Deelname is verplicht.

4.3 Teaminschrijving ManMeer!-Cup
•

•
•

ManMeer!-Cup heren (1):
Voor alle standaardteams met uitzondering van de teams uit de bond Eredivisie. Een
standaardteam is het 1e senioren team van een vereniging. Deelname op basis van inschrijving.
Standaardteams uit de regiocompetitie kunnen dit seizoen deelnemen aan deze beker binnen de
bond. In dat geval kan het team niet deelnemen aan de regiobeker.
ManMeer!-Cup heren 2:
Voor reserveteams uitkomende in de bondscompetitie. Een reserve team is een 2e of lager
seniorenteam. Deelname op basis van inschrijving.
ManMeer!-Cup dames:
Voor alle standaard- en reserveteams met uitzondering van de teams uit de bond Eredivisie.
Deelname op basis van inschrijving.
Standaardteams uit de regiocompetitie kunnen dit seizoen eveneens deelnemen aan deze beker.
In dat geval kan het team niet deelnemen aan de regiobeker.

•

4.4 Teaminschrijving Supercup
Supercup heren en dames:
De landskampioen en de bekerwinnaar van het voorgaande seizoen kwalificeren zich voor deze
wedstrijd. Deelname is verplicht. Indien de landskampioen tevens de bekerwinnaar is, kwalificeert de
verliezend bekerfinalist zich voor de Supercup.
De Supercup wordt georganiseerd door de KNZB en wordt in seizoen 2021-2022 gespeeld op een
nader te bepalen locatie.
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4.5 Teaminschrijving regio Beker
De informatie over deelname en programma aan de beker binnen de regio wordt door de regio
competitieleiding gecommuniceerd.

5. Speelwijze
5.1 Speelronden en loting
Algemeen: Indien een team niet speelt/gaat spelen op de aangegeven datum (of een gewijzigde
datum na goedkeuring door de competitieleiding), wordt dit als niet opkomen beschouwd.
KNZB Beker heren
•

•
•
•

In de 1e ronde zijn de nummers 1 en 2 van de eindstand uit de reguliere competitie 2020-2021
vrijgeloot. De nummers 3 tot en met 14 van de eindstand uit de reguliere competitie 2020-2021
spelen in deze 1e ronde in een thuis- en uitwedstrijd. Voor deze ronde vindt een loting plaats
welke teams tegen elkaar spelen en welk team eerst thuis speelt. De winnaars gaan door naar de
kwartfinale.
De kwartfinale wordt gespeeld met 8 teams (6 winnaars van de 1e ronde en de 2 vrijgelote teams)
in een thuis- en uitwedstrijd. Voor deze ronde vindt een loting plaats welke teams tegen elkaar
spelen en welk team eerst thuis speelt. De winnaars gaan door naar de halve finale.
De halve finale wordt gespeeld met 4 teams in een thuis- en uitwedstrijd. Voor deze ronde vindt
een loting plaats welke teams tegen elkaar spelen en welk team eerst thuis speelt. De winnaars
gaan door naar de finale.
De finale bestaat uit 1 wedstrijden en wordt gespeeld in Hofbad Den Haag (onder voorbehoud).

Eindstand reguliere competitie 2020-2021 Eredivisie Heren
Positie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Team
UZSC H1
ZV De Zaan H1
Het Ravijn H1
ZPC AMERSFOORT H1
WIDEX GZC DONK H1
Polar Bears H1
AZC H1
Schuurman BZC H1
PSV H1
ZVL-1886 Tetteroo H1
ZPB H&L Productions H1
SVH H1
De Ham H1
Waterpolo Den Haag (SG) H1
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Totaal wedstrijden
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Punten
36
34
27
26
25
25
24
22
14
12
9
7
3
3
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KNZB Beker dames
•
•
•

De kwartfinale wordt gespeeld met 8 teams in een thuis- en uitwedstrijd. Voor deze ronde vindt
een loting plaats welke teams tegen elkaar spelen en welk team eerst thuis speelt. De winnaars
gaan door naar de halve finale.
De halve finale wordt gespeeld met 4 teams in een thuis- en uitwedstrijd. Voor deze ronde vindt
een loting plaats welke teams tegen elkaar spelen en welk team eerst thuis speelt. De winnaars
gaan door naar de finale.
De finale bestaat uit 1 wedstrijd en wordt gespeeld in Hofbad Den Haag (onder voorbehoud).

ManMeer!-Cup
•
•
•
•
•
•

Ronde 1 wordt gespeeld in poulevorm. De indeling geschiedt zoveel mogelijk op basis van
‘regionale’ indeling. Er wordt gespeeld in een halve competitie; door loting wordt het speelnummer
en dus thuis- en uitwedstrijden bepaald. Een gelijk spel in deze poulefase is mogelijk.
De tussenronde (ronde 2) wordt gespeeld met 16 teams. Voor deze ronde vindt een loting plaats
welke teams tegen elkaar spelen en welk team thuis speelt. Het gaat om 1 wedstrijd. De winnaars
gaan door naar de kwartfinale. Voor iedere wedstrijd moet een winnaar uitkomen (zie 5.3).
De kwartfinale wordt gespeeld met 8 teams. Voor deze ronde vindt een loting plaats welk teams
tegen elkaar spelen en welk team thuis speelt. Het gaat om 1 wedstrijd. De winnaars gaan door
naar de halve finale. Voor iedere wedstrijd moet een winnaar uitkomen (zie 5.3).
De halve finale wordt gespeeld met 4 teams. Voor deze ronde vindt een loting plaats welke teams
tegen elkaar spelen en welk team thuis speelt. Het gaat om 1 wedstrijd. De winnaars gaan door
naar de finale. Voor iedere wedstrijd moet een winnaar uitkomen (zie 5.3).
De finale bestaat uit 1 wedstrijd op een door de KNZB aangewezen accommodatie. Voor het
seizoen 2021-2022 is Sportstad Heerenveen als locatie aangewezen.
Mocht een ploeg in een ronde worden vrijgeloot, dan kan dit team niet in een volgende ronde
opnieuw vrijgeloot worden.
ManMeer!-Cup heren
Van iedere poule gaat nummer 1 door naar de tussenronde.
De 7 beste nummers 2 van poule A tot en met I gaan door naar de tussenronde. Klassement van
deze 7 teams wordt opgemaakt aan de hand van de 1e 4 wedstrijden binnen de poule. Bij gelijke
stand telt het doelsaldo (aantal doelpunten ‘vóór’ verminder met het aantal doelpunten ‘tegen’).
Mocht dat geen uitsluitsel geven dan telt het hoogst aantal doelpunten gescoord. Indien dit geen
uitsluitsel geeft, zal er worden geloot.
ManMeer!-Cup heren 2
Van iedere poule gaan nummer 1 en 2 door naar de tussenronde.
De 4 beste nummers 3 van poule A tot en met F gaan door naar de tussenronde. Klassement van
deze 4 teams wordt opgemaakt aan de hand van de 1e 4 wedstrijden binnen de poule. Bij gelijke
stand telt het doelsaldo (aantal doelpunten ‘vóór’ verminder met het aantal doelpunten ‘tegen’).
Mocht dat geen uitsluitsel geven dan telt het hoogst aantal doelpunten gescoord. Indien dit geen
uitsluitsel geeft, zal er worden geloot.
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ManMeer!-Cup dames
Van iedere poule gaan nummer 1 en 2 door naar de tussenronde.
De 2 beste nummers 3 van poule A tot en met G gaan door naar de tussenronde. Klassement van
deze 2 teams wordt opgemaakt aan de hand van de 1e 4 wedstrijden binnen de poule. Bij gelijke
stand telt het doelsaldo (aantal doelpunten ‘vóór’ verminder met het aantal doelpunten ‘tegen’).
Mocht dat geen uitsluitsel geven dan telt het hoogst aantal doelpunten gescoord. Indien dit geen
uitsluitsel geeft, zal er worden geloot.
Regio Beker
•

De informatie voor de regiobeker wordt door de regio competitieleiding gecommuniceerd.

5.2 Speeldagen
Algemeen
•
•

Wedstrijden moeten plaatsvinden in de speeldata volgens het rooster. Zie hiervoor onze website:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/
De wedstrijden worden te allen tijde in een weekeinde (op zaterdag of zondag) gespeeld. Houd
hierbij rekening mee dat een aantal verenigingen niet op zondag speelt!

5.3 Winnaar van de wedstrijd(en)
KNZB Beker dames en heren (uit- en thuiswedstrijd)
In deze 2 wedstrijden is geen beslissing per wedstrijd vereist, het kan een gelijk spel zijn. Wanneer na de

reeks van 2 wedstrijden (uit- en thuiswedstrijd) beiden ploegen een gelijk aantal wedstrijdpunten
hebben behaald, zal de uiteindelijke winnaar als volgt worden vastgesteld:
1. Winnaar wordt bepaald aan de hand van het hoogste doelsaldo uit de tegen elkaar gespeelde
wedstrijden, d.w.z. het grootste verschil tussen het aantal doelpunten "vóór" verminderd met het
aantal doelpunten "tegen”.
2. in het geval dat het voorgaande geen oplossing biedt, zal de ploeg die in de tegen elkaar
gespeelde wedstrijden de meeste doelpunten heeft gescoord, als winnaar worden aangewezen;
3. in het geval dat het voorgaande geen oplossing biedt, zal de ploeg die in de uitwedstrijd(en) van
de tegen elkaar gespeelde wedstrijd(en) het grootste aantal doelpunten heeft gescoord, als
winnaar worden aangewezen;
4. in het geval dat het voorgaande geen oplossing biedt, volgen er direct na de laatste wedstrijd
strafworpen volgens WP spelregels artikel WP 12.3.
ManMeer!-Cup tussenronde - kwartfinale – halve finale - finale
Wanneer na de normale speeltijd er een gelijke stand is, volgt een strafworpenserie volgens WP
Spelregels (artikel WP 12.3) om tot een eindresultaat (winnaar) te komen.
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WP spelregels 12.3
12.3 Zou, in een wedstrijd waarvoor een beslissing vereist is, de speelstand gelijk zijn na de normale
speeltijd, dan volgt een strafworpenserie om tot een eindresultaat te komen. [Opmerking. wanneer een
strafworpenserie nodig is moet de volgende procedure worden gevolgd:
a. wanneer het de twee teams betreft die net een wedstrijd hebben beëindigd, volgt de
strafworpenserie onmiddellijk met dezelfde scheidsrechters;
b. anders moet de strafworpenserie binnen 30 minuten plaatsvinden na de laatste wedstrijd van de
competitie of speelronde of tijdens de eerstvolgende praktische mogelijkheid. De scheidsrechters
van de laatst gespeelde wedstrijd zullen actief zijn, mits zij een neutrale rol vervullen;
c. wanneer twee teams bij de serie zijn betrokken moeten de beide coaches vijf spelers en een
doelverdediger opgeven die deelnemen aan de strafworpenserie, De doelverdediger mag één van
de strafworpnemers zijn. De doelverdediger mag op elk moment worden vervangen, onder de
voorwaarde dat de vervanger op het wedstrijdformulier van die wedstrijd vermeld moet staan,
maar hij kan niet worden vervangen als één van de strafworpnemers;
d. de vijf spelers moeten worden genoteerd in de volgorde waarin zij deelnemen aan de serie en de
bal gooien in de richting van het doel van de tegenstander; de volgorde mag niet worden
veranderd; (e) spelers die uitgesloten zijn van de wedstrijd mogen niet aan de serie deelnemen of
de doelverdediger vervangen;
e. indien de doelverdediger tijdens de serie wordt uitgesloten mag één speler van de vijf opgegeven
spelers die een strafworp nemen de doelverdediger vervangen, maar dan wel zonder diens
rechten. Bij de daarop volgende strafworp mag de betreffende speler door een andere speler of
de reserve doelverdediger worden vervangen. Wanneer een veldspeler wordt uitgesloten tijdens
de strafworpenserie, wordt deze speler uit de lijst van vijf spelers die deelnemen aan de serie
verwijderd en een vervanger wordt onderaan de lijst toegevoegd;
f. Schoten zullen afwisselend op ieders eind van het speelveld worden genomen, tenzij de
omstandigheden aan één zijde van het speelveld enig voordeel of nadeel voor een team kunnen
opleveren, dan worden de strafworpen afwisselend aan dezelfde zijde genomen. Spelers die de
strafworpen nemen, liggen in het water voor hun spelersbank, de doelverdedigers zullen van helft
wisselen en de spelers die niet aan de strafworpenserie deelnemen moeten op hun spelersbank
zitten;
g. loting bepaalt welk team de eerste strafworp neemt;
h. bij gelijke stand na de eerste serie van vijf strafworpen zullen dezelfde vijf spelers beurtelings een
strafworp nemen tot een team mist en de ander scoort;
i. wanneer er drie of meer teams aan de serie deelnemen zal ieder team beurtelings vijf strafworpen
nemen op ieder ander team. De volgorde van schieten wordt door loting bepaald.
Aanvullende regels:
• De doelverdediger ligt tijdens de serie in het doel aan de zijde van de tegenpartij.
Spelers die de strafworpen nemen, liggen in het water bij de middellijn.
Spelers die niet deelnemen aan de serie, nemen plaats op hun spelersbank.
• Als het speelveld maar over één voldoende diepe kant beschikt of er zijn andere omstandigheden
aan één eind van het speelveld die enig voordeel of nadeel voor een ploeg kunnen opleveren,
worden de strafworpen afwisselend aan dezelfde zijde genomen. De doelverdediger, die op dat
moment niet in actief hoeft te zijn, ligt aan de zijkant bij de doellijn van het speelveld.
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6. Ploegopgave en invallersregeling
6.1 Algemeen
Een speler mag in de bekercompetitie slechts spelen in een ploeg van de vereniging waarvoor hij/zij
een geldig waterpolo startnummer heeft en speelgerechtigd is.
Bij deelname van een niet gerechtigde speler, wordt het team uit de betreffende bekercompetitie
genomen. Het bondsbestuur behoudt zich het recht voor om bij het laten deelnemen van een niet
gerechtigde speler, de betreffende ploeg deelname aan het volgende bekertoernooi te ontzetten.
Omvang team
• Voor de KNZB Beker en de Supercup geldt dat de doelverdediger capnummer rood 1 draagt, de
reservedoelverdediger draagt capnummer rood 13. De overige caps zijn genummerd van 2 tot en
met 12. 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 ManMeer!-Cup zijn maximaal 12 veldspelers wél toegestaan (en dus het gebruik van
capnummer wit 13 of blauw 13).

6.2 Ploegopgave en invallersregeling beker bond (uitgezonderd
Supercup)
Selectieleden nationale ploeg:
Aan de KNZB Beker dames kunnen internationals niet deelnemen indien een speelster wordt
opgeroepen voor het programma van de nationale selectie in dat speelweekend. Wedstrijden worden
in dat geval niet verplaatst.
Aan de KNZB Beker heren kunnen de internationals wel deelnemen. Het programma van de nationale
selectie is hierop afgestemd.
Algemeen
Een speler mag in de bekercompetitie slechts spelen in een ploeg van de vereniging waarvoor hij/zij
een geldig waterpolo startnummer heeft en speelgerechtigd is.
Voor de bekercompetitie geldt hierbij de eerste vermelding op het DWF (als gespeeld hebbende
sporter) als ploegopgave. Een speler mag in de beker nooit uitkomen voor een lager team dan hij/zij
als vaste speler voor de competitie is opgegeven of wordt aangemerkt.
De bekervolgorde is (hoogste beker eerst):
I KNZB Beker
II ManMeer!-Cup dames – ManMeer!-Cup heren - ManMeer!-Cup heren 2
Spelers kunnen slechts in 1 deelnemend team tegelijk speelgerechtigd zijn en hebben niet de
mogelijkheid in te vallen in een ander team dat deelneemt aan een beker.
Uitzondering hierop is:
•

Na uitschakeling van het betreffende team kunnen alleen jeugdspelers van de leeftijdscategorie
A/B/C die speelgerechtigd waren voor dat uitgeschakelde team, worden toegevoegd als speler
van een hoger team zolang dat team uitkomt in een ander bekertoernooi (uitgezonderd
Supercup). Voor hoger team: zie bekervolgorde.
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N.B.: in het seizoen 21-22 geldt uitschakeling gelijk aan uitgespeeld zijn (inclusief de finale van de
MMC)..
•
•

Een jeugdspeler (leeftijdscategorie A, B of C) die in de KNZB Bekerwedstrijd in de teamopgave
van het DWF (als gespeeld hebbende sporter) staat, is alleen speelgerechtigd binnen de KNZB
Beker en kan niet deelnemen aan de MMC.
Een jeugdspeler kan alleen na uitschakeling in ManMeer!-Cup (heren 2 of heren of dames) in de
volgende ronde bij de KNZB Beker meedoen.

Voorbeeld 1:
Jeugdspeelster A van vereniging X staat in de teamopgave van het DWF (als gespeeld hebbende) in
de MMC met dames 2. Haar team wordt in de 3e ronde uitgeschakeld. Jeugdspeelster mag na deze
verliezende ronde van dames 2 meespelen met dames 1 in de eerstvolgende ronde van de KNZB
Beker.
Voorbeeld 2:
Jeugdspeler B van vereniging Y staat in de teamopgave van het DWF (als gespeeld hebbende) in de
KNZB Beker met heren 1 en hij mag gedurende het seizoen niet deelnemen aan de MMC.
Indien er sprake is van een langdurige blessure van een speler, indien de blessure een keeper betreft
of een keepster wordt (alsnog) opgeroepen voor een nationale selectie, dan kan de competitieleider
afwijking op het bovenstaande toestaan. De vereniging dient minimaal 4 werkdagen voorafgaand aan
de wedstrijddag schriftelijke dispensatie aan te vragen bij de competitieleider.

6.3 Ploegopgave Supercup
Een speler(s) mag in de Supercup slechts spelen in een ploeg van de vereniging waarvoor hij/zij een
geldig waterpolo startnummer heeft en speelgerechtigd is.

6.4 Ploegopgave en invallersregeling
•
•

De bekercompetitie geldt als een aparte competitie, wedstrijden hiervan tellen dus niet mee voor
het “vast spelen” in een hoger team in de reguliere competitie.
In de bekercompetitie zijn dispensatiespelers niet toegestaan.

7. Inschrijfgeld
Per vastgestelde wedstrijd zal per ploeg een vast bedrag in rekening worden gebracht (zie algemene
tarievenlijst). Indien de beker in een poulevorm wordt gespeeld, kan worden afgeweken van het
bedrag per wedstrijd.

8. Reglementen
In het E-reglement (E 20.1) en de Waterpolospelregels zijn de regels bepaald inzake:
• Terugtrekken – niet opkomen
Bekercompetitiebepalingen 2021-2022 V0.4
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•
•

Gelijk spel – gelijke stand
Inleggeld

Zie https://www.knzb.nl/knzb/downloads/reglementen/.

9. Tuchtzaken
Wedstrijden uit de bekercompetitie gelden als bindende wedstrijden.
Schorsingen die zijn opgelopen in de reguliere competitie gelden ook voor de bekercompetitie en visa
versa.
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