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De competitiebepalingen voor het seizoen 2021-2022 treft u hierbij aan.
Dit betreft competitiebepalingen zoals worden benoemd in het KNZB-E-reglement. Eveneens geldt
Dopingreglement ISR.
Naast dit document maken de volgende documenten deel uit van de competitiebepalingen:
• Bekercompetitiebepalingen 2021-2022
• Eredivisie bepalingen 2021-2022
• Promotie-degradatie 2021-2022
• Teamopgave – jeugdteams en invallersregeling 2021-2022
• Ontvangstprotocol waterpolo officials 2021-2022
• Protocol voor veiligheid rondom (waterpolo) wedstrijden 2021-2022
De bepalingen zijn in mei l 2021 in concept gepubliceerd (versie 0.1).
De definitieve versie wordt voor aanvang van de competitie gepubliceerd.
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.
Waarin in deze bepalingen niet is voorzien, beslist het bondsbestuur.
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).
• ISR-reglementen (o.a. doping, matchfixing)
• 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 hopen dat dit seizoen een ‘normaal’ verloop kan
hebben en dat we de Corona-perikelen achter ons kunnen laten. Wij zullen er alles aan doen om de
competities zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Wij wensen iedereen die op welke wijze dan ook bij de waterpolocompetitie betrokken is een gezond,
plezierig en vooral sportief seizoen!
Afdeling waterpolo KNZB
wpcompetitieleiding@knzb.nl
De Corona-periode heeft een enorme grote impact op het sportleven en dus ook waterpolo.
De competitieleiding (bond en regio) hebben gezamenlijk gestreefd naar versoepelingen, voorlopig
alléén voor aankomend seizoen, ten dienste van de verenigingen en haar waterpololeden.
Lees de bepalingen goed door!
Zijn er vragen? Stuur dan een mail naar wpcompetitieleider@knzb.nl.
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BELANGRIJKE AANPASSINGEN ten opzichte van seizoen 2020-2021
Verlenging uiterlijke datum van overschrijving naar 31 augustus 2021
Inschrijving teams volgens de deadline van teaminschrijving via Sportlink
Tijdsplanning procedure seizoen 2021-2022
Afronding competitie 20-21

7-6-2021

tm

27-6-2021

Teaminschrijvingen

17-5-2021

tm

27-6-2021

Poule-indelingen & concept wedstrijdplanning

28-6-2021

tm

4-7-2021

Concept planning naar verenigingen

5-7-2021

tm

8-8-2021

Controle concept planning door competitieleiding

9-8-2021

tm

22-8-2021

Concept planning naar definitieve planning
Overschrijvingen
Start beker / competitie

23-8-2021
1-9-2021
11-9-2021

Dispensatie naar 3 spelers/sters
Vrije teamopgave voor jeugd en senioren (m.u.v. 1e en 2e team)
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2. 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.

Communicatie met verenigingen
Alle correspondentie verloopt via een e-mail aan het waterpolosecretariaat van de vereniging.
Het is verplicht voor de verenigingen om een verenigings e-mailadres te gebruiken. (voorbeeld:
polosecretaris@domein.nl) en geen privé emailadres van het lid van de vereniging. De
bereikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de vereniging. Indien een secretariaat niet
bereikbaar is, zal de competitieleiding naar eigen inzicht de desbetreffende kwestie afhandelen.
Wekelijks kan een regio het programma kenbaar maken, welke wedstrijd in een weekend worden
gespeeld.

Veiligheid
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor zowel sporters,
officials 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).

Calamiteiten
Voor zaken die geen spoed hebben of tijdens kantooruren, kan contact opgenomen worden met
het bondsbureau afdeling waterpolo viawaterpolo@knzb.nl. Voor specifieke regiozaken kan
contact worden opgenomen met de regiocompetitieleiding.
Mochten er toch dringende onduidelijkheden zijn of andere zaken die het verloop van de competitie
direct verhinderen, dan is er een calamiteitennummer (088-1348611) beschikbaar: alléén tijdens
het weekend.
De competitieleiding voor de bondscompetitie en de regiocompetitie is bereikbaar op onderstaande
nummers:
Bond (bondscompetitie)
088-1348610
Regio Noord
06-11159558
Regio Oost
06-48463777
Regio Midwest
085-3011385
Regio West
06-53534354
Regio Zuid
06-14209911

Weersomstandigheden
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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/weersom
standigheden/
De communicatie naar de verenigingen, officials en regiocommissies over weersomstandigheden
die van invloed zijn op de competitie/wedstrijden zal vanuit KNZB bondsbureau plaats vinden.
Hiervoor worden de gebruikelijke communicatiekanalen gebruikt: de verschillende websites, de
KNZB-app (waterpolo), de Social media kanalen en de (extra) nieuwsbrieven.
De waterpolosecretarissen van de verenigingen worden per e-mail op de hoogte gebracht en zijn
verantwoordelijk om dit intern verder te communiceren richting haar leden.
Als een vereniging van mening is dat de weersomstandigheden van dien aard zijn dat het
onverantwoord is om de weg op te gaan, dient men contact op te nemen met de landelijke
competitieleiding. Dit geldt eveneens voor de ingedeelde officials.
De consequenties van het niet opkomen zonder voorafgaande toestemming van de
competitieleiding staan vermeld in reglement E 26.5.
https://www.knzb.nl/knzb/downloads/reglementen/

3. Wedstrijdzaken
Startvergunningen en bondspas
Algemeen
Alle sporters die aan een Nederlandse competitie deelnemen, dienen speelgerechtigd te zijn. Dat
wil zeggen in het bezit zijn van een geldige startvergunning en bondspas.

Startvergunning
Startvergunningen worden verstrekt per kalenderjaar. Aanvragen voor een startvergunning voor
waterpolo kunnen worden gedaan voor leden vanaf 6 jaar. Aanvragen voor jongere leden worden
niet gehonoreerd. Bij toewijzing van de startvergunning krijgt het desbetreffende lid een uniek
startnummer toegewezen. De startvergunning wordt jaarlijks automatisch verlengd. Na afmelding
van een startnummer blijft het startnummer nog 5 jaar in het bestand aanwezig. Indien een lid in
desbetreffende periode weer een startvergunning aanvraagt, ontvangt hij of zij zijn of haar oude
(unieke) startnummer opnieuw. Het aanvragen van een startvergunning is gedurende het gehele
jaar mogelijk
.
Zie reglement C 10 en E.

Bondspas
Zowel officials als sporters dienen in het bezit te zijn van een geldige digitale bondspas.
De bondspas moet voorzien zijn van een recente pasfoto volgens de voorgeschreven richtlijnen,
zie https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/sportlink/.
De ledenadministratie van de vereniging is verantwoordelijk voor de foto op de bondspas.
Sporters van wie geen digitale bondspas aanwezig is, dienen zich te legitimeren met een volgens
de wetgever geldig legitimatiebewijs. De scheidsrechter dient deze speler af te keuren in het DWF
en aan te geven of er een geldig alternatieve legitimatie is getoond, ook dit moet aangegeven
worden in het DWF. De bijbehorende boete wordt opgelegd. Als ook een volgens de wetgever
geldig legitimatiebewijs ontbreekt, is de speler niet gerechtigd aan de wedstrijd deel te nemen. Bij
spelers onder de 14 (die niet verplicht zijn een legitimatiebewijs bij zich te dragen), mag de
scheidsrechter besluiten de speler alsnog toe te laten, onder toevoeging van de opmerking
(mondeling en op het wedstrijdformulier) dat de geldigheid van de wedstrijd ter beoordeling van de
competitieleiding is.
Zie verdere informatie reglement E 6.
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Entree
Aan het bezoekende team 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. Ook
aan door de KNZB aangestelde officials (scheidsrechter, beoordelaar enz) en hun partner dient
gratis toegang te worden verleend.
Tevens dient voor reguliere competitiewedstrijden gratis toegang te worden verleend aan de
overige gekwalificeerde X/Y-scheidsrechters die dit kunnen aantonen middels hun digitale
bondspas. De gratis toegangsregeling voor scheidsrechters geldt niet voor de Supercup, KNZBBekerfinale, Man-Meer!-Cup finale, Play-off wedstrijden en (oefen)interlands.

Speelveldafmetingen
competitie

afmeting

opmerkingen

bond Eredivisie heren
bond reserve Eredivisie heren
bond 1e Divisie heren
bond Eredivisie B-jeugd jongens

30x20x2

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.

bond Eredivisie dames
bond 1e en 2e Divisie dames
bond 2e en 3e Divisie heren
bond reserve 1e en 2e Divisie heren
bond Eredivisie B-jeugd meisjes
bond Eredivisie C-jeugd
regio competitie senioren
regio competitie A-/B-/C-/D-jeugd

25x20x2

Het is toegestaan om zonder dispensatie te spelen op een minimale speelveld afmeting
van 25x15x1,80 meter.

regio D-jeugd (5x) regio midwest
regio E-/F-jeugd

20x15(max)

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.

Afmetingen van het speelveld zijn opgegeven in de spelregels waterpolo (E-reglement, bijlage
E1). Voor de in WP 1.6 benoemde markeringen dienen pionnen in de juiste kleuren te worden
gebruikt. In de Eredivisie en 1e Divisie kan een “Flying Substitute” gebruikt worden, indien aan de
zijde van het wisselvlak 1 meter ruimte tussen de kant en speelveld is.

Dispensatie accommodatie
Eventuele dispensatie (speelveld en overige onderdelen van de accommodatie zoals loopruimte
watertemperatuur en diepte) moet aangevraagd worden bij de competitieleiding. Alleen het
bondsbestuur kan deze dispensatie verlenen. “Deze” bevoegdheid is in deze gedelegeerd aan de
competitieleiding. 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.
Wisselen van speelhelft in baden, die niet voldoen aan de gestelde waterdiepte volgens 3.3 van
deze bepalingen dient de wisseling van speelhelft na elke spelperiode te geschieden. Het
wisselen van de scheidsrechters komt hierdoor te vervallen. De lijst met baden waar de teams na
iedere periode moeten wisselen zal voorafgaand aan de competitie door de competitieleiding
worden gepubliceerd.

Speel- en aanvangstijden / toepassing spelregels / type bal /
indeling officials
Deze informatie wordt later toegevoegd.
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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.
Indien er geen reservedoelverdediger is, bestaat het team uit maximaal 11 veldspelers. Het is niet
toegestaan dat één van deze 11 veldspelers met capnummer 13 speelt.
Voor de overige divisies in de bond en alle klassen in de regiocompetitie zijn maximaal 12
veldspelers wél toegestaan.
Het wisselen van veldspeler naar doelverdediger is binnen de eredivisie (incl. jeugd) - reserve
eredivisie -1e divisie (senioren) alleen toegestaan om medische redenen, waarbij de
scheidsrechters onmiddellijk toestemming geven.
Het is een speler niet toegestaan om gedurende de wedstrijd van capnummer te wisselen, behalve
met toestemming van de scheidsrechter(s) en registratie door de secretaris in DWF.

Caps
Het eerstgenoemde team begint met witte caps en start aan de linkerzijde bezien vanuit de
jurytafel.
Bij gebruik van een badmuts dient deze dezelfde kleur te hebben als de kleur van de cap.

Kleding begeleiding
Coaches en teambegeleiders van een team dienen gekleed te zijn in gelijk tenue (blouse of polo/Tshirt, dichte (sport)schoenen en lange broek).

Hulpmiddelen
Het gebruik van (zwem)brilletjes, een brace, e.d. leidt vaak tot discussie. Vergroot dit voorwerp de
kans op letsel voor de speler zelf of een medespeler en/of tegenstander, of niet. De uiteindelijke
beoordeling ligt bij de scheidsrechter, maar dit kan tot gevolg hebben dat de ene scheidsrechter
geen bezwaar ziet bij het gebruik van dit ‘hulpmiddel’ en de andere scheidsrechter mogelijk wel.
Daarnaast is het voor scheidsrechters ook soms moeilijk vast te stellen of het voorwerp
noodzakelijk is voor de speler of niet. Onderstaande procedure moet het mogelijk maken dat aan
die onzekerheid bij de scheidsrechter en ook bij de speler een eind wordt gemaakt. Spelers
kunnen ter goedkeuring het hulpmiddel voorleggen aan de KNZB, om zodoende dispensatie
hiervoor te krijgen.
Procedure:
• Spelers dienen een verzoek tot dispensatie in bij bondsarts@knzb.nl . Het verzoek voor
dispensatie wordt door de bondsarts bekeken en eventueel voorgelegd aan
verantwoordelijken.
• Bij de beoordeling moeten duidelijke foto’s van het hulpmiddel in het dispensatieverzoek
bijgesloten zijn. Ook kan eventueel een verklaring van arts of fysiotherapeut toegevoegd
worden.
• Wanneer de bondsarts vaststelt dat met het hulpmiddel mag worden gespeeld, wordt een
schriftelijke goedkeuring verleend.
• Spelers dienen dit document vervolgens altijd te kunnen tonen aan de betreffende
scheidsrechter indien gewenst.

Inleggelden
Jaarlijks wordt voor deelname aan een competitie inleggeld per team in rekening gebracht.
De tarieven zijn opgenomen op de tarievenlijst van de KNZB.
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/financien__verzekeringen/co
ntributie__tarieven/
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4. Toernooien jongste jeugd
Naast de competitie kunnen voor de jongste jeugd (leeftijdscategorie E en F) toernooien
georganiseerd.

Organisatie minipolo toernooien
Binnen de regio’s worden minipolotoernooien georganiseerd door diverse verenigingen. Als een
vereniging in de regio een minipolotoernooi wil organiseren, wordt dit gemeld via de regio
competitieleiding. Alle teams uit de regio ontvangen dan een e-mail met de uitnodiging voor het
toernooi. Let op: in de uitnodiging dient duidelijk te staan of er een maximum wordt gesteld aan het
aantal teams. Als slechts een uiterste inschrijfdatum is genoemd, dienen alle inschrijvingen tot die
datum te worden gehonoreerd.

Spelregels voor de minipolotoernooien
Het voornaamste doel van deze toernooien is de kinderen plezier laten beleven aan waterpolo, wat
daarom in het KNZB-Sportmodel het FUNdament wordt genoemd. Voor deze doelgroep moeten
uitzonderingen gemaakt worden op de spelregels. Belangrijk: de kinderen mogen bij de
minipolotoernooien nog geen competitie spelen! Op deze wijze houden we het mini-polo voor
diegenen waar het voor bedoeld is, die kinderen die kennis willen maken met het waterpolo en de
beginselen van het waterpolo gaan leren.
De leidraad voor het fluiten bij deze wedstrijdjes moet zijn dat er een leuk spelletje
gespeeld kan worden door alle kinderen. Er is ook geen winnaar van het toernooi. Indien gewenst,
kan de vereniging iedereen een herinnering meegeven.
• Teams 5 tegen 5, er mag doorlopend en onbeperkt gewisseld worden
• Tijd bruto (doorlopende tijd), geen wisseling van helft
• WEL toegestaan:
▪ twee handen bal oppakken en gooien
▪ bal onder water duwen
• NIET toegestaan:
▪ met twee handen scoren
▪ met de bal onder water zwemmen
▪ ruw spel, wat ten koste gaat van het plezier

5. Sportlink
Algemeen
Door de KNZB wordt voor de waterpolocompetitie gebruik gemaakt van het waterpolocompetitie
programma Sportlink:
• 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). Zie punt 5.2.
• Official portal (voor de officials)
• KNZB waterpolo app (IOS/Android/live volgen, denk aan de 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/

Algemene bepalingen wp competitie 2021-2022 V0.3

10

DWF
In reglement E 13 staat het wedstrijdformulier omschreven.
Voor het DWF maak je gebruik van een tablet met de laatste versie van Sportlink (denk aan de
update).
Op het DWF dient door de jurytafel de werkelijke aanvangstijd ingevuld te worden.
Indien tijdens de wedstrijd door (technische) problemen het DWF niet gebruikt kan worden, dient
men het papieren wedstrijdformulier gebruikt te worden. De thuisvereniging heeft de
verantwoordelijkheid om uiterlijk maandag alsnog de wedstrijdgegevens via het DWF in te voeren.
De papieren versie wordt voor uiterlijk dinsdag naar de competitieleiding via de mail verstuurd.
Voor een papieren versie zie:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/formulieren/

6. Vaststellen van rooster / wedstrijden
Conceptroosters
De competitieleiding stelt het conceptrooster (wedstrijden en datum) vast na de teaminschrijving
door de verenigingen via Sportlink.
De verenigingen zijn van 05-07-21 tot en met 08-08-21 via Sportlink Club verantwoordelijk voor
het tijdig invullen van de aanvangstijden van de wedstrijden in het conceptrooster.
Zie ook de planning op blz. 3
De speeltijden zijn inclusief in- en uitzwemtijd. Wijk niet af van de totale tijd (inclusief de in- en
uitzwemtijden) en houdt rekening met de bevoegdheid van scheidsrechters die voor de
verschillende niveaus noodzakelijk zijn. Hierdoor kunnen wedstrijden geclusterd worden en is de
inzet van de scheidsrechters zo efficiënt mogelijk.
De juiste wedstrijdduur wordt jaarlijks vastgesteld.
Let op:
Indien een vereniging volgens haar statuten bezwaar heeft tegen het spelen op zondag dient dit
bij inschrijving per team te worden vermeld. Deze statuten moeten in het bezit zijn van de
competitieleiding.
Als de uitspelende vereniging niet op zondag speelt uit religieuze overwegingen en de
thuisvereniging alleen op zondag badwater tot haar beschikking heeft, dient de thuisvereniging
een alternatief zwembad te huren op een zaterdag en op die dag alle niet op zondag te spelen
wedstrijden te plannen.
Als een vereniging zich inschrijft voor extra competities (zoals beker) dient men rekening te
houden met de mogelijkheid de hiervoor te plannen wedstrijden te spelen. Hiervoor dient men op
de geplande speeldata aan het begin of aan het eind van de voor wedstrijden beschikbare tijd,
speeltijd te reserveren, zodat het bereiken van een (volgende) nieuwe speelronde geen
consequenties heeft voor de planning. Ook wordt verenigingen verzocht de wedstrijdkalender af te
stemmen met andere afdelingen, zoals bijvoorbeeld wedstrijdzwemmen of andere disciplines, om
problemen met de planning te voorkomen.
Het te laat inplannen van het conceptrooster door de vereniging kan worden beboet. De
competitieleiding kan het rooster vaststellen, waarbij alle kosten voor rekening komen van de
betreffende vereniging.
De competitieleiding heeft te allen tijde het recht wijzigingen in het rooster aan te brengen.

Definitieve roosters
Na de conceptplanning door de verenigingen, volgt een controle door de competitieleiding in
samenwerking met de scheidsrechterscommissie. Vervolgens wordt het competitierooster door de
competitieleiding definitief samengesteld.
De competitieleiding heeft te allen tijde het recht wijzigingen in het rooster aan te brengen.
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Competitierooster: in afwijking op het E-reglement zal de competitieleiding uiterlijk 1 maand voor
aanvang van de competitie het jaarrooster uitbrengen.

7. Wijzigen van wedstrijden
Algemeen
Vastgestelde wedstrijden
Er wordt naar gestreefd om zo min mogelijk wedstrijden te wijzigen nadat deze een eerste maal
zijn vastgesteld. Hiermee bewaakt de competitieleiding een evenwichtig en eerlijk verloop van de
competitie. Op deze wijze worden zowel betrokken spelers als officials tegemoet gekomen.
Wanneer de wijziging consequenties heeft voor zowel bonds- als regiowedstrijden, is
toestemming van beide competitieleiders vereist.

Niet doorgaan van wedstrijden
Indien een wedstrijd niet is doorgegaan, dient de thuisspelende vereniging uiterlijk binnen 5 dagen
na de oorspronkelijke wedstrijddatum een nieuwe speelmogelijkheid op te geven welke ligt binnen
4 weken na de oorspronkelijke wedstrijddatum. De competitieleiding kan in zwaarwegende
gevallen hiervan afwijken.
Indien er binnen 5 dagen geen nieuwe speelmogelijkheid wordt gevonden, zal de
competitieleiding de wedstrijd vaststellen in het eerst mogelijke inhaalweekeinde.
In verband met de Covid-19 omstandigheden, zal de competitieleiding aangeven welke
wedstrijd(en) ingehaald dienen te worden.
In andere omstandigheden behoudt de competitieleiding het recht om wedstrijden die, om welke
reden dan ook, niet zijn gespeeld/vastgelegd, opnieuw vast te stellen op een datum binnen dan
wel buiten het geplande rooster.
De communicatie geschiedt in deze altijd per e-mail aan het waterpolosecretariaat van de
vereniging.
Wanneer een team een wedstrijd niet zal spelen, dient de competitieleiding door het
waterpolosecretariaat van de betreffende vereniging via een e-mail te worden geïnformeerd. Als
de melding binnen 48 uur voor de aanvang van de wedstrijd wordt gedaan, dient de
competitieleiding tevens telefonisch te worden geïnformeerd. Onder kantoortijden via afdeling
waterpolo dan wel via de regiocompetitieleiding. Op vrijdagavond en in het weekend geldt het
calamiteitennummer.
Zie punt 2.3.
In het DWF wordt de wedstrijd als niet gespeeld afgesloten met als reden niet opkomen van het
betreffende team.
De kosten ten gevolge van het niet doorgaan van een wedstrijd worden beschreven in het E
reglement.
Als op de vastgestelde aanvangstijd één van de teams of een (andere) scheidsrechter niet
aanwezig is, dient er tenminste 20 minuten te worden gewacht op een mogelijke verlate komst
van het team of scheidsrechter. Alle wedstrijden die nog binnen 30 minuten na de oorspronkelijke
aanvangstijd kunnen beginnen, moeten gespeeld worden. Dit geldt eveneens bij een uitloop van
wedstrijd(en).
Een te laat komend teams wordt belast met eventuele badwaterkosten, die hierdoor zijn ontstaan.
Het niet opkomen van een scheidsrechter wordt beschreven in reglement E 15.
Indien door schuld van de officials niet gespeeld kan worden, kunnen noodzakelijke kosten
verhaald worden op de KNZB (bond – regio).
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Aanvulling regio competitie: bij de lagere afdelingen (2e klasse of lager) en jeugd mag, ingeval van
calamiteiten, een vervangende scheidsrechter lid zijn van 1 van de betrokkende teams.

Procedure wijzigen van wedstrijden (niet geldend voor regiowedstrijden regio Zuid)
Gewenste wedstrijdwijzigingen kunnen alleen via Sportlink ingediend en verwerkt worden. Hierbij
moet de reden ingevuld zijn. Indien er geen reden is ingevoerd, behoudt de competitieleiding het
recht om dit verzoek direct af te wijzen.
Na akkoord van betrokken tegenstander beziet de competitieleiding of het verzoek gehonoreerd
kan worden, al dan niet na afstemming met de betrokken officials/ official indelers.
Bij de beoordeling is een eerlijk competitieverloop van belang en wordt inzet van scheidsrechters
en impact op overige betrokkenen meegewogen.
Een voorgestelde wijziging kan door de competitieleiding worden afgewezen.
Hieronder volg de criteria voor het indienen van een wedstrijdwijzigingsverzoek:
• Wedstrijden kunnen in principe niet gewijzigd worden (aanvangstijd, datum) als de
scheidsrechters al ingedeeld zijn.
• Wedstrijden kunnen niet verplaatst worden naar een doordeweekse avond (inclusief vrijdag).
Binnen de regio is dit alleen toegestaan bij goedkeuring van beide teams en de officials.
• 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.
• In de competitie is het niet mogelijk om de laatste 2 ronden binnen een afdeling te
verplaatsen, tenzij dit op verzoek van de competitieleiding is.
• 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.
• Als een vereniging/team uit geloofsovertuiging standaard niet op zondag speelt, moet hiermee
rekening worden gehouden bij een wijziging.

Handleiding Sportlink Club
Handleiding voor wedstrijdwijzigingsverzoeken via Sportlink Club 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

Wijzigen wedstrijden
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. De tegenstander moet te allen tijde hiervoor akkoord geven.
Toestemming van de competitieleiding zal alleen worden gegeven indien ook de reeds
aangewezen officials instemmen. De wijzigingen, na toestemming van de competitieleiding,
worden uiterlijk 48 uur vóór aanvangstijd aan de beide verenigingen en ingedeelde officials
bekendgemaakt.
De competitieleiding heeft het recht om het aanvangsuur tot 2 uur vóór of na het oorspronkelijke
aanvangsuur aan te passen, zonder toestemming van de betrokken teams. Mits deze wijziging
uiterlijk 48 uur vóór de oorspronkelijke aanvangstijd en – datum aan de beide verenigingen en
ingedeelde officials bekend gemaakt kan worden.
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Wijzigen van het aanvangsuur van wedstrijden met meer dan 2 uur
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.

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 competitieleiding, 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 wedstrijdwijzigingsverzoek aan de competitieleiding middels Sportlink Club.
Dit verzoek dient minstens 72 uur voorafgaand aan de geplande speeldatum ingediend te zijn. De
reden van de wijziging moet ingevuld zijn. Hierbij is akkoord van de tegenstander vereist. De
competitieleiding behoudt het recht het verzoek af te wijzen.
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 of zondag) gespeeld. Slechts in zwaarwegende gevallen kan alleen op
verzoek van de competitieleiding worden uitgeweken naar een doordeweekse dag.
De wijziging, na toestemming van de competitieleiding, worden uiterlijk 48 uur vóór
oorspronkelijke aanvangstijd en -datum aan de beide verenigingen en ingedeelde officials
bekendgemaakt.

Kosten van wijzigingen
De kosten van het wijzigen van reeds vastgestelde wedstrijden, welke niet geautomatiseerd via
Sportlink kunnen worden verwerkt, worden 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).
Bij 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.

Declaratie kosten bij niet doorgaan van wedstrijden
Indien een wedstrijd geen doorgang vindt wegens het niet opkomen van de tegenstander, kunnen
de kosten van badwaterhuur door de thuisspelende vereniging worden gedeclareerd. Echter pas
nadat de wedstrijd opnieuw is vastgesteld en gespeeld. Zie reglement E 26.

8. Overschrijvingen / Internationale transfers
Overschrijvingen binnen de Nederlandse competitie
Voor overschrijvingen verwijzen wij naar reglement C 10.5.3.
In verband met Corona is de periode om te overschrijven voor aankomend seizoen verlengd tot en
met 31 augustus 2021. Door de onzekere periode waar we in zitten en ook voor de toekomst, is
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hiertoe besloten om de verenigingen en de onze sporters tegemoet te komen. Verenigingen en
sporters hebben hierdoor een langere tijd om zich beter te kunnen voorbereiden op het nieuwe
seizoen. Dit geldt voor senioren en jeugd, regio- en bondscompetitie (alle afdelingen).

Door de aanpassing van de overschrijvingstermijn (31-08) kan een vereniging een uitstroom van
leden hebben, waardoor een team terug getrokken moet worden. Indien een vereniging
genoodzaakt is om op deze gronden na de deadline van de teaminschrijving alsnog een team
terug te trekken, zal geen boete worden toegepast.
Op 8 oktober 2020 heeft het bestuur van de KNZB een disclaimer ingesteld.
Het bestuur behoudt zich daarbij het recht om af te wijken van de bepalingen en/of reglementen.

In uitzonderlijke gevallen kan van de einddatum 31 augustus worden afgeweken, bijvoorbeeld in
het geval van verhuizing van jeugdleden over een grotere afstand. Dit is ter beoordeling aan de
competitieleiding.
Dispensatie voor de overschrijvingsdatum 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.

Internationale transfer waterpolo (ITC) naar de Nederlandse
competitie
Algemeen (geldend voor 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.3):
Een sporter (ongeacht de nationaliteit) die wil gaan spelen in de Nederlandse competitie senioren
(Eredivisie – 2e teams van Eredivisie) 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:
•
•
•

er niet eerder aan diezelfde (lopende) Nederlandse competitie is deelgenomen
er op een juiste wijze het transferverzoek is ingediend en goedgekeurd zoals onder 8.2.1, 8.2.2
en 8.2.3 beschreven.
Sporter in het bezit is van een geldig startnummer bij een bij de KNZB aangesloten vereniging

8.2.1 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 de
sporter pas speelgerechtigd voor de Nederlandse competitie.
Voor het transferverzoek klik hier.

8.2.2 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 transferverzoek klik hier.
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8.2.3 Internationale transfer naar buitenlandse competities

Sporters afkomstig uit de Nederlandse waterpolo competities die gaan deelnemen aan een
buitenlandse competitie buiten Europa, zijn verplicht dit te melden aan de KNZB, uiterlijk 1 week
voor de start van deze competitie.
Indien een vereniging deze transfer heeft verzuimd te melden, blijft de transfer-procedure genoemd
onder 8.2.2 onverminderd van toepassing.
Voor het aanmeldingsformulier klik hier.

9. 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.
Binnen de bonds- en regiocompetitie worden officials niet ingedeeld op wedstrijden van de
vereniging waarbij men is aangesloten. Uitzondering hierop is de situatie zoals omschreven in
reglement E 15 en de wedstrijden waarbij een verenigingsscheidsrechter van toepassing is.

Kleding officials / jurytafel
De scheidsrechters dienen te fungeren in het door het in de Landelijke Scheidsrechters
Commissie van de KNZB vastgestelde tenue:
KNZB witte official polo, witte broek en witte schoenen.
Dit geldt ook voor eventueel aanwezige grensrechters.
Basisscheidsrechters dragen een lange witte broek en bij voorkeur wit shirt.
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.

Basisscheidsrechter
Binnen het officialbeleid kunnen basisscheidsrechters worden ingezet op het begeleiden van
wedstrijden, waar men lid is van één der beide verenigingen. De basisscheidsrechter staat onder
verantwoording van de thuisspelende vereniging en wordt dan ook door de thuisspelende
vereniging ingedeeld. Het uitspelende team mag een eigen basisscheidsrechter meenemen om
samen deze wedstrijd te begeleiden.

Basisscheidsrechter-functionaris jurytafel
De jurytafel dient opgesteld te zijn ter hoogte van de middenlijn. Naast de scheidsrechter(s) zijn bij
een waterpolowedstrijd nodig; 1 secretaris en 1 of 2 tijdopnemers (reguliere speeltijd en eventueel
20/30 seconden). Voor alle officiële wedstrijden dienen deze functionarissen de bevoegdheid
basisscheidsrechter te bezitten. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de
aanwezigheid van bovengenoemde functionarissen.
Voor de tijdwaarneming wordt aanbevolen om van elektronische apparatuur gebruik te maken met
een voor de jury, spelers en toeschouwers zichtbare display. Indien dit niet beschikbaar is dient
de thuisspelende vereniging voor twee waterpoloklokken (tafelmodel) zorg te dragen. Namelijk
één voor de normale speelduur en één voor de 30-secondenregel, indien van toepassing.
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Daarnaast ook een klok voor de time-outregeling, indien van toepassing.

Opleiding (basis)scheidsrechter
Voor informatie over opleiding tot (basis) scheidsrechter kun je terecht op de website van de
KNZB:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/opleidingen/official_opleidingen/waterpolo_offcials/

10. Tuchtzaken
Op de waterpolocompetitie is het KNZB-tuchtreglement van toepassing (L-reglement).
Met ingang van het seizoen 2020-2021 geldt de vernieuwde procedure voor tuchtzaken.
Op de website van de KNZB vind je de volledige weergave van deze procedure.
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/algemene_wedstrijdzaken/tucht__b
eroeps__en_protestzaken/

Bij geconstateerd wangedrag / incident zijn scheidsrechters, verplicht, uiterlijk voor 24.00 uur de
dag volgend op de wedstrijd, de competitieleiding schriftelijk op de hoogte te stellen van
wangedrag voor, tijdens of na een wedstrijd.
Dit kan door het betreffende rapportageformulier in te vullen op het scheidsrechtersportal van de
KNZB (http://waterpolo.knzb.nl). Om toegang tot het portal te krijgen, moeten scheidsrechters
beschikken over een wachtwoord. Dit wachtwoord kan alleen worden afgegeven als de
waterpolocommissie op de hoogte is van het e-mailadres van de scheidsrechter.
Indien een basisscheidsrechter heeft gefungeerd bij een wedstrijd en er heeft zich een incident
voorgedaan, dan zal de betreffende official via een digitaal formulier dit melden bij de regio
competitieleiding. Klik hier voor het formulier.

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
competitieleiding. De competitieleiding legt vervolgens het gebeurde voor aan de tuchtcommissie
dan wel met een 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.

Toelichting: in de eerste wedstrijd ontvangt speler X een rode kaart, er wordt een voorlopige
e
schorsing opgelegd en hij mag derhalve niet meespelen in de tweede wedstrijd; tussen de 2 en
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e
3 wedstrijd wordt de zaak inhoudelijk behandeld door de Tuchtcommissie en wordt de strafmaat
bepaald.
Jurisprudentie: De Commissie van Beroep heeft gesteld dat gezien lopende schorsing als
(assistent-) coach voorop staat dat dan door hem/haar op geen enkele wijze en vanaf waar dan
ook mag worden gecoacht, ook niet vanaf de tribune of elders. Weliswaar is in het algemeen niet
bepaald dat hij/zij zich dan tijdens een wedstrijd niet als gewoon toeschouwer in de zwemzaal
mag bevinden, doch de scheidsrechters hebben krachtens spelregel WP 7.5 de mogelijkheid de
geschorste coach uit de zwemzaal te verwijderen als zij de indruk hebben dat door hem/haar toch
wordt gecoacht.

Protesten
Protesten (artikel E 22) Protesten als bedoeld in dit artikel zijn alleen toegestaan bij wedstrijden
behorende tot een competitie met promotie en/of degradatieregeling, de bekercompetitie, of
afdelingen waar deelname aan jeugd Final 6 in het geding is.
Er kan worden geprotesteerd:
1. Tegen een uitspraak respectievelijk foutieve toepassing van de spelregels door een
scheidsrechter
2. Tegen een handeling van de secretaris(sen) en/of de tijdwaarnemer(s);
3. Tegen de toestand van het speelveld en het materiaal, mits vóór de aanvang van de wedstrijd
aan de scheidsrechter(s)is verzocht veronderstelde gebreken te constateren.
In reglement E22 staat de verdere informatie.
Scheidsrechters, dus ook verenigingsscheidsrechters en spelleiders zijn verplicht, binnen 2 x 24 uur
na betreffende wedstrijd, de competitieleiding schriftelijk op de hoogte te stellen van het ingediende
protest, door middel van het invullen van Protestformulier.
.

Protocol hoe verder te gaan na uitspraak na protest
a. Bij wedstrijden met een protest moet de protestcommissie een uitspraak doen.
b. Naar aanleiding van de uitspraak van de protestcommissie zal de competitieleider een
beslissing nemen betreffende het al dan niet over- of uitspelen van de wedstrijd.
c. De competitieleider kan besluiten het over- of uitspelen achterwege te laten. Hiervan is
bijvoorbeeld sprake wanneer er met nog enkele minuten te spelen een stand op het scorebord
staat met een groot verschil in doelpunten tussen beide ploegen.
d. De startsituatie van het uitspelen van een wedstrijd wordt bepaald door de waterpolo
commissie /competitieleider van de bond, de regio.
e. De spelers(sters) welke oorspronkelijk aan de wedstrijd hebben deelgenomen, dienen, indien
zij aan het restant van de wedstrijd deelnemen, hetzelfde cap nummer te dragen (de
spelersopgave wordt bijgeleverd)
f. Een UMV en/of een UMV/4 blijven gehandhaafd bij de uit of over te spelen wedstrijd.
Spelers(sters) met een UMV of UMV/4, alsmede een genoteerde geblesseerde speler mogen
ook niet door nieuwe spelers(sters) worden vervangen. De spelers(sters) met een UMV of
UMV/4 moeten dus uitdrukkelijk op het wedstrijdformulier worden opgenomen. Dit wil zeggen
dat als er een UMV of UMV/4 is gevallen, een wedstrijd nooit met meer dan 12 spelers/sters
kan worden gespeeld.
g. Indien in het team welke oorspronkelijk aan de wedstrijd heeft deelgenomen, minder dan 13
spelers had, het toegestaan is om spelers toe te voegen aan het uit-/overspelen van de
wedstrijden. Hierbij gelden 10.3 sub f en g te allen tijde!
h. De scheidsrechters dienen de brief/instructie van de competitieleider naar de wedstrijd mee te
nemen en zo nodig aan de ploegen te laten zien/lezen. Ook de betrokken verenigingen
worden in een brief nader geïnformeerd over hoe de wedstrijd moet worden voortgezet.
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Staken van een wedstrijd
In geval een wedstrijd wordt gestaakt zijn de scheidsrechters, dus ook Basisscheidsrechters,
verplicht, binnen 48 uur na de betreffende wedstrijd, de competitieleiding schriftelijk op de hoogte
te stellen van het staken van de wedstrijd, door middel van het invullen van het Stakingsformulier.
Alle relevante stukken gaan naar de aanklager voor het verdere vervolg binnen de tuchtprocedure.
Afhankelijk van de uitspraak van de aanklager c.q. tuchtcommissie zal de competitieleiding een
besluit nemen.
De uitslag van een gestaakte wedstrijd wordt niet in de stand opgenomen tot aan het besluit van
de competitieleiding of de wedstrijd moet worden uitgespeeld, moet worden overgespeeld of dat de
stand zoals die op het moment van staken was, gehandhaafd blijft.
Schuld aan staken (ter beoordeling door de tuchtcommissie) zal altijd bestraft worden met een
boete en 3 punten in mindering. Deze straf kan aan beide partijen opgelegd worden.
Indien één der teams weigert verder te spelen, volgt automatisch staking door de
scheidsrechter(s). Ter beoordeling door de tuchtcommissie wordt bepaald wie schuldig is aan de
staking, welke strafmaatregelen genomen worden en tegen wie er een zaak aanhangig gemaakt
moet worden.

Protocol hoe verder te gaan bij gestaakte wedstrijden
a. Bij gestaakte wedstrijden moet, in die gevallen waar een klacht als gevolg van een vorm van
wangedrag is ingediend, de tuchtcommissie een uitspraak doen.
b. Naar aanleiding van de uitspraak van de tuchtcommissie zal de competitieleider een
beslissing nemen betreffende het al dan niet over- of uitspelen van de wedstrijd.
c. Wanneer winst niet meer mogelijk is, kan worden besloten het over- of uitspelen achterwege
te laten. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer er met nog enkele minuten te spelen een
stand op het scorebord staat met een groot verschil in doelpunten tussen beide ploegen. De
huidige stand wordt dan als eindstand genomen.
d. De competitieleider kan ook besluiten om de huidige stand om te zetten in een 5-0 verlies
voor de ploeg die de staking veroorzaakt.
e. De startsituatie van het uitspelen van een wedstrijd wordt bepaald door de competitieleider en
schrijft het (handmatige) wedstrijdformulier verder uit.
f. De spelers(sters) welke oorspronkelijk aan de wedstrijd hebben deelgenomen, dienen, indien
zij aan het restant van de wedstrijd deelnemen, hetzelfde cap nummer te dragen (de
spelersopgave wordt bijgeleverd). De bij de betreffende capnummer(s) behaalde persoonlijke
fouten blijven te allen tijde gehandhaafd bij het uitspelen van de gestaakte wedstrijd. Nieuwe
spelers zijn alleen mogelijk als bij de oorspronkelijke wedstrijd minder dan 13 man op het
formulier hebben gestaan. Indien op het moment van staken een team met minder dan zeven
spelers in het water ligt dan moet de wedstrijd met hetzelfde aantal worden hervat.
g. Een UMV en/of een UMV/4 en/of UMV/S in de gestaakte wedstrijd, blijft gehandhaafd bij de
uit of over te spelen wedstrijd. Spelers(sters) met een UMV of UMV/4, alsmede een
genoteerde geblesseerde speler mogen ook niet door nieuwe spelers(sters) worden
vervangen. De spelers(sters) met een UMV of UMV/4 moeten dus uitdrukkelijk op het
wedstrijdformulier worden opgenomen. Dit wil zeggen dat als er een UMV of UMV/4 is
gevallen, een wedstrijd nooit met meer dan 12 spelers(sters) kan worden gespeeld.
h. Op het bijgeleverde, reeds gedeeltelijk ingevuld wedstrijdformulier dienen alleen nog de
namen van de toegevoegde spelers en het restant van de kolom wedstrijdverloop te worden
ingevuld.
i. De scheidsrechters dienen de brief/instructie van de competitieleider naar de wedstrijd mee te
nemen en zo nodig aan de ploegen te laten zien/lezen.
De betrokken verenigingen worden in een brief nader geïnformeerd, over hoe de wedstrijd
moet worden voortgezet.
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