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KNZB Bondscompetitie Waterpolo seizoen 2018-2019 
 
 
 
De competitiebepalingen voor het seizoen 2018-2019 treft u in dit handboek aan. Dit betreft 
competitiebepalingen zoals wordt benoemd in het KNZB-reglement. Dit handboek bevat teven de 
afspraken over promotie/degradatie, de invallersregeling, officialzaken, etc.  
 

De KNZB-competities worden uitgevoerd onder de reglementen van de KNZB. Daarbinnen zijn voor het 
waterpolo in het bijzonder enkele KNZB-reglementen relevant. Het E - reglement (waterpolo en WP 
spelregels) en het L - reglement (tuchtzaken).  

 

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 KNZB en al haar vrijwilligers doen er alles aan de competities zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Mochten er toch dringende onduidelijkheden zijn of andere zaken die het verloop van de competitie 
verhinderen dan is er een calamiteitennummer beschikbaar. Naar dit nummer kan zowel gebeld 
worden als via WhatsApp contact worden opgenomen. Dit nummer is 088-1348611. 

Voor zaken die geen spoed hebben of tijdens kantooruren kan contact opgenomen worden met het 
bondsbureau op 088-1348610. 

 

Ik wens iedereen, die op welke wijze dan ook bij de competitie betrokken is, een gezond, plezierig en 
vooral sportief seizoen. 

 

 

 
Ilse Sindorf 
 
Landelijke Competitieleider Waterpolo 
wpcompetitieleider@knzb.nl  
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1. Algemene Competitie regels  
 
1.1 Speeltijden (Artikel E 23) 

Klasse speeltijd 
Geadv. 
plantijd  Time out 

 (Inclusief inzwemtijd)   
Competitie bond    
Heren Eredivisie 4 x 8 min. 90 min. Ja(1 per team p.p.) 
Heren 1e klasse 4 x 8 min. 90 min. Ja(1 per team p.p.) 
Heren 2e klasse 4 x 7 min. 75 min. Ja(2 per team p.w.) 
Heren 3e klasse 4 x 7 min. 75 min. Ja(2 per team p.w.) 
    
Heren reserve divisie 4 x 8 min. 90 min. ja(1 per team p.p.) 
Heren res.1e klasse 4 x 7 min. 75 min. ja(2 per team p.w.) 
Heren res.2e klasse 4 x 6 min. 60 min. ja(2 per team p.w.) 
 
Dames Eredivisie 

 
4 x 8 min. 

 
90 min. 

 
ja(1 per team p.p.) 

Dames 1e klasse 4 x 7 min. 75 min. ja(2 per team p.w.) 
Dames 2e klasse 4 x 6 min. 60 min. ja(2 per team p.w.) 
Dames reserve divisie 4 x 8 min. 90 min. ja(1 per team p.p.) 
 
Jeugdcompetitie 
Eredivisie BJ/ BM 4 x 8 min. 90 min. Ja(1 per team p.p.) 

1e Divisie BJ/BM 4 x 7 min. 75 min. Ja(1 per team p.p.) 

Eredivisie CJ/ CM 4 x 7 min. 75 min. Ja(1 per team p.p.) 
 
Bekercompetitie  
Beker 1 (Eredivisie Dames & Heren) 4 x 8 min. 90 min. ja(1 per team p.p.) 
MMcup heren 1 (Heren 1e, 2e en 3e klasse) 4 x 7 min. 75 min. ja(2 per team p.w.) 
MMcup heren 2 (Heren res. hoofd, 1e en  2e 
klasse) 4 x 7 min. 75 min. ja(2 per team p.w.) 
MMcup (Dames 1e & 2e klasse, res ED) 4 x 7 min. 75 min. ja(2 per team p.w.) 
 
(Finales MM cup 4 x 8 min., time out 1 per team p.p.)    
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1.2 Bal 
Te allen tijde dienen bij elke wedstrijd minimaal 6 deugdelijke, gelijke ballen aanwezig te zijn. 
Tevens wordt geadviseerd, gebruik te maken van een waterpolo startinstallatie (bal vanuit het 
midden). 

 
1.3 Ploegopgave (Artikel E 14)  
De ploegopgave van de ploegen die uitkomen in de bondscompetitie dient uiterlijk 31 augustus 2018 
ingevuld te zijn. Invulling via het Sportlink systeem is verplicht (via de clubmodule).  

 
1.4 Entree 
Aan een bezoekende ploeg dient gratis toegang tot de accommodatie te worden verleend. Het betreft 
hier spelers(sters) en begeleider(sters) tot een maximum van 18 personen. 

 
1.5 Spelers(sters) uit het buitenland 
Voor spelers(sters) die komende vanuit een land aangesloten bij de LEN in de Nederlandse 
waterpolocompetitie willen deelnemen geldt: 

‘Wanneer een speler(ster) (ongeacht de nationaliteit), die in de periode voorafgaand in een 
buitenlandse competitie is uitgekomen, wil gaan spelen in de Nederlandse competitie is dat mogelijk 
indien: 

• er een transfercertificaat wordt overlegd (aan te vragen via ITC formulier)  
• hij/zij in het bezit is van een startnummer van een bij de KNZB aangesloten vereniging 
• de overschrijving plaats vindt vóór 1 februari van de lopende competitie 
• er niet eerder aan de lopende Nederlandse competitie is deelgenomen 
• De internationale overschrijvingen (LEN Rules) dienen plaats te vinden tussen 1 juni -30 

september en 1 – 30 januari.  
 

Voor speler(sters) die vanuit een land komen dat geen lid is van de LEN gelden geen beperkende bepalingen anders 
dan de reguliere reglementen. 
 
1.6 Calamiteiten 
Bij calamiteiten met betrekking tot de Bondswaterpolocompetitie kunt u in het weekend bellen 
naar: Ilse Sindorf, Landelijke Competitieleider (088-1348611). 

 
1.7 Website 
Op de website van de KNZB, www.knzb.nl, vindt u diverse formulieren die betrekking hebben op de 
competitie waterpolo. 
 

Tevens vindt u hier het programma, de standen, uitslagen wedstrijden e.d. van zowel de bonds- als de 
regiocompetities. Daarnaast is er een waterpolo app beschikbaar voor iPhone en Android.  

Voor regiozaken dient u de website van de betreffende regio te raadplegen. 
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1.8 Wedstrijden en weersomstandigheden (slecht weer protocol) 

Op de Nederlandse competitie is het KNZB-weerprotocol van toepassing. Dit om te allen tijde de 
veiligheid van onze sporters te borgen  
  
 
1.9 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 (EUR 10 tegemoetkoming kosten voor de betreffende official) voor de ontvangende 
vereniging. Bij herhaaldelijk niet of onvoldoende naleven van het ontvangstprotocol zal de 
competitieleider nadere actie ondernemen. 
 
De scheidsrechters dienen te fungeren in het door de KNZB vastgestelde tenue: KNZB witte official 
polo, witte broek en witte schoenen. 
Voor de overige officials geldt: 
- Jury (tijdopnemers/secretarissen) in gelijk tenue aan de jurytafel (polo/t shirt). 
- Coaches en teambegeleiders in gelijk tenue op de spelersbank (polo/t-shirt, sportschoenen en 

lange broek). 
 
1.10 Overschrijvingen  
Overschrijvingen dienen te zijn ingediend vóór 1 juni van enig jaar. Zie Artikel C 10 van het  
KNZB-reglement. 
Dispensatie betreffende overschrijvingen wordt verleend in de volgende gevallen:  

• Spelers die per 1 juni overgeschreven zijn/worden mogen met de nieuwe vereniging aan de NK 
voor de C, D, E of F-leeftijd deelnemen. Op het moment van deelname moeten zij al wel 
overgeschreven zijn. 

• Spelers die per 1 juni overgeschreven zijn/worden mogen nog met de oude vereniging aan de 
NK voor de C, D, E of F-leeftijd deelnemen. 

• Dispensatie voor de overschrijvingsdatum van 1 juni zal worden verleend aan studenten die lid 
worden van een sportvereniging, welke gelegen is in een universiteitsregio op grote afstand van 
het oorspronkelijke huisadres. Hierbij moet gedacht worden aan een afstand groter dan circa 30 
km en een reistijd van ongeveer 30 á 45 minuten. Dit ter beoordeling van de competitieleider. 
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 te overleggen. 

• Spelers(sters) die zijn uitgekomen in de Eredivisie Play-Off/out-p/d wedstrijden hebben 
dispensatie voor hun overschrijving tot uiterlijk 1 juli van enig jaar. 
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1.11 Vaststellen en wijzigen van wedstrijden (Artikel E 15 en E 16) 
 
Niet doorgaan van een wedstrijd 
Indien een wedstrijd niet is doorgegaan, dient de thuisspelende vereniging uiterlijk binnen vijf dagen 
na de oorspronkelijke wedstrijddatum een nieuwe speelmogelijkheid op te geven welke ligt binnen 
veertien dagen na de oorspronkelijke wedstrijddatum.  

Wijzigen wedstrijden 
Er wordt naar gestreefd zo min mogelijk wedstrijden te wijzigen. Hiermee bewaakt de competitieleider 
een evenwichtig en eerlijk verloop van de competitie. 
In principe wordt tijd, noch datum gewijzigd als de scheidsrechters al aangesteld zijn. 
 

Wijzigen wedstrijden algemeen 
Tijdswijzigingen veroorzaakt door terugtrekken van teams dienen z.s.m. na het terugtrekken te 
worden doorgegeven. 
Wijzigingen naar aanleiding van dubbele reserveringen buiten de schuld van de vereniging dienen 
schriftelijk te worden aangevraagd (email aan wpcompetitieleider@knzb.nl) met daarbij een 
schriftelijke bevestiging van de zwembaddirectie.  
Voor deze beide soorten wijzigingen worden geen kosten in rekening gebracht. 
 

Wijzigen van het aanvangsuur van wedstrijden 
a) Een wijziging van het aanvangsuur tot 2 uur vóór of na het oorspronkelijke aanvangsuur, 

aangebracht door de competitieleiding, zal zonder dat hiervoor toestemming nodig is van de 
betrokken ploegen, niet als opnieuw vaststellen worden beschouwd, mits deze wijziging ten minste 
48 uur van tevoren aan de desbetreffende verenigingen is medegedeeld. 

b) Indien een vereniging een verzoek tot wijziging tot 2 uur, vóór of na het oorspronkelijke 
aanvangsuur indient, is hiervoor geen toestemming nodig van de tegenpartij, mits deze wijziging 
tenminste 48 uur van tevoren door de competitieleiding aan de desbetreffende tegenpartij 
medegedeeld kan worden. De competitieleiding behoudt zich het recht voor de wijziging af te 
keuren.  

c) Indien een vereniging een verzoek tot wijziging van 2 uur of meer, vóór of na het oorspronkelijke 
aanvangsuur indient, is hiervoor toestemming nodig van de tegenpartij. Verzoeken tot wijziging 
kunnen tot 72 uur voor de wedstrijd worden ingediend. De wijzigingen, na toestemming van de 
competitieleider, worden uiterlijk 48 uur van tevoren bekendgemaakt. 

d) De kosten van wijziging van vastgestelde wedstrijden worden in rekening gebracht bij de 
verzoekende partij tegen het hiervoor geldende tarief. 

e) Alle tijdswijzigingen behoeven goedkeuring van de competitieleiding, scheidsrechters inzet zal 
hierbij strak gemonitord worden.  

Wijzigen van de wedstrijddatum 
De vastgestelde wedstrijddatum kan in principe niet gewijzigd worden. Op deze wijze borgen we een 
gelikmatig verloop van de competitie. Slechts in zwaarwegende gevallen, naar beoordeling van de 
competitieleider, kan hiervan worden afgeweken. Ten aanzien van het wijzigen van de datum van een 
vastgestelde wedstrijd gelden de volgende criteria: 
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a) De datum van een vastgestelde wedstrijd kan door de competitieleiding worden gewijzigd, 
indien één der partijen daartoe ten minste 30 dagen vóór de vastgestelde, respectievelijk de 
aangevraagde datum het verzoek aan de competitieleiding doet, onder bijvoeging van de 
schriftelijke instemming van de tegenpartij (Artikel E 15.2). 

b) Wanneer de wijziging consequenties heeft voor geplande regiowedstrijden, is ook toestemming 
van de regiocompetitieleider vereist. 

c) De nieuwe wedstrijddatum moet liggen binnen veertien dagen vóór of na de oorspronkelijke 
wedstrijddatum. De wedstrijd kan zowel in een weekend als op een doordeweekse dag gespeeld 
worden. 

Kosten van wijzigingen 
De kosten van wijziging van vastgestelde wedstrijden worden verhaald op de verzoekende partij; het 
hiervoor geldende minimumbedrag staat vermeld op de tarievenlijst KNZB 
 
1.12 Tuchtzaken 

Op de waterpolocompetitie is het KNZB-tuchtreglement van toepassing (L-reglement). Hieruit volgt 
onder andere: 
 
• Na toekenning van een UMV/UMV4/rode kaart door de scheidsrechter, dient deze binnen 24 uur na 

het einde van de wedstrijd rapportage van het voorval uit te brengen richting de competitieleider 
van de betreffende competitie via het scheidsrechters portal. 

 
• De competitieleider draagt zorg, dat de kennisgeving van vervolging uiterlijk de dinsdag na de 

wedstrijd voor 12.00 uur via het geautomatiseerde tuchtsysteem verzonden is aan het adres 
vereniging@zwembond.nl van de aangeklaagde. De vereniging van de aangeklaagde dient deze 
terstond in kennis te stellen van de klacht. 

 
• Alle klachten worden in de eerstvolgende reguliere zitting van de Tuchtrechter/Tuchtcommissie op 

de donderdag na de wedstijd behandeld, waarna uiterlijk de vrijdag na de wedstrijd de uitspraak via 
het geautomatiseerde tuchtsysteem wordt verzonden aan de competitieleider, respectievelijk het 
bondsbestuur en aan de vereniging via e-mail aan het adres vereniging@zwembond.nl , waartoe de 
aangeklaagde behoort. De vereniging is belast met de prompte kennisgeving van de uitspraak aan 
de aangeklaagde. 

 
Communicatie in geval van een tuchtzaak vindt plaats via Sportlink en middels mail naar het adres 
vereniging@zwembond.nl. Het niet ontvangen van een forward ivm spamfilters of andere technische 
oorzaken is geen grondslag voor een beroep op het niet informeren van een aangeklaagde of diens 
vereniging. 
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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 zal er vanaf 1-1-2019 actiever gebruik worden 
gemaakt van de mogelijkheid een voorlopige schorsing op te leggen. De WFN-ordemaatregel komt 
hiermee te vervallen per 1-1-2019 
In geval van ernstig wangedrag als omschreven in het tuchtreglement kan de tuchtcommissie met 
onmiddellijke ingang die daarvan wordt beschuldigd voorlopig schorsen tot de behandeling van de 
klacht door de tuchtcommissie. Voor de kennisgeving van het wangedrag dient de 
scheidsrechter/competitieleider contact op te nemen met het lid van de tuchtcommissie dat met het 
uitspreken van voorlopige schorsingen is belast.  

o Deze voorlopige schorsing geldt voor alle activiteiten binnen KNZB verband  

o In haar uitspraak zal de tuchtcommissie rekening houden met de voorlopige schorsing. 

o Een voorlopige schorsing kan worden opgelegd bij alle waterpolowedstrijden, al dan niet in 
competitieverband. 

o De bovenstaande werkwijze en de opgelegde sancties gelden voor de landelijke en de regionale 
waterpolocompetities. 

  
 
1.13 Sportlink 
 
Door de KNZB wordt voor de waterpolocompetitie (bond en regio) gebruik gemaakt van het 
waterpolocompetitie programma Sportlink. 
 
Hieronder vallen: 

• Sportlink club voor de verenigingen 
• Sportlink bond (o.a. speelgerechtigheid, competitieplanning, aanwijzing officials, teamopgaven) 
• DWF (Digitaal wedstrijdformulier) 
• Official portal (voor de officials) 
• KNZB waterpolo app (IOS/Android/live volgen) 
• Strafzaken (Tuchtcommissie/Commissie van beroep)  

 
1.14 Accommodatie 
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor zowel sporters als 
supporters. De afspraken binnen de Code Blauw zijn hierbij maatgevend. (Vertegenwoordiging van) 
Het bestuur van de thuisspelende vereniging dient beschikbaar te zijn als aanspreekpunt hierin voor 
officials en andere KNZB-vertegenwoordigers. 
 
Het nuttigen van alcoholische versnaperingen is de zwemzaal is te allen tijde verboden. Dit geldt ook 
voor de tribunes en andere ruimtes welke een open verbinding met de zwemzaal hebben. 
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Speelveldafmetingen 
 
Heren Eredivisie/Reserve divisie/Eredivisie – 1e divisie B jeugd  30x20x2 meter  
 
Overige klassen (uitgezonderd E/F-leeftijd     25x20x2 meter 
Minimale maat overige klassen (uitgezonderd E/F- leeftijd)  25x15x1,80 meter 
 
Eventuele dispensatie kan alleen worden verleend door het bondsbestuur. Deze bevoegdheid is in deze 
gedelegeerd aan de competitieleider (wpcompetitieleider@knzb.nl of de desbetreffende 
regiocompetitieleider). Te allen tijde dient de bevestiging van verkregen dispensatie bij de jurytafel ter 
inzage aanwezig te zijn. Het ontbreken van een noodzakelijke dispensatie kan leiden tot uitsluiting van 
de competitie. Financiële gevolgen zijn voor de desbetreffende vereniging. 
 
Voor de eredivisie heren wordt voor de halve finale en finale Play-Off géén dispensatie verleend. In 
voorkomende gevallen zal moeten worden uitgeweken naar een alternatieve locatie. Dit is de 
verantwoordelijkheid van de thuisspelende ploeg. 
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2 Promotie/degradatie regeling (Artikel E 12) 
 
Promotie-degradatieregeling geldt alleen voor seniorenteams. In de jeugdcompetitie wordt op basis 
van (ingeschatte/opgegeven) sterkte ingedeeld om een zo evenwichtig mogelijke competitie te krijgen 
in door leeftijdsopbouw sterk wisselende sterkte teams.  
 

Bij terugtrekking (artikel E 33.11 en 33.8) of andere onvoorziene omstandigheden heeft de 
competitieleider het recht om een afwijkende promotie/degradatie toe te passen. 

 
2.1 Promotie-/degradatieregeling Dames  
 
Standaard Eredivisie, eredivisie o17 en o15 
Na de reguliere competitie wordt in een play-off gespeeld om het landskampioenschap van Nederland. 
Winnaar is kampioen van Nederland. 
 
Europacup (volgens de geldende LEN -regels)  

Voor de Europacup competitie 2018-2019 plaatsen zich vanuit de competitie 2018-2019 (onder 
voorbehoud van eventuele wijzigingen LEN): 

Champions League:   Nummer 1 van de Play-Off 
Euro cup:     Bekerwinnaar en nummer 2 van de Play-Off  
Vrijkomende plaatsen worden opgevuld vanuit de eindstand reguliere competitie. 

Standaard eredivisie 
Geen van de eredivisie teams degradeert. 
 
Standaard 1e klasse A en B 
De 3 hoogst geëindigde ploegen in de kampioenspoule promoveren naar de Eredivisie (uitgaande van 
de voor de Eredivisie geldende licentievoorwaarden).  
Ook in seizoen 2019/2020 zullen er 2 poules gevormd worden. 
De nummer 8 van de degradatiepoule speelt promotie/degradatie (2 wedstrijden) tegen het hoogst 
geëindigde standaardteam uit de 2e klasse C. De hoogste standaardteams van de 2e klasse A en B 
spelen ook tegen elkaar (2 wedstrijden). De eerstgenoemde ploeg speelt eerst thuis en de winnaars 
spelen volgend jaar in de 1e klasse. 
 
Standaard 2e klasse  
Het hoogste standaardteam van iedere afdeling speelt met de nummer 8 van de 1e klasse voor 
promotie naar de 1e klasse (zie standaard 1e klasse A en B) 
De 2 hoogst genoteerde reserveteams spelen P/D-wedstrijden met de nrs 11 en 12 van de reserve 
eredivisie voor 2 plekken in de reserve eredivisie.  
Klassement van de reserveteams wordt opgemaakt door middel van hoogste gemiddelde aantal punten 
per gespeelde wedstrijd. Bij gelijke stand telt doelsaldo. Mocht dat geen uitsluitsel geven dan zal er 
worden geloot. 
De nrs 11 en 12 van iedere afdeling degradeert naar de regio 
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Reserve eredivisie  
Nummer 11 en 12 spelen P/D-wedstrijden met de twee hoogst genoteerde reserveteams uit de 2e 
klasse om 2 plekken in de reserve eredivisie. 
Nr 11 uit de reserve eredivisie speelt tegen het als 2e geplaatste reserveteam uit de 2e klasse. De 
nummer 12 uit de reserve eredivisie speelt tegen het als 1e geplaatste reserveteam uit de 2e klasse. 
Wedstrijden worden gespeeld in een uit en thuiswedstrijd, het reserve-eredivisieteam speelt eerst uit. 
Winnaars spelen volgend seizoen in de reserve eredivisie. 
 
Aangezien de reserve eredivisie momenteel slechts uit 9 teams bestaat zal de competitieleider na 
afloop van de competitie in overleg met betrokken team besluiten hoe de definitieve P/D-regeling er uit 
zal zien. Uitgangspunt is hierbij de wens om de reserve eredivisie, net als de reguliere eredivisie, naar 
12 team uit te breiden.  
 
2.2 Promotie-/degradatieregeling Heren 
 
Standaard Eredivisie, eredivisie o17 en o15 
Na de reguliere competitie wordt in een play-off gespeeld om het landskampioenschap van Nederland. 
Winnaar is kampioen van Nederland. 
 
Europacup (volgens de geldende LEN -regels)  

Voor de Europacup competitie 2018-2019 plaatsen zich vanuit de competitie 2018-2019 (onder 
voorbehoud van eventuele wijzigingen LEN): 

Champions League:   Nummer 1 van de Play-Off 
Euro cup:     Bekerwinnaar en nummer 2 van de Play-Off  
Vrijkomende plaatsen worden opgevuld vanuit de eindstand reguliere competitie. 

Standaard eredivisie 
De nummer 12 degradeert naar de 1e klasse.  
De nummer 11 speelt P/D-wedstrijden (2) voor één plaats in de eredivisie. Het eredivisieteam speelt 
eerst uit, dan thuis.  
 
Standaard 1e klasse  
De hoogst geëindigde ploeg promoveert naar de Eredivisie (uitgaande van de voor de Eredivisie 
geldende licentievoorwaarden). 
 
De op één na hoogst geëindigde ploeg speelt P/D wedstrijden (2) voor één plaats in de Heren 
Eredivisie (uitgaande van de voor de Eredivisie geldende licentievoorwaarden). 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de 2e klasse. 
 
Standaard 2e klasse  
De nr 1 van iedere afdeling promoveert naar de 1e klasse. 
De nrs 11 en 12 van iedere afdeling degradeert naar de 3e klasse. 
 
Standaard 3e klasse  
De nr 1 van iedere afdeling promoveert naar de 2e klasse. 
De nrs 11 en 12 van iedere afdeling degradeert naar de regio. 
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Reserve eredivisie  
Nummer 12 degradeert naar de reserve 1e klasse. 
Nummer 11 speelt P/D wedstrijden (2) met de nr. 2 uit de 1e klasse om 1 plek in de reserve divisie. 
Het reserve eredivisieteam speelt eerst uit. 
 
Reserve 1e klasse  
De hoogst geëindigde ploeg promoveert naar de reserve divisie.  
De op één na hoogst geëindigde ploeg speelt P/D wedstrijden (2) voor één plaats in de reserve divisie.  
In het seizoen 2019/2020 zullen er 2 poules gevormd worden van 8 teams. 
De nummers 11 en 12 spelen P/D wedstrijden (2) met de beste 2 nrs. 2 van de reserve 2e klasse. De  
1e klasse teams spelen eerst uit. 
 
Reserve 2e klasse 
De nr 1 van iedere afdeling promoveert naar de reserve 1e klasse. De beste 2 nrs 2 spelen tegen de 
nummers 12 resp. 11 van de reserve 1e klasse. Klassement van de nrs 2 wordt opgemaakt door middel 
van hoogste gemiddelde aantal punten per gespeelde wedstrijd. Bij gelijke stand telt doelsaldo. Mocht 
dat geen uitsluitsel geven dan zal er worden geloot. 
De nrs 11 en 12 van iedere afdeling degradeert naar de regio. 
 
 
Regio heren 
Uit de competitie van de regio’s Noord, Oost, Midwest, West en Zuid promoveert 1 standaardploeg en 
1 reserveploeg. 
Bij toerbeurt leveren 3 regio’s een extra ploeg naar de standaard 3e klasse en reserve 2e klasse van de 
Bondscompetitie. Regio’s zijn: 

1. Noord 
2. Oost 
3. Midwest 
4. West 
5. Zuid 

Competitie 2018-2019 is regio 4, 5 en 1.  
Competitie 2019-2020 is regio 5, 1 en 2 
Competitie 2020-2021 is regio 1, 2 en 3; etc. 
 
Regio dames  
Uit de competitie 2018-2019 van de regio’s 3, 4, 5 en 1 promoveert per regio één ploeg en uit regio 2 
promoveren twee ploegen naar de 2e klasse van de Bondscompetitie. 
In de competitie 2019-2020 zijn de regio’s 4, 5, 1 en 2 aan de beurt voor 1 ploeg. Regio 3 voor 2 
ploegen. 
In de competitie 2020-2021 zijn de regio’s 5, 1, 2 en 3 aan de beurt voor 1 ploeg. Regio 4 voor 2 
ploegen. Etc. 

Indien er onvoldoende ploegen vanuit een regio promoveren, mag er een extra ploeg uit een andere 
regio promoveren. 
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2.3 Algemeen 
In het geval dat in de periode vóór 1 mei 2019 verenigingen een startgemeenschap/fusie aangaan 
moet een herindeling plaatsvinden die recht doet aan de sterkte van de ploegen. In overleg tussen het 
Bondsbureau en de competitieleider(s) van de betrokken regio dient hiervoor een passende oplossing 
te worden gevonden, die een afwijking van de gepubliceerde promotie-/degradatieregeling niet uitsluit. 
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Overige zaken en bijlagen 
 
 

1. Administratieve heffingen en boetes (betreffende bondscompetitie) : 
 
Voor de juiste bedragen zie hiervoor de website KNZB. 

 
2. Protocol voor een veiligheidsbeleid rondom waterpolo wedstrijden 
 
Zie hiervoor het document “Fijne wedstrijd gewenst” op onze website. 
 

 
3. Protocol voor het ontvangen en begeleiden van waterpoloscheidsrechters en 

beoordelaars door de organiserende vereniging 
 
Zie ontvangstprotocol waterpolo officials 
 
4. 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. 

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 van 
de bond, de regio. 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. 

f. Een UMV en/of een UMV/4 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. 

g. 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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5. Protocol hoe verder te gaan bij 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. 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.  

 


