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De competitiebepalingen voor het seizoen 2019-2020 treft u hierbij aan. Dit betreft 
competitiebepalingen zoals worden benoemd in het KNZB-E-reglement.  
 
Naast dit document maken de volgende documenten deel uit van de competitiebepalingen: 

• Bekercompetitiebepalingen 2019/2020 

• Eredivisie bepalingen 2019/2020 

• Ploegopgave/invallersregeling 2019/2020 

• Ontvangstprotocol waterpolo officials 

• Protocol stakingen en protesten 

• Protocol voor veiligheid rondom (waterpolo) wedstrijden 
 
De bepalingen zijn begin maart 2019 in concept gepubliceerd (versie 0.9). Alle opmerkingen zijn 
besproken en verwerkt en zijn de competitiebepalingen definitief (versie 1.0).  
Medio september wordt rooster (en indien noodzakelijk de competitiebepalingen) aangepast naar 
aanleiding van het internationale speelrooster (LEN/FINA) en de definitieve inschrijvingen voor de 
competitie (versie 2.0). Wijzigingen blijven in principe hiertoe beperkt. 
 
De KNZB-competities worden uitgevoerd onder de reglementen van de KNZB. Daarbinnen zijn voor 
het waterpolo in het bijzonder enkele KNZB-reglementen relevant:  

• C-reglement 

• E - reglement (incl. WP-spelregels)  

• L - reglement (tuchtzaken).  
 
Voor competities die georganiseerd worden onder regio van de KNZB-regio’s, verwijzen wij u naar de 
betreffende regio websites: 

• Regio Noord:  www.knzbnoord.nl/waterpolo 

• Regio Oost:  www.knzboost.nl/waterpolo 

• Regio Midwest: www.knzbmidwest.nl/waterpolo 

• Regio West:  www.knzbwest.nl/waterpolo 

• Regio Zuid:  www.knzbzuid.nl/waterpolo 
 

De medewerkers en vrijwilligers van de KNZB doen er alles aan de competities zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. 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 waterpolocompetitie betrokken is een gezond, 
plezierig en vooral sportief seizoen! 
 
Ilse Sindorf 
Landelijk Competitieleider Waterpolo 
wpcompetitieleider@knzb.nl 
  

http://www.knzbnoord.nl/waterpolo
http://www.knzboost.nl/waterpolo
http://www.knzbmidwest.nl/waterpolo
http://www.knzbwest.nl/waterpolo
http://www.knzbzuid.nl/waterpolo
mailto:wpcompetitieleider@knzb.nl
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Wijzigingen ten opzichte van de 0.9 versie: 
 
Vervallen: 

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. 

 
Aanpassing: 

Nr 12 eredivisie heren degradeert rechtstreeks. Nrs 9-11 spelen samen met nr 2 1e divisie om 3 
plekken in de eredivisie 
 
Benaming van de 1e, 2e en 3e klasse (incl. reserve-klassen) aangepast naar divisie (voor regio 
blijft de benaming klasse gehandhaafd) 
 
Geadviseerde plantijden zijn aangepast als gevolg van de invoering van de nieuwe spelregels. 
 
 

Wijzigingen ten opzichte van de 1.0 versie: 
 
Aanpassing: 

Degradatie regelingen aan de hand van de definitieve poule-indelingen 
Aanpassing promotie 1e divisie en degradatie Eredivisie dames 
 

Verduidelijking: 
Afmetingen veld in relatie tot vliegende wissels en weergave markeringen veld 
 

Aanvulling: 
Uiterlijke eindtijd wedstrijden in de bond: 21:30 uur 
Kosten wijziging slechts bij wedstrijden 30 dagen voor plandatum of niet geautomatiseerd 
aangeboden. 
Uitzondering spelregels betreffende samenstelling team (behalve eredivisie (incl. jeugd) /1e 
divisie)  
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1. Inleiding 
1.1. Algemeen 
 
Het doel van de competitiebepalingen is om heldere afspraken en uitgangspunten te formuleren 
om een eerlijk en sportief verloop van de competitie te waarborgen. Het bestuur van de 
deelnemende verenigingen is verantwoordelijk dat in alle gevallen in de geest van de 
verschillende reglementen en bepalingen wordt gehandeld en dat de vigerende protocollen 
worden nageleefd. 
 

1.2. 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. 
 

1.3. Veiligheid 
 
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor zowel sporters als 
supporters. De afspraken binnen de Code Blauw zijn hierbij maatgevend. (Vertegenwoordiging 
van) Het bestuur van de thuisspelende vereniging dient beschikbaar te zijn als aanspreekpunt 
hierin voor officials en andere KNZB-vertegenwoordigers. 
 
Het nuttigen van alcoholische versnaperingen is de zwemzaal is te allen tijde verboden. Dit geldt 
ook voor de tribunes en andere ruimtes welke een open verbinding met de zwemzaal hebben. 
 

1.4. Speelveldafmetingen 
 
Afmetingen van het speelveld zijn opgegeven in de spelregels waterpolo (E-reglement, bijlage 
E1). Bij de Heren wordt er gespeeld op een veld met de standaardafmeting (30x20x2 meter). Dit 
geldt voor de navolgende divisies: 

• Heren Eredivisie 

• Heren reserve Eredivisie 

• Heren 1e divisie 

• Heren Eredivisie B-jeugd 
 

Daar waar in deze divisies niet aan de standaardafmetingen kan worden voldaan mag in 
zwembaden die zijn opgeleverd voor 2018 zonder dispensatie worden gespeeld op worden op 
een speelveld van 25 meter lengte. Breedte maximaal 20 meter en minimaal 15 meter. Diepte van 
het zwembad dient minimaal 2 meter te bedragen. 

 
In de Dames eredivisie en de overige divisies (uitgezonderd E/F-leeftijd) bedraagt de afmeting van 
het speelveld 25x20x2 meter. Toegestaan zonder dispensatie is te spelen op een minimale 
speelveld afmeting van 25x15x1,80 meter. 
 
Daar waar aan de maximale breedte van 20 meter wordt voldaan én er aan de zijde tegenover de 
jurytafel tenminste 0,5 meter vrije ruimte is, zijn vliegende wissels als bedoeld in WP 1.8 en WP 
5.6 mogelijk. 
 
Voor de in WP 1.6 benoemde markeringen dienen pionnen in de juiste kleuren worden gebruikt. 
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Dispensaties 
Eventuele dispensatie kan alleen worden verleend door het bondsbestuur. Deze bevoegdheid is in 
deze gedelegeerd aan de competitieleider (wpcompetitieleider@knzb.nl of de desbetreffende 
regiocompetitieleider). Te allen tijde dient de bevestiging van verkregen dispensatie bij de jurytafel 
ter inzage aanwezig te zijn. Het ontbreken van een noodzakelijke dispensatie kan leiden tot 
uitsluiting van de competitie. Financiële gevolgen zijn voor de desbetreffende vereniging. 
 

1.5. Entree 
 
Aan een bezoekende ploeg dient gratis toegang tot de accommodatie te worden verleend. Het 
betreft hier spelers(sters) en begeleider(sters) tot een maximum van 18 personen per team.  
Tevens dient voor reguliere competitiewedstrijden gratis toegang te worden verleend aan 
scheidsrechters die dit kunnen aantonen middels hun digitale bondspas. De gratis 
toegangsregeling voor scheidsrechters geldt niet voor de Supercup, KNZB-Bekerfinale, Man-
Meer!Cup finale, Play-off wedstrijden en (oefen)interlands. 
 

1.6. 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).  
 

1.7. Speeltijden 
De volgende speeltijden zijn van toepassing in de bondscompetitie 
 

Divisie Speeltijd Rust tussen  
periode 2 en 3 

Geadviseerde plantijd (incl. 
inzwemmen) 

Heren Eredivisie 4 x 8 min. 3 min. 80 min. 

Heren 1e divisie 4 x 8 min. 3 min. 80 min. 

Heren 2e divisie 4 x 7 min. 2 min. 65 min. 

Heren 3e divisie 4 x 7 min. 2 min. 65 min. 

    

Heren reserve 
Eredivisie 

4 x 8 min. 3 min. 80 min. 

Heren reserve 1e 
divisie 

4 x 7 min. 2 min. 65 min. 

Heren reserve 2e 
divisie 

4 x 6 min. 2 min. 55 min. 

    

Dames Eredivisie 4 x 8 min. 3 min. 80 min. 

Dames 1e divisie 4 x 7 min. 2 min. 65 min. 

Dames 2e divisie 4 x 6 min. 2 min. 55 min. 

    

Dames reserve 
Eredivisie 

4 x 8 min. 3 min. 80 min. 

    

Eredivisie B-jeugd 4 x 8 min. 3 min. 80 min. 

1e Divisie B-jeugd 4 x 7 min. 2 min. 65 min. 

    

Eredivisie C-Jeugd 4 x 7 min. 2 min. 65 min. 

1e Divisie C-Jeugd 4 x 6 min 2 min. 55 min. 
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Alle bondswedstrijden dienen met een aanvangstijd vóór 21:30 uur te worden ingepland. 
 

1.8. 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 12 spelers. Het is niet toegestaan dat één van deze 12 spelers 
met capnummer Wit 13 of Blauw 13 speelt. 
Voor de overige klassen zijn maximaal 12 veldspelers wél toegestaan. 
 
 

1.9. Spelers afkomstig uit het buitenland 
 

Een speler(ster) (ongeacht de nationaliteit) die wil gaan spelen in de Nederlandse competitie en 
voorafgaand aan die Nederlandse competitie in een buitenlandse waterpolo competitie is 
uitgekomen, kan alleen speelgerechtigd worden onder de volgende omstandigheden 
 
Bij speler(ster) afkomstig uit een competitie van een land aangesloten bij de LEN 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 

• er niet eerder aan diezelfde (lopende) Nederlandse Eredivisie-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 competitie in een land komen dat geen lid is van de LEN gelden 
dezelfde voorwaarden als speler(sters) uit een LEN-competitie, met uitzondering van het ITC-
formulier. 

1.10. 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) 
Meer informatie over Sportlink, inclusief handleidingen en verwijzing naar de helpdesk is te vinden 
op de website van de KNZB:  
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/sportlink/ 

 

1.11. 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 

https://www.knzb.nl/StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?ID=1000026207
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/sportlink/
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huishoudelijk reglement.  
Bij herhaaldelijk niet of onvoldoende naleven van het ontvangstprotocol zal het bondsbestuur zich 
buigen over nadere acties richting de desbetreffende vereniging. 
 
De scheidsrechters dienen te fungeren in het door het in de Landelijke scheidsrechterscommissie 
van de KNZB vastgestelde tenue: KNZB witte official polo, witte broek en witte schoenen.  
Dit geldt ook voor eventueel aanwezige grensrechters. 
 
Voor de officials van de jury (tijdopnemers/secretarissen) geldt dat zij verplicht gekleed en bij 
voorkeur in gelijk tenue aan de jurytafel dienen plaats te nemen. Dus niet in badkleding. 
 
Coaches en teambegeleiders van een team dienen gekleed te zijn in gelijk tenue (polo/t-shirt, 
sportschoenen en lange broek). 
 

2. Vaststellen en wijzigen van wedstrijden 
 

2.1. Niet doorgaan van een wedstrijd 
 
Indien een wedstrijd niet is doorgegaan, dient de thuisspelende vereniging uiterlijk binnen vijf 
dagen na de oorspronkelijke wedstrijddatum een nieuwe speelmogelijkheid op te geven welke ligt 
binnen veertien dagen na de oorspronkelijke wedstrijddatum.  
 

2.2. Wijzigen wedstrijden 
 
Er wordt naar gestreefd om zo min mogelijk wedstrijden te wijzigen nadat deze een eerste maal 
zijn vastgesteld. Hiermee bewaakt de competitieleider een evenwichtig en eerlijk verloop van de 
competitie. Alle wedstrijdwijzigingen dienen zo spoedig mogelijk worden ingediend. Op deze wijze 
worden zowel betrokken spelers als officials tegemoetgekomen. 
In principe wordt tijd, noch datum gewijzigd als de scheidsrechters al aangesteld zijn. 

  
Gewenste wedstrijdwijzigingen dienen via Sportlink ingediend en verwerkt te worden. Na akkoord 
van betrokken tegenstander beziet de competitieleider of het verzoek gehonoreerd kan worden, al 
dan niet na afstemming met de betrokken officials/ official indelers. 
  
Handleiding hiervoor staat op de site van Sportlink. 
https://sportlinkservices.freshdesk.com/solution/articles/9000062725-nbb-knbsb-knvb-knkv-en-
nhv-toevoegen-verzoek-wedstrijdwijziging 
https://sportlinkservices.freshdesk.com/solution/articles/9000062723-nbb-knbsb-knvb-knkv-en-
nhv-overzicht-wijzigingsverzoeken 
 
Alle voorgestelde wijzigingen kunnen door de competitieleiding worden afgewezen. Bij de 
beoordeling is een eerlijk competitieverloop van belang en wordt inzet van scheidsrechters en 
impact op overige betrokkenen meegewogen.  

 

2.3. Wijzigen van het aanvangsuur van wedstrijden met minder dan 2 uur 
 
Een wijziging van het aanvangsuur tot 2 uur vóór of na het oorspronkelijke aanvangsuur kunnen 
tot 72 uur voor de wedstrijd worden ingediend. Toestemming van de competitieleider zal alleen 
worden gegeven indien ook voor de reeds aangewezen officials instemmen. De wijzigingen, na 
toestemming van de competitieleider, worden uiterlijk 48 uur van tevoren bekendgemaakt. 
 

https://sportlinkservices.freshdesk.com/solution/articles/9000062725-nbb-knbsb-knvb-knkv-en-nhv-toevoegen-verzoek-wedstrijdwijziging
https://sportlinkservices.freshdesk.com/solution/articles/9000062725-nbb-knbsb-knvb-knkv-en-nhv-toevoegen-verzoek-wedstrijdwijziging
https://sportlinkservices.freshdesk.com/solution/articles/9000062723-nbb-knbsb-knvb-knkv-en-nhv-overzicht-wijzigingsverzoeken
https://sportlinkservices.freshdesk.com/solution/articles/9000062723-nbb-knbsb-knvb-knkv-en-nhv-overzicht-wijzigingsverzoeken
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Voor een wijziging van meer dan 2 uur vóór of na de oorspronkelijk vastgestelde aanvangstijd 
geldt dezelfde procedure als voor het wijzigen van de wedstrijddatum. 
 

2.4. Wijzigen van de wedstrijddatum 
 
De vastgestelde wedstrijddatum kan in principe niet gewijzigd worden. Op deze wijze borgen we 
een gelijkmatig verloop van de competitie. Slechts in zwaarwegende gevallen, naar beoordeling 
van of op aanwijzing van de competitieleider, kan hiervan worden afgeweken. Ten aanzien van 
het wijzigen van de datum van een vastgestelde wedstrijd gelden de volgende criteria: 
 
De datum van een vastgestelde wedstrijd kan worden gewijzigd, indien één der partijen daartoe 
ten minste 30 dagen vóór de vastgestelde, respectievelijk de aangevraagde datum het verzoek 
aan de competitieleiding doet middels sportlink. Hierbij is akkoord van de tegenstander vereist.  
 
Wanneer de wijziging consequenties heeft voor geplande regiowedstrijden, is ook toestemming 
van de regiocompetitieleider vereist. 
 
De nieuwe wedstrijddatum moet liggen binnen veertien dagen vóór of na de oorspronkelijke 
wedstrijddatum. De wedstrijden dienen zoveel mogelijk in een weekend worden gespeeld. 
Incidenteel kan worden uitgeweken naar een doordeweekse dag. 
 

2.5. Kosten van wijzigingen 
 
De kosten van het wijzigen van reeds vastgestelde wedstrijden binnen 30 dagen voor 
oorspronkelijke plandatum en/of welke niet geautomatiseerd via Sportlink kunnen worden 
verwerkt, wordt in rekening gebracht bij de verzoekende partij tegen het hiervoor geldende tarief 
zoals vermeld in de bijlage bij het huishoudelijk reglement van de KNZB.  

 
Tijdswijzigingen veroorzaakt door terugtrekken van teams dienen z.s.m. na het terugtrekken te 
worden doorgevoerd.  
Wijzigingen naar aanleiding van dubbele reserveringen buiten de schuld van de vereniging kan 
een schriftelijke bevestiging van de zwembaddirectie worden opgevraagd. Voor deze beide 
soorten wijzigingen worden geen kosten in rekening gebracht. 

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

3.1. Opleggen voorlopige schorsing  
 
Binnen het waterpolo is geen ruimte voor wangedrag. De KNZB en haar aangesloten leden 
onderschrijven dan ook gezamenlijk de Code Blauw.  
 
Om te voorkomen dat spelers/coaches na ernstig wangedrag ‘gewoon’ voor hun club actief 
kunnen blijven, wordt er actief gebruik gemaakt van de mogelijkheid een voorlopige schorsing op 
te leggen. Dit is met name van belang indien er meerdere wedstrijden in een weekend gepland 
staan. In dergelijke gevallen zal de betreffende scheidsrechter contact opnemen met de 
competitieleider. De competitieleider legt vervolgens het gebeurde voor aan het lid van de 
tuchtcommissie dat met het uitspreken van voorlopige schorsingen is belast.  

 
In geval van ernstig wangedrag als omschreven in het tuchtreglement kan de tuchtcommissie met 
onmiddellijke ingang de persoon die daarvan wordt beschuldigd voorlopig schorsen tot de 
behandeling van de klacht door de tuchtcommissie.  
 
Een voorlopige schorsing kan worden opgelegd bij alle waterpolowedstrijden, al dan niet in 
competitieverband. Deze voorlopige schorsing geldt voor alle activiteiten binnen KNZB verband. 
De bovenstaande werkwijze en de opgelegde sancties gelden voor de landelijke en de regionale 
waterpolocompetities. 
 
In haar definitieve uitspraak zal de tuchtcommissie rekening houden met de reeds 
opgelegde/uitgezeten voorlopige schorsing. 

 

4. Promotie/degradatie regeling 
 
Promotie-degradatieregeling geldt alleen voor seniorenteams. De competitieleider heeft het recht 
om, in het algemeen belang, de promotieregeling aan te passen. Na verwerking van de 
promovendi/degradanten stelt de competitieleider de poule-indeling vast voor het volgende 
seizoen. 

 
Afwijking regeling 
Ongeacht de promotie/degradatieregeling worden er per poule maximaal 2 teams van dezelfde 
vereniging ingedeeld. Indien er op basis van de promotie/degradatieregeling meer teams dan 
geplaatst kunnen worden aanspraak maken op een positie in een bepaalde divisie zal het team 
met het hoogste nummer in een lagere divisie worden ingedeeld. 
 
Bij terugtrekking, fusie, vorming/ontbinding startgemeenschap of andere onvoorziene 
omstandigheden heeft de competitieleider het recht om een afwijkende promotie/degradatie toe te 
passen. 
 
In de jeugdcompetitie wordt op basis van (ingeschatte/opgegeven) sterkte ingedeeld om een zo 
evenwichtig mogelijke competitie te krijgen in door leeftijdsopbouw wisselende sterkte van de 
teams.  
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4.1. Promotie-/degradatieregeling Heren 
Eredivisie Heren: 
Na de reguliere competitie wordt in een play-off gespeeld om het landskampioenschap van 
Nederland. Winnaar mag zich “Kampioen van Nederland” noemen. 
 
Europacup  
De positie in de eindrangschikking geeft in sommige gevallen recht om deel te nemen aan de 
Europese competitie van het volgende jaar. Meer info hierover is te vinden op de website van de 
LEN: www.len.eu. 
 
Indien de landskampioen en de bekerkampioen dezelfde zijn, gaat de recht van inschrijving van 
de bekerkampioen over naar de verliezend bekerfinalist. Landskampioen en runner-up volgen uit 
de finale van de play-offs. Indien er daarna nog plekken kunnen worden opgevuld wordt de 
volgorde van inschrijving bepaald door de einduitslag van de reguliere competitie. 

 
Standaard Eredivisie heren: 
Na afloop van de reguliere competitie wordt er als volgt gespeeld voor de finale 
eindrangschikking: 
 
Kwartfinale (best of 3):  

• 1 tegen 8 

• 2 tegen 7 

• 3 tegen 6 

• 4 tegen 5 
Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start thuis. Winnaars gaan door naar de halve 
finale. 
 
Halve finale (best of 3): 

• winnaar 1-8  tegen winnaar 4-5 

• winnaar 2-7 tegen winnaar 3-6 
Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start thuis. Winnaars gaan door naar de finale. 
 
Finale (best of 3): 

• Winnaars halve finale. 
Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start thuis. Winnaar is kampioen van 
Nederland. 
 
Degradatie : 
De nr. 12 na de reguliere competitie degradeert naar de eerste divisie.  
 
De nummer 9 tot en met 11 en de nr 2 van de 1e divisie strijden voor 3 plekken in de Eredivisie 
volgens het volgende schema: 
1e ronde (3 wedstrijden): 

• 9 tegen nr 2 van de 1e divisie 

• 10 tegen 11 
Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start thuis. Winnaars blijven volgend seizoen in 
de eredivisie, verliezers gaan door naar ronde 2. 
 
2e ronde (3 wedstrijden): 

• verliezer 9-nr 2 1e divisie / verliezer 10-11 
Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start thuis. Verliezer degradeert naar 1e divisie. 
Winnaar speelt volgend jaar in de eredivisie. 

http://www.len.eu/


Competitiebepalingen  
WATERPOLO COMPETITIE 2019-2020 

 
 

 

 
Standaard 1e divisie  
De hoogst geëindigde ploeg promoveert naar de Eredivisie.  
De op één na hoogst geëindigde ploeg participeert in de P/D-wedstrijden voor drie plaatsen in de 
Heren Eredivisie (maximaal 2 rondes). 
 
De nummers 11 en 12 degraderen naar de 2e divisie. 
 
De promovendi wordt geacht te kunnen voldoen aan de voor de Eredivisie geldende 
licentievoorwaarden, meer informatie hierover is te verkrijgen via de WFN: 
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/eredivisie/. 
 
Standaard 2e divisie  
De nummer 1 van iedere afdeling promoveert naar de 1e divisie. 
De nummers 11 en 12 van iedere afdeling degraderen naar de 3e divisie. 
 
Standaard 3e divisie  
De nummer 1 van iedere afdeling promoveert naar de 2e divisie. 
De nummers 11 en 12 van iedere afdeling degraderen naar de regio. 
 
Reserve Eredivisie  
Nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 1e divisie. 
 
Reserve 1e divisie  
Nummer 1 van iedere poule promoveert naar reserve eredivisie. De nummers 9 en 10 van iedere 
poule degraderen naar de reserve 2e divisie. 
 
Reserve 2e divisie 
De nummer 1 van iedere afdeling promoveert naar de reserve 1e divisie.  
De laaggeplaatste nummer 9 van de reserve 2e divisie en de nummer 10 van iedere afdeling 
degraderen naar de regio.  
Klassement van de nummers 9 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. 
 
 
Eredivisie B- en C-jeugd: 
Voor de Eredivisie B- en C-jeugd wordt gespeeld in een ‘final 6’ toernooi. De winnaar mag zich 
‘kampioen van Nederland’ noemen.  
 

4.2. Promotie-/degradatieregeling Dames  
 
Eredivisie Dames: 
Na de reguliere competitie wordt in een play-off gespeeld om het landskampioenschap van 
Nederland. Winnaar mag zich “Kampioen van Nederland” noemen. 
 
Europacup  
De positie in de eindrangschikking geeft in sommige gevallen recht om deel te nemen aan de 
Europese competitie van het volgende jaar. Meer info hierover is te vinden op de website van de 
LEN: www.len.eu 
 
Indien de landskampioen en de bekerkampioen dezelfde zijn, gaat de recht van inschrijving van 
de bekerkampioen over naar de verliezend bekerfinalist. Landskampioen en runner-up volgen uit 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/eredivisie/
http://www.len.eu/
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de finale van de play-offs. Indien er daarna nog plekken kunnen worden opgevuld wordt de 
volgorde van inschrijving bepaald door de einduitslag van de reguliere competitie. 
 
Standaard Eredivisie dames 
Na afloop van de reguliere competitie wordt er als volgt gespeeld voor de finale 
eindrangschikking: 
 
Kwartfinale (best of 3):  

• 1 tegen 8 

• 2 tegen 7 

• 3 tegen 6 

• 4 tegen 5 
Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start thuis. Winnaars gaan door naar de halve 
finale. 
 
Halve finale (best of 3): 

• winnaar 1-8  tegen winnaar 4-5 

• winnaar 2-7 tegen winnaar 3-6 
Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start thuis. Winnaars gaan door naar de finale. 
 
Finale (best of 3): 

• Winnaars halve finale. 
Hoogst geëindigde team in de reguliere competitie start thuis. Winnaar is kampioen van 
Nederland. 
 
Degradatie: 
Geen van de teams degradeert uit de Eredivisie. 

 
Standaard 1e divisie 
De nummer 1 heeft het recht om te promoveren naar de Dames Eredivisie. 
 
De nummers 12, 13 en 14 degraderen. De nummers 9 en 10 en 11 spelen om 2 plekken in de 1e 
divisie met de drie hoogst geëindigde standaardteams van de 2e divisie.  
Deze wedstrijden zijn over 2 wedstrijden. 
 
1e ronde: 
Het hoogst genoteerde standaardteam van 2e divisie B speelt tegen het hoogst genoteerde 
standaardteam van de 2e divisie C. Eerstgenoemde team speelt eerst thuis. 
 
De nummer 11 van de 1e divisie speelt tegen het hoogste geëindigde standaardteam van de 2e 
divisie A,  
 
2e ronde: 
De winnaar van de wedstrijd tussen team uit 2A en team uit 2B speelt tegen de nummer 9 van de 
1e divisie om een plek in de 1e divisie volgend jaar.  Nummer 9 speelt eerst uit. 
 
De winnaar van de wedstrijd tussen Nr 11 van de 1e divisie en team van 2C speelt tegen de 
nummer 10 om een plek in de eerste divisie volgend jaar. 

 
2e divisie  
Het hoogste standaardteam van iedere afdeling speelt met de nummers 9 tot 11 van de 1e divisie 
voor promotie naar de 1e divisie. 
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.  
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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 nummers 10, 11 en 12 (alleen poule 2A) uit de 2e divisie degraderen naar de regio. 

 
Reserve Eredivisie  
Nummer 9 en 10 spelen P/D-wedstrijden (2 wedstrijden) met de twee hoogst genoteerde 
reserveteams uit de 2e divisie om 2 plekken in de reserve eredivisie. 
Nummer 9 uit de reserve eredivisie speelt tegen het als 2e geplaatste reserveteam uit de 2e 
divisie. De nummer 10 uit de reserve eredivisie speelt tegen het als 1e geplaatste reserveteam uit 
de 2e divisie. Wedstrijden worden gespeeld in een uit- en thuiswedstrijd, het reserve 
Eredivisieteam speelt eerst uit.  

 
 
Eredivisie B- en C-jeugd: 
Voor de Eredivisie B- en C-jeugd wordt gespeeld in een ‘final 6’ toernooi. De winnaar mag zich 
‘kampioen van Nederland’ noemen.  
 

4.3. 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 divisie van de 
Bondscompetitie. Regio’s zijn: 

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

Competitie 2019-2020 is regio 5, 1 en 2 
Competitie 2020-2021 is regio 1, 2 en 3; etc. 
 

4.4. Regio dames  
 
De kampioen uit de regio bij de dames promoveert naar de 2e divisie bond.  
 


