
passie voor waterpolo

Invoer juni 2019

Nieuwe spelregels



Invoer aangepaste spelregels WP

• FINA:
- Na de lopende 2e ronde World League
- Dus bij alle toernooien deze zomer, maar ook Europese finale WL

• LEN:
- Deze zomer, vanaf EJK kwalificatie o15
- Uitzondering: wisselen aan de zijkant

• KNZB:
- Na afloop van de huidige competitie
- Aanpassing regel wisselen aan de zijkant



Doelstelling regelwijziging

• Bevorderen beleving en begrip van de toeschouwers door eenvoudigere, heldere 
regels

• Verbeteren van de algehele speelstijl en verhogen van de snelheid
• Verbeteren van de integriteit van de spelers en het aantal scheidsrechters 

onderbrekingen beperken
• Verzekeren van veiligheid van spelers
• Verbeteren van het imago van de waterpolosport door bevorderen fair-play
• Verminderen van saai/verspeelde speeltijd
• Verhogen van het aantal doelpunten, schoten en acties
• Minder geweld, fluiten en het stoppen van het spel



Aangepaste regels:
(nog niet de officiële tekst!)

• De schotklok wordt teruggezet naar 20 seconden:
- Wanneer de bal in het spel gebracht wordt door middel van een corner
- Er sprake is van balbezit door hetzelfde team als dat geschoten heeft
- Na een uitsluiting

• Bij een uitsluiting geldt dit alleen indien er op het moment van uitsluiting minder dan 
20 seconden op de schotklok stonden

• LET OP: dit betekent een aanpassing aan het scorebord! Hoewel vereniging vaak NIET 
de eigenaar, is zij wel verantwoordelijk om te borgen dat de competitie 2019/2020 
kan worden gestart met een scorebord dat de nieuwe regel ondersteunt



Aangepaste regels:
(nog niet de officiële tekst!)

• Er mag direct worden gescoord na een vrije bal gegeven buiten de 6 meter. En dit 
zowel direct, als na dreiging alsmede ook na het zwemmen met de bal. 

• Zowel de bal als de vrije worp moeten buiten de 6 meter zijn.
• Als er niet direct wordt geschoten moet de bal duidelijk in het spel worden gebracht
• Na het nemen van de bal mag de aanvaller direct worden aangevallen

• Wanneer de scheids de bal uit het water heeft genomen mag er NIET direct worden 
geschoten, behalve wanneer er sprake is van een corner of wanneer de speler zich 
buiten de 6 meter bevindt



Aangepaste regels:
(nog niet de officiële tekst!)

• Wanneer een speler met bal (zwemmend of vasthoudend) binnen de 6 meter van 
achter wordt aangevallen wanneer hij een doelpoging doet, dient er een strafworp te 
worden gegeven

• In scoringspositie en met intentie om een goal te maken. 
• Alleen wanneer slechts de bal wordt gespeeld is dit toegestaan
• De scheids mag hier voordeel geven en afwachten of de actie resulteert in een goal. 

Als dat niet het geval is kan hij/zij alsnog een strafworp geven 



Aangepaste regels:
(nog niet de officiële tekst!)

• Na een corner mag een steler
- Direct schieten
- Zwemmen met de bal en schieten zonder de bal over te spelen
- Dreigen en schieten nadat de bal is genomen
- Bal overspelen naar een andere speler

• Timeout knop is de verantwoordelijkheid van het team zelf
- Het heeft de voorkeur dat er een (draadloze) time-out knop beschikbaar is voor 

ieder team

• Ieder team heeft recht op 2 time-outs per wedstrijd



Aangepaste regels:
(nog niet de officiële tekst!)

• Rust tussen 2e en 3e part is 3 minuten

• Wisselen gedurende het spel mag niet alleen via het terugkomvak, maar ook langs de 
zijlijn (eigen speelhelft) tegenover de jurytafel
- Spelers moeten zichtbaar handen raken terwijl beiden buiten het veld zijn
- Ruimte moet minimaal 0,5 meter zijn

(In Nederland zullen we hier noodgedwongen van afwijken, immers niet alle baden zijn 
hiervoor geschikt)

• Een vrije bal wordt genomen daar waar de bal ligt (behalve binnen de 2 meter)



Aangepaste regels:
(nog niet de officiële tekst!)

• Scheidsrechter geeft middels gebaren aan (in twijfel gevallen) of een vrije bal binnen 
of buiten de 6 meter is

• De keeper mag over de middellijn
- Buiten de 6 meter verliest de keeper zijn/haar speciale rechten
- Keeper mag ook in strafworpen serie meedoen (als schutter)

• Indien beschikbaar: straftijd (einde) middels visuele effecten rondom terugkomvak
• Doellijn technologie
• Headset voor de Scheidsrechters (al toegestaan in NL)
• Video scheids voor ernstige incidenten na de wedstrijd



Implementatie (onder voorbehoud):

• Invoer na de competitie
• 5-6 experts zullen alle scheidsrechters ‘trainen’
• Er komt een video-database met voorbeelden
• Uitleg/test voor alle spelers
• Bijeenkomst met (eredivisie) trainers over mogelijke tactieken
• Toepassing tijdens zomertoernooien
• Extra aandacht in Hengelo en gedurende de start van het seizoen


