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From: voorzitter.rws@knzbwest.nl [mailto:voorzitter.rws@knzbwest.nl]  
Sent: Friday, September 20, 2019 23:44 
To: voorzitter.rws@knzbwest.nl 
Subject: Fluiten volgens de nieuwe spelregels  

 
Beste collega, 

 

Onlangs ontvingen wij diverse verontrustende signalen een aantal scheidsrechters niet volgens de 

nieuwe regels wilden fluiten en dit zelfs letterlijk hebben gezegd voor de wedstrijd. Voor ons is dit 

niet acceptabel! Dit druist ook in tegen de gedragsregels en -code van een scheidsrechter en getuigt 

niet van respect naar de waterpolosport.   

 

Wij willen daarom nog een keer benadrukken dat de nieuwe regels gelden vanaf 1 juni 2019 en dat 

je als scheidsrechter niet mag besluiten om deze regels niet toe te passen om welke reden dan ook. 

 

Scheidsrechters die zich niet willen conformeren aan de nieuwe regels zullen wij afvoeren als 

wedstrijdofficial.  

 

Bewust kiezen wij er voor om deze mail naar iedere scheidsrechter in de regio te sturen zodat 

iedereen op de hoogte is van wat er speelt en ons standpunt. Uiteraard geldt “wie de schoen past, 

trekt hem aan”.  

 

Mocht je zelf in een situatie komen dat een collega aangeeft niet te willen fluiten volgens de nieuwe 

regels, probeer hem/haar op andere gedachten te brengen maar laat je je nooit verleiden om af te 

wijken van de nieuwe regels.  

 

In de nieuwsbrief (bijlage) staan een aantal belangrijke mededelingen. Lees deze daarom goed 

door! De volgende onderwerpen staan in deze brief:  

 Omvang teams (beperkt aantal veldspelers en alleen rood 13 is toegestaan voor de 

reserverdoelverdediger) 

 Wisselen van een doelverdediger 

 Herbegin na een doelpunt 

 Doelworp 

 Instructie niet juist functionerende schotklok 

 Gedragsregels 

 Gedragscode 

 Verhinderingen 

 Veel wedstrijden weinig scheidsrechters 

 Koppelingen 

 Stoppen als scheidsrechter 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Fedor Tresfon 

 

Voorzitter RWS KNZB Regio West 
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Nieuwsbrief september 2019  
 
                 

Beste scheidsrechters, 

 

Inmiddels zijn de eerste wedstrijden alweer gespeeld en staat iedereen te popelen om hun grote 

geliefde hobby uit te oefenen. 

 

Het wordt een jaar waarin de nieuwe spelregels centraal staan. Er zijn al vele clinics geweest waar 

jullie over de nieuwe spelregels geïnstrueerd zijn. Het is belangrijk dat wij allemaal volgens de 

nieuwe regels fluiten zodat ook de teams zo snel mogelijk kunnen wennen aan de gewijzigde manier 

van spelen. Daarnaast zijn wij als scheidsrechter degene die verantwoordelijk zijn voor de naleving 

van de juiste regels.  

 

Voor de spelers en coaches is het allemaal nieuw en iedereen zal moeten wennen. Maar met elkaar 

kunnen we dit in goede banen leiden. 

 

Hieronder een aantal onderwerpen die wij graag met jullie willen delen omdat wij het belangrijk 

vinden dat iedereen de juiste regels hanteert en op de hoogte is van alle afspraken. 

 

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 Wit 13 of Blauw 13 speelt. (REGIO) Voor de overige klassen zijn één doelverdediger en 

maximaal 12 veldspelers wél toegestaan. 

 

Wisselen van doelverdediger 

Een doelverdediger mag alleen worden vervangen door een reservedoelverdediger (zie WP 5.6). 

Deze regel geldt voor Eredivisie, Reserve Eredivisie en Eerste divisie. Als er geen 

reservedoelverdediger is, kan er geen vervanging van de doelverdediger plaatsvinden, met 

uitzondering van de situatie dat de doelverdediger niet meer kan of mag spelen en er ten minste 

zeven spelers speelgerechtigd zijn. Dan is het team verplicht om een speler aan te wijzen die 

doelverdediger wordt en de rode cap moet dragen. 

(REGIO) In de overige divisies mag de doelverdediger worden gewisseld voor een veldspeler na 

toestemming van de scheidsrechter. 

 

Herbegin na een doelpunt 

Bij het herbegin na een doelpunt neemt het werkelijke spel een aanvang als de bal de hand verlaat 

van een speler van het team dat het doelpunt niet heeft gemaakt. Een herbegin dat niet 

overeenkomstig deze spelregel plaatsvindt moet worden overgenomen (zie WP 16.1). Er mag niet 

voor een contrafout worden gefloten als een speler de bal op de hand heeft en gaat dreigen of 

zwemmen of op de bal drijft. Er is hierbij geen sprake van een juist herbegin en het herbegin moet 

worden overgenomen. 

 

Doelworp 

Een doelworp moet worden genomen door de speler die zich het dichtst bij de bal bevindt. Er mag 

geen onnodig oponthoud zijn bij het nemen van de doelworp. De worp moet zodanig worden 

genomen dat de andere spelers in staat zijn waar te nemen dat de bal de hand van de nemer 

verlaat (Zie de opmerking bij WP 17.2). Ook een doelworp moet dus direct worden genomen. Dat 

kan door de bal op het water te laten vallen, omhoog te gooien, op het water naar voren te gooien 

alvorens met de bal te gaan zwemmen, of direct te passen naar een medespeler. 
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Instructie niet juist functionerende schotklok 

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de KNZB-spelregels. In de competitiebepalingen is een 

aantal klassen vrijgesteld van het gebruik van de schotklok, maar in de meeste klassen is een 

schotklok van toepassing. De recente spelregelwijziging heeft impact op het gebruik van de 

schotklok. Deze instructie beoogt helderheid omtrent de handelswijze te verschaffen mocht 

onverhoopt de wedstrijdklok in een zwembad niet op een juiste wijze functioneren. 

 

E-reglement (waterpolo): 

7. Tijdregistratie 

7.1. Elke vereniging dient voor de tijdregistratie – spelduur, schotklok en time out – bij 

waterpolowedstrijden zichtbaar gebruik te maken van mechanische dan wel elektronische klokken, 

welke op een afstand van minimaal 2 meter leesbaar dienen te zijn. 

 

7.2. Verenigingen uitkomend in de bondscompetitie dienen bij competitiewedstrijden te beschikken 

over 2 stuks aflopende schotklokken, diagonaal te plaatsen achter de doellijnen en te bedienen 

vanaf de jurytafel. Het bondsbestuur kan voor het in dit lid gestelde dispensatie verlenen. 

 

7.3. De verenigingen uitkomend in de bondscompetitie dienen bij competitiewedstrijden te 

beschikken over aflopende en vanuit het speelveld zichtbare elektronische tijdregistratie apparatuur. 

De schotklok apparatuur dient gekoppeld te zijn aan de speeltijd- registratieapparatuur. De 

schotklok tijdwaarnemer dient daarbij te kunnen beschikken over een systeem voor het terugzetten 

van de tijd. Het bondsbestuur kan voor het in dit lid gestelde dispensatie verlenen. Indien de 

elektronische apparatuur uitvalt, dient de wedstrijd voortgezet te worden met handtijdregistratie. 

 

7.4. Voor het opnemen van de tijd van een time out dient een apart te bedienen klok aanwezig te 

zijn. Het bondsbestuur kan voor het in dit lid gestelde dispensatie verlenen. 

Mocht blijken dat bij de eerste wedstrijden van het seizoen de tijdregistratie, en dan met name de 

schotklok, niet kan functioneren conform hetgeen hierboven is gesteld, dient de wedstrijd normaal 

doorgang te vinden met gebruikmaking van handtijdregistratie. Voor zover mogelijk geldt dit slechts 

voor de schotklok en dient de speeltijd op reguliere wijze te worden bijgehouden. 

Om deze periode zo kort mogelijk te laten duren ontvangt de competitieleider graag een melding 

van betrokken scheidsrechters indien de klok niet of onvoldoende functioneert. Dit moet via 

opmerkingen op het DWF. De competitieleider zal betreffende verenigingen verzoeken voor 

volgende wedstrijdronde een plan van aanpak te presenteren en zal op basis daarvan beslissen of er 

een (tijdelijke) dispensatie op bovenstaand reglementsartikel kan worden gegeven. Verenigingen die 

dispensatie hebben verkregen van de competitieleider dienen iedere wedstrijd hiervan een kopie bij 

de jurytafel te kunnen tonen. 

 

Gedragsregels 

Hierbij herhalen wij aan het begin van dit seizoen nog eens hoe de KNZB /RWS hoopt en verwacht 

dat een scheidsrechter zich gedraagt. Wij vragen iedereen dit aandachtig door te lezen en eigen te 

maken en zich vervolgens conform deze regels te gedragen! 

 

Gedragscode waterpolo officials 

Een scheidsrechter/official: 

 Vervult die functie namens de KNZB 

 Is bevoegd die taken op zich te nemen conform de reglementen 

 Onderschrijft deze gedragscode, ook wanneer hij/zij niet langs de badrand staat 
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De scheidsrechter/official: 

 Treedt op namens de KNZB en handelt daarbij volgens de reglementen en besluiten van de 

KNZB. 

 Is NEUTRAAL bij het leiden of jureren van wedstrijden en voorkomt (de schijn van) 

BELANGENVERSTRENGELING. 

 Gaat RESPECTVOL om met alle betrokkenen. 

 ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING in en rond de wedstrijd in samenwerking met de 

trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid 

gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen. 

 ORGANISEERT EEN GOEDE SAMENWERKING met de andere arbitragefunctionarissen, die in 

de wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechters, lijnrechters, jurytafel, etc.). 

 IS DIENSTBAAR, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het 

uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag. 

 ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN in samenwerking met de trainers/coaches 

en begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode 

en andere normen. 

 IS OPEN. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te 

leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen. 

 IS EEN VOORBEELD voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor 

de sport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media. 

 Neemt GEEN gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen van tegenspelers, 

Trainers/coaches, bestuurders of derden aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is 

met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan 

meldt hij dit aan het bestuur. 

 IS COLLEGIAAL t.o.v. andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij 

een collega-scheidsrechter. 

 IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING. Handelt voorzichtig en meldt 

eventuele signalen bij de sportbond. 

 

Verhinderingen 

Geef verhinderingen minimaal 4 weken van tevoren door! Verhinderingen kun je tot 4 weken van 

tevoren doorgeven via Sportlink. Slechts 30 seconden werk via de app. In het eerste volle 

speelweekend kregen we na het verstrijken van de 4 weken alsnog vele afmeldingen binnen. Dat 

kost ons en vooral Leendert ontzettend veel tijd. Een keer niet kunnen fluiten is geen probleem, 

maar meld het op tijd. 

 

Veel wedstrijden, weinig scheidsrechters 

Dit seizoen zitten we erg krap in het aantal scheidsrechters. We doen ons best om iedereen 

evenveel leuke wedstrijden te geven, maar soms kan het voorkomen dat je op een ander niveau 

fluit dan wat je normaal fluit. Ook kunnen we soms een beroep op je doen om twee dagen in een 

speelweekend te fluiten. We vragen om jullie begrip en medewerking.  

 

Koppelingen 

Zoals wij al eerder aangaven is er een maximaal aan het aantal koppelingen door ons toegestaan 

om te hebben. Helaas constateren wij nog dat niet iedereen zich hieraan houdt. Willen jullie goed in 

je portaal vastleggen met welke koppeling wij rekening dienen te houden met het aanstellen? 

Omdat er weinig scheidsrechters zijn kunnen teveel koppelingen zorgen voor een onmogelijke puzzel 

en wellicht zelfs tot afwezigheid van scheidsrechters bij wedstrijden. Als gedurende het seizoen blijkt 

dat er nog steeds teveel koppelingen zijn dan zullen wij actie ondernemen door zelf de niet 

toegestane koppelingen te verwijderen. 
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Stoppen als scheidsrechter 

De verenigingen zijn verantwoordelijk voor haar eigen scheidsrechters en het voldoen aan de norm. 

Mocht je willen stoppen als scheidsrechter geeft dit dan tijdig door aan je vereniging zodat zij dit bij 

ons kunnen melden. Ook kunnen zij gelijk beoordelen of er nog voldaan wordt aan de norm. 

 

 

 

 

 


