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3 Voorwoord
Dit is de handleiding voor de organisatie van officiële waterpolowedstrijden in België.
Dit handboek geeft u praktische informatie en procedures/tips nodig voor het goede verloop van de
competitie.
De Waterpolo Sportcommissie is eigenaar van dit handboek en zorgt dat vóór elk seizoen de nodige
aanpassingen gebeuren in overleg met de andere commissie.
Het merendeel van deze informatie is ook terug te vinden op de respectievelijke website van de federaties:
KBZB (http://www.belswim.be)
VZF (http://www.zwemfed.be/)
FFBN (http://www.ffbn.be/)
De leden van de sportcommissie wenst iedereen een gezond, aangenaam en sportief waterpoloseizoen.
Hugo Rasschaert
Voorzitter Sportcommissie Waterpolo
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4 Belgische Waterpolokampioenschappen
4.1 Algemeen
Ieder jaar organiseert de KBZB de Belgische Kampioenschappen voor Dames en Heren, Juniors, Kadetten,
Miniemen, Benjamins, Eendjes voor zover er voldoende clubs ingeschreven hebben.

De sportcommissie Waterpolo waarborgt de organisatie van alle officiële waterpolowedstrijden en
tornooien. Zij zal uiterlijk twee (2) maanden voor de aanvang van de competitie alle nodige inlichtingen
aan de clubs bezorgen zoals:
o Samenstelling van de afdelingen
o Wedstrijdmodaliteiten en ontwerpkalender
o Regels in zake promoveren en degraderen
o Reglement voor play-offs
De volledige en definitieve kalender zal minstens twee (2) weken vóór de aanvang van de
kampioenschappen aan de clubs meegedeeld.
De kampioenschappen worden gespeeld volgens de FINA en LEN sportreglementen:
LEN: http://www.lenweb.org/main.php?pag=REGULATIONS
FINA: http://www.fina.org/project/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=119
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VI
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 01
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 02
4.2 Spelerscategorieën in de Belgische competitie
De spelerscategorieën in de verschillend kampioenschappen is als volgt:

o
o
o
o
o
o
o

“Eendjes”: voor meisjes of jongens van 8 tot 11 jaar in het jaar dat de competitie eindigt.
“Benjamins”: voor jongens van 13 jaar jonger of meisjes van 14 jaar jonger in het jaar dat de
competitie eindigt.
"Miniemen": voor jongens van 15 jaar of jonger of meisjes van 16 jaar of jonger, in het jaar dat de
competitie eindigt.
"Kadetten": voor jongens van 17 jaar of jonger in het jaar dat de competitie eindigt, voor meisjes is
er geen leeftijdslimiet.
"Juniors": voor jongens 20 jaar of jonger in het jaar dat de competitie eindigt.
"Heren": voor heren ouder dan 20 jaar.
“Dames”: voor meisjes vanaf 12 jaar in het jaar dat de competitie eindigt.

Zie ook:
o Hoofdstuk 4.9.5 - Spelen in meerdere ploegen en/of spelerscategorieën
.
4.3 Leeftijdscategorieën in de Belgische competitie
De leeftijdscategorieën zijn vastgelegd in navolging van de FINA en LEN reglementen. Voor de Belgische
competitie worden echter enkele afwijking gehandhaafd als volgt:
o “Eendje”: is een speler/speelster van 8 jaar tot 11 jaar in het jaar dat de competitie eindigt (geboren
1998 en later).
o “Benjamin”: is een speler/speelster van 13 jaar oud of jonger in het jaar dat de competitie eindigt
(geboren 1996 en later).
o "Miniem": is een speler/speelster van 15 jaar oud of jonger in het jaar dat de competitie eindigt
(geboren 1994 en later).
o "Kadet": is een speler/speelster van 17 jaar of jonger in het jaar dat de competitie eindigt (geboren
1992 en later).
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o
o

"Junior": is een speler/speelster van 20 jaar of jonger in het jaar dat de competitie eindigt (geboren
1989 en later).
"Senior": is een speler/speelster ouder dan 20 jaar.

Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VI

4.4 Inschrijvingen
Inschrijven voor deelname aan de Belgische Waterpolo competitie gebeurt door middel van het formulier
“Inschrijving competitie”. De inschrijvingen dienen maximum 1 week na het einde van de transfer periode
bij de secretaris van de sportcommissie Waterpolo ingediend te zijn.
Bij de inschrijving voor de competitie dient de club de data en uren op te geven wanneer zij over hun zwembad(en)
beschikt en wanneer de wedstrijden kunnen gespeeld worden.

Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 03
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 04

4.5 Terugtrekking van inschrijvingen
Een club die zijn inschrijving intrekt zal de door KBZB voorziene boete(s) moeten betalen.

Zie ook:
o KBZB sportreglement Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 05.

4.6 Regels voor promoveren/degraderen kampioenschap 2008-2009
4.6.1
Heren Afdeling I (10 ploegen)
Alle ploegen spelen in de eerste ronde van de competitie (de reguliere competitie) 18 wedstrijden
(heen- en terugwedstrijden).
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.9.5 - Spelen in meerdere ploegen en/of spelerscategorieën
o Hoofdstuk 4.10 - Technische voorwaarden
o Hoofdstuk 4.11 - Organisatie
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 12

4.6.1.1 Kampioen van België
Om de “Titel” te bepalen worden twee (2) ronden volgens de formule "Best Of Three"
georganiseerd tussen de eerste vier (4) uit het klassement na de reguliere competitie
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.11.2 - Best of Three
de

ste

4.6.1.2 Klassement 5 tot en met 8 plaats
de
ste
Om de 5 en 8 plaats te bepalen, wordt één (1) ronde "Best of Three" gespeeld tussen de
de
ste
ploegen op de 5 tot en met 8 plaats uit het klassement na de reguliere competitie.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.11.2 - Best of Three
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4.6.1.3 Degraderen
Om te bepalen welke ploeg degradeert, wordt één (1) ronde "Best of Three" gespeeld tussen de
de
de
ploegen op de 9 en 10 plaats uit het klassement na de reguliere competitie.
De verliezende ploeg van deze Best of Three in Afdeling I zal in Afdeling II spelen.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.11.2 - Best of Three

4.6.2
Heren Afdeling I Reserven
Het opstellen van een reserve team is verplicht in Afdeling I, behalve het jaar dat een ploeg
promoveert.
In de afdeling voor Reserven is de ploeg die, op het einde van de reguliere competitie, als eerst
gerangschikt is kampioen. In deze afdeling wordt geen “Best of Three” gespeeld.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.9.5 - Spelen in meerdere ploegen
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 12

4.6.3
Heren Afdeling II (11 ploegen)
Alle ploegen spelen in de eerste ronde van de competitie (de reguliere competitie) 20 wedstrijden
(heen- en terugwedstrijden)
Op de vergadering van 21/08/2008 heeft de Sportcel Waterpolo de participatie van het Nationale
Team Juniors (1991-1992 en jonger) aan het kampioenschap van afdeling II bekrachtigd.
De benaming van het team is “FRBN/KBZK” en de Initialen “NAT”
De administratieve verantwoordelijke is Alain D’HOSSCHE
De uitslagen van de wedstrijden zullen tellen voor het klassement MAAR het team zal geen Kampioen
van België kunnen zijn en zal niet aan “Best Of Three” van de eindronden deelnemen.
Een voor het Nationaal team geselecteerde speler die bij een club van Afdeling II speelt, zal prioriteit
aan zijn club geven wanneer laatstgenoemde tegen het Nationale Team moet spelen.

Zie ook:
o Hoofdstuk 4.9.5 - Spelen in meerdere ploegen en/of spelerscategorieën
o Hoofdstuk 4.10 - Technische voorwaarden
o Hoofdstuk 4.11 - Organisatie
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 12

4.6.3.1 Promoveren
Om de “Titel” te bepalen worden twee (2) ronden volgens de formule "Best Of Three"
georganiseerd tussen de eerste vier (4) uit het klassement na de reguliere competitie
Na afloop van de twee (2) ronden “Best of Three” promoveert de overwinnaar van de “Best of
Three” automatisch naar Afdeling I voor zover de club nog geen ploeg in Afdeling I heeft. Indien
wel, zal de best gerangschikte ploeg waarvan de club geen ploeg in Afdeling I heeft, promoveren.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.11.2 - Best of Three
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de

ste

4.6.3.2 Klassement voor 5 tot en met 8 plaats
de
ste
Om de 5 en 8 plaats te bepalen, wordt één (1) ronde "Best of Three" gespeeld tussen de
de
ste
ploegen op de 5 tot en met 8 plaats uit het klassement na de reguliere competitie.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.11.2 - Best of Three

4.6.3.3 Degraderen
Om te bepalen welke ploeg degradeert, wordt een (1) ronde "Best of Three" gespeeld tussen de
de
de
ploegen op de 9 en 10 plaats uit het klassement na de reguliere competitie.
De verliezende ploeg van deze Best of Three in Afdeling II zal degraderen naar Afdeling III.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.11.2 - Best of Three

4.6.4
Heren Afdeling II Reserven
Het opstellen van een reserve team is niet verplicht in Afdeling II.
In de afdeling voor Reserven is de ploeg die, op het einde van de reguliere competitie, als eerst
gerangschikt is kampioen. In deze afdeling wordt geen “Best of Three” gespeeld
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 12
o Hoofdstuk 4.9.5 - Spelen in meerdere ploegen en/of spelerscategorieën

4.6.5
Heren Afdeling III (10 ploegen)
Alle ploegen spelen in de eerste ronde van de competitie (de reguliere competitie) 18 wedstrijden
(heen- en terugwedstrijden)
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.9.5 - Spelen in meerdere ploegen en/of spelerscategorieën
o Hoofdstuk 4.10 - Technische voorwaarden
o Hoofdstuk 4.11 - Organisatie
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 12

4.6.5.1 Promoveren
Om de “Titel” te bepalen worden twee (2) ronden volgens de formule "Best Of Three"
georganiseerd tussen de eerste vier (4) uit het klassement na de reguliere competitie.
Na afloop van de twee (2) ronden “Best of Three” promoveert de overwinnaar van de “Best of
Three” automatisch naar Afdeling II voor zover de club nog geen ploeg in Afdeling II heeft. Indien
wel, zal de best gerangschikte ploeg waarvan de club geen ploeg in Afdeling II heeft, promoveren.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.11.2 - Best of Three
de

ste

4.6.5.2 Klassement voor 5 tot en met 8 plaats
de
ste
Om de 5 en 8 plaats te bepalen, wordt één (1) ronde "Best of Three" gespeeld tussen de
de
ste
ploegen op de 5 tot en met 8 plaats uit het klassement na de reguliere competitie.
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Zie ook:
o Hoofdstuk 4.11.2 - Best of Three

4.6.5.3 Degraderen
Om te bepalen welke ploeg degradeert, wordt een (1) ronde "Best of Three" gespeeld tussen de
de
de
ploegen op de 9 en 10 plaats uit het klassement na de reguliere competitie.
De verliezende ploeg van de Best of Three in Afdeling III zal zakken naar Afdeling IV.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.11.2 - Best of Three

4.6.6
Heren Afdeling III Reserven
Het opstellen van een reserve team is niet verplicht in Afdeling III.
In de afdeling voor Reserven is de ploeg die, op het einde van de reguliere competitie, als eerst
gerangschikt is kampioen. In deze afdeling wordt geen “Best of Three” gespeeld
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.9.5 - Spelen in meerdere ploegen en/of spelerscategorieën
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 12

4.6.7
Heren Afdeling IV (maximum 10 ploegen)
Alle ploegen spelen in de eerste ronde van de competitie (de reguliere competitie) 18 wedstrijden
(heen- en terugwedstrijden)
Promoveren en rangschikking wordt bepaald door middel van een "Best Of Three".
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.9.5 - Spelen in meerdere ploegen en/of spelerscategorieën
o Hoofdstuk 4.10 - Technische voorwaarden
o Hoofdstuk 4.11 - Organisatie
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 12

4.6.7.1 Promoveren
Om de “Titel” te bepalen worden twee (2) ronden volgens de formule "Best Of Three"
georganiseerd tussen de eerste vier (4) uit het klassement na de reguliere competitie.
Na afloop van de twee (2) ronden “Best of Three” promoveert de overwinnaar van de “Best of
Three” automatisch naar Afdeling II voor zover de club nog geen ploeg in Afdeling II heeft. Indien
wel, zal de best gerangschikte ploeg waarvan de club geen ploeg in Afdeling II heeft, promoveren.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.11.2 - Best of Three
de

de

4.6.7.2 Klassement voor 5 tot en met 10 plaats
de
de
Om de 5 en 10 plaats te bepalen, wordt één (1) ronde "Best of Three" gespeeld tussen de
de
de
ploegen op de 5 tot en met 10 plaats uit het klassement na de reguliere competitie.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.11.2 - Best of Three
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4.6.8
Heren Afdeling IV Reserven
Het opstellen van een reserve team is niet verplicht in Afdeling IV.
In de afdeling voor Reserven is de ploeg die, op het einde van de reguliere competitie, als eerst
gerangschikt is kampioen. In deze afdeling wordt geen “Best of Three” gespeeld
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.9.5 - Spelen in meerdere ploegen en/of spelerscategorieën
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 12

4.6.9

Dames (minimum 4 ploegen)

Formule: Officiële tornooien beurtelings ingericht door elke ploeg.
Indien er 5 ploegen of meer ingeschreven zijn zal een Belgische Kampioenschap, klassieke formule,
georganiseerd worden.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.9.5 - Spelen in meerdere ploegen en/of spelerscategorieën
o Hoofdstuk 4.10 - Technische voorwaarden
o Hoofdstuk 4.11 - Organisatie
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 12

4.6.9.1 Eindronde
Om de “Titel” te bepalen worden één (1) ronde volgens de formule "Best Of Three" georganiseerd
tussen de eerste twee (2) uit het klassement na de reguliere competitie.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.11.2 - Best of Three

4.6.10 Junioren
Indien 8 ploegen of minder inschrijven dan wordt er slechts 1 reeks gevormd. Indien meer dan 8
ploegen zullen er 2 reeksen samengesteld worden.
Indien 2 ploegen van dezelfde club in dezelfde reeks spelen, zullen zij de eerste competitiewedstrijd
van elke ronde (heen- en terugronde) tegen elkaar spelen.
Alle ploegen spelen in de eerste ronde van de competitie (de reguliere competitie) heen- en
terugwedstrijden
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.9.5 - Spelen in meerdere ploegen en/of spelerscategorieën
o Hoofdstuk 4.10 - Technische voorwaarden
o Hoofdstuk 4.11 - Organisatie
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 12

4.6.10.1 Eindronde
Om de “Titel” te bepalen worden één (1) ronde volgens de formule "Best Of Three" georganiseerd
tussen de eerste twee (2) uit het klassement na de reguliere competitie.
Zie ook:
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o

Hoofdstuk 4.11.2 - Best of Three

4.6.11 Kadetten
Indien 8 ploegen of minder inschrijven dan wordt er slechts 1 reeks gevormd.
Indien meer dan 8 ploegen:
Oprichting van een “Nationale” reeks samengesteld uit de 4 éérst geklasseerde clubs van vorig
kampioenschap als zij er willen deelnemen.
Deze reeks zal aangevuld worden met 4 ploegen - of meer om tot 8 ploegen te komen - die zich
klasseren in een voortornooi te spelen begin september vóór het normale kampioenschap; tussen de
clubs die bij inschrijving kennis hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in de “Nationale” reeks.
De organisatie van dit toernooi zal in de eerste plaats aan een ingedeeld team van 5 tot 8 bij het
Kampioenschap 2007-2008 gegeven worden.
Als er slechts 8 teams ingeschreven zijn om de “Nationale” reeks aan deel te nemen, zal er geen
kwalificatie toernooi zijn.
De andere teams zullen volgens de “Geografische” criteria verdeeld worden.
De clubs kunnen slechts een team in de “Nationale” reeks aanpassen. Als zij aanvullende teams
inschrijven, zullen deze laatste in een “Geografische” reeks ingeschreven worden.
DAMES teams kunnen aan dit kampioenschap deelnemen.
Om de titel in de “Nationale” reeks te bepalen wordt een "Best Of Three" georganiseerd tussen de
eerste twee (2) uit het klassement.
Alle ploegen spelen in de eerste ronde van de competitie (de reguliere competitie) heen- en
terugwedstrijden
Indien 2 ploegen van dezelfde club in dezelfde reeks spelen, zullen zij de eerste competitiewedstrijd
van elke ronde (heen- en terugronde) tegen elkaar spelen.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.9.5 - Spelen in meerdere ploegen en/of spelerscategorieën
o Hoofdstuk 4.10 - Technische voorwaarden
o Hoofdstuk 4.11 - Organisatie
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 12

4.6.12 Miniemen
Indien 8 ploegen of minder inschrijven dan wordt er slechts 1 reeks gevormd.
Indien meer dan 8 ploegen
Oprichting van een “Nationale” reeks samengesteld uit de 4 éést geklasseerde clubs van vorig
kampioenschap als zij er willen deelnemen.
Deze reeks zal aangevuld worden met 4 ploegen - of meer om tot 8 ploegen te komen - die zich
klasseren in een voortornooi te spelen begin september vóór het normale kampioenschap; tussen de
clubs die bij inschrijving kennis hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in de “Nationale” reeks.
De organisatie van dit toernooi zal in de eerste plaats aan een ingedeeld team van 5 tot 8 bij het
Kampioenschap 2007-2008 gegeven worden.
De duur van de wedstrijden van dit toernooi zullen 2 x 5’ bedragen.
Als er slechts 8 teams ingeschreven zijn om de “Nationale” reeks aan deel te nemen, zal er geen
kwalificatie toernooi zijn.
De andere teams zullen volgens de “Geografische” criteria verdeeld worden.
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De clubs kunnen slechts een team in de “Nationale” reeks aanpassen. Als zij aanvullende teams
inschrijven, zullen deze laatste in een “Geografische” reeks ingeschreven worden.
Alle ploegen spelen in de eerste ronde van de competitie (de reguliere competitie) heen- en
terugwedstrijden
De als eerst geklasseerde ploeg uit de “Nationale” reeks na afloop van de reguliere competities
“Kampioen van België”.
Indien 2 ploegen van dezelfde club in dezelfde reeks spelen, zullen zij de eerste competitiewedstrijd
van elke ronde (heen- en terugronde) tegen elkaar spelen.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.9.5 - Spelen in meerdere ploegen en/of spelerscategorieën
o Hoofdstuk 4.10 - Technische voorwaarden
o Hoofdstuk 4.11 - Organisatie
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 12

4.6.13 Benjamins
Formule: Officiële tornooien beurtelings ingericht door elke ploeg.
Indien 2 ploegen van dezelfde club in dezelfde reeks spelen, zullen zij de eerste competitiewedstrijd
van elke speeldag tegen elkaar spelen.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.9.5 - Spelen in meerdere ploegen en/of spelerscategorieën
o Hoofdstuk 4.10 - Technische voorwaarden
o Hoofdstuk 4.11 - Organisatie
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 12

4.6.13.1 Eindronde
De Sportcommissie Waterpolo zal een oproep doen voor kandidaturen voor de organisatie van de
eindronde.

4.6.14 Eendjes
Formule: Officiële tornooien beurtelings ingericht door elke ploeg.
Indien 2 ploegen van dezelfde club in dezelfde reeks spelen, zullen zij de eerste competitiewedstrijd
van elke speeldag tegen elkaar spelen.
Er wordt gespeeld met vier spelers (geen vaste doelverdediger)
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.9.5 - Spelen in meerdere ploegen en/of spelerscategorieën
o Hoofdstuk 4.10 - Technische voorwaarden
o Hoofdstuk 4.11 - Organisatie
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 12

4.6.14.1 Eindronde
De Sportcommissie Waterpolo zal een oproep doen voor kandidaturen voor de organisatie van de
eindronde.

Pagina 14 van 37
Seizoen 2008 – 2009
Versie 1.0

Koninklijke Belgische Zwembond – Sportcommissie Waterpolo
4.6.15 Vereniging van jeugdploegen
De Sportcommissie geeft de toelating voor het oprichten van een vereniging van Jeugdploegen en dit
tot en met de leeftijdscategorie Kadetten.
De volgende regels dienen gerespecteerd worden:
o De vereniging is opgericht voor een periode van één sportseizoen en zal elk seizoen
vernieuwd worden;
o De spelers zijn lid van één van de clubs van de tijdelijke vereniging;
o Een speler die deelneemt aan een ontmoeting met de vereniging zal niet mogen deelnemen
aan een ontmoeting met een ploeg in dezelfde leeftijdscategorie buiten de vereniging;
o Het is de spelers toegelaten om deel te nemen aan de ontmoetingen van hogere
leeftijdscategorieën in de club waarvan ze lid zijn;
o Een club die deelneemt aan de vereniging zal in die leeftijdscategorie geen ploeg opstellen in
dezelfde leeftijdscategorie;
o De clubs die deelnemen aan de vereniging zijn vrijgesteld van de reglementaire boete.
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 3.11

4.7 Licenties
4.7.1
Aanvragen licenties (competitievergunning)
Om te mogen deelnemen aan officiële wedstrijden dient elke speler/official in het bezit te zijn van een
geldige competitievergunning. Deze dienen aangevraagd te worden bij hun respectievelijke regionale
federaties (VZF of FFBN).
Iedere speler die een geldige competitievergunning heeft, kan een spelerskaart aanvragen en in de
loop van de competitie deelnemen in alle afdelingen of leeftijdscategorieën met uitzondering van
Afdeling I.
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk I ASR 01
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk I ASR 02
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk I ASR 03
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 06

4.7.2
Ontslag/transfer
De wettelijke ontslag- en transferperiode voor competitievergunninghouders loopt van 16 mei tot en
met 15 juni voor de FFBN en van 15 mei tot en met 15 juni voor de VZF. Tijdens deze periode is men
vrij om van club te veranderen of ontslag te nemen.
Het ontslag gaat in vanaf 16 juni.
Leden dienen zich te houden aan de procedures van hun respectievelijke regionale federaties (VZF
en FFBN). Deze dienen ook gerespecteerd te worden bij overgang van en naar een club van de
andere landstaal.
Zie ook:
o Ontslag procedure VZF: www.zwemfed.be klikken op “Info/Ledeninfo”
o Ontslag procedure FFBN:
http://www.ffbn.be/index.php?option=content&task=view&id=61&catid=35&Itemid=54

4.8 Spelers- en officialkaart
ste
Iedere speler dient vanaf de 1 dag van de competitie te beschikken over een spelerskaart. Een
speler die in de loop van de competitie een spelerskaart verkrijgt, mag deelnemen in alle afdelingen
met uitzondering van Afdeling I.
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De geldigheid van een spelerskaart wordt bepaald door de leeftijdscategorie van de betrokken speler.
Vanaf Seniors en Dames zijn de spelerskaarten geldig voor een periode van vier (4) jaar.
Deze periode is aangegeven op de spelerskaart.
Hetzelfde principe geldt voor officialkaarten.
4.8.1
Aanvraag
Spelerskaarten kunnen aangevraagd worden op het secretariaat van de Sportcommissie Waterpolo.
De aanvraag kan als volgt gebeuren:
o Opsturen van een pasfoto met op de achterzijde de naam, voornaam, club en het nummer van de
vergunning, geslacht en nationaliteit. Indien meerdere spelerskaarten tegelijkertijd worden
aangevraagd dient een lijst met namen per categorie (naam, voornaam, geboortedatum,
nationaliteit, geslacht en de nummer van de vergunning en nationaliteit), bijgevoegd te worden.
Deze informatie dient opgestuurd te worden naar:
Pierre LEDENT
Pauwenstraat, 5
1160 Brussel
o

De aanvraag van spelerskaarten is eveneens mogelijk via E-mail naar
secr.wp.secr.p.ledent@skynet.be

De foto's moeten de volgende afmetingen hebben:
Maximum: H: 45 mm – Br: 35 mm.
Minimum: H: 35 mm – Br: 25 mm
Opmerking:
Indien een speler in meerdere ploegen van zijn club speelt, dient deze in het bezit te zijn van een
spelerskaart voor elke ploeg. U kunt dus meerdere kaarten aanvragen voor eenzelfde speler.

4.8.2
Aanvraag tijdens het kampioenschap (nieuwe speler)
Als een spelerskaart wordt aangevraagd tijdens het kampioenschap, dan dient dit te gebeuren ten
laatste op de dinsdag voor de eerste wedstrijd waaraan de nieuwe speler/speelster zal deelnemen.
Als de aangevraagde spelerskaart door de club nog niet ontvangen is voor de wedstrijd, zal de speler
voor de wedstrijd zijn identiteitskaart moeten tonen aan de scheidsrechter. Dit zal op het wedstrijdblad
vermeldt worden. Tevens dient de club aan te tonen dat zij de aanvraag wel degelijk op tijd heeft
ingediend.
Hetzelfde principe geldt voor officialkaarten

4.8.3
Verlies
Bij verlies van een spelerskaart zal de identiteitskaart van de speler voorgelegd worden aan de
scheidsrechter, die dit op het wedstrijdblad vermeld.
Vanaf de daaropvolgende maandag zal de club het verlies per E-mail of telefonisch melden bij het
secretariaat van de Sportcommissie Waterpolo en een verzoek van een nieuwe spelerskaart dient te
gebeuren in diezelfde week. Als deze voorwaarde niet gerespecteerd wordt, zal de club een boete
opgelegd krijgen voor het niet naleven van de richtlijnen van de Sportcommissie Waterpolo.
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk I ASR 01
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk I ASR 02
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk I ASR 03
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk I ASR 09
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o

KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 06

4.8.4
Spelerskaart vergeten
Indien een spelerskaart wordt vergeten, zal de identiteitskaart van de speler voorgelegd worden aan
de scheidsrechter, die dit op het wedstrijdblad vermeld.
De club zal dan een boete opgelegd krijgen voor het niet naleven van de richtlijnen van de
Sportcommissie Waterpolo.

4.8.5
Niet voorleggen van een spelerskaart of identiteitskaart
Indien een speler/speelster deelneemt aan een wedstrijd en niet voldoet aan de voorwaarde zoals
bepaald in 4.8, zal de scheidsrechter dit noteren op het wedstrijdblad.
De club zal dan een boete opgelegd krijgen voor het niet naleven van de richtlijnen van de
Sportcommissie Waterpolo.

4.9 Speelgerechtigheid
4.9.1
Spelers uit het buitenland
Het aantal buitenlandse spelers uit een niet-EER land (Europese Economische Ruimte ) is beperkt tot
één (1) NIET-BEROEPSSPELER.
Buitenlandse spelers afkomstig uit een lidstaat binnen Europese Economische Ruimte (EER) kunnen
vrij en onbeperkt opgesteld worden.
De buitenlandse spelers dient in het bezit te zijn van een geldige permanente of tijdelijke
verblijfsvergunning.
*BEROEPSSPELER: speler die een arbeidsovereenkomst heeft met een club die tevens de sociale
bijdragen betaalt.
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk I ASR 02
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk I ASR 04

4.9.2
Spelerslijsten
Het indienen van spelerslijsten “Seniors” bij het Algemeen Secretariaat is enkel verplichtend voor de
clubs die een ploeg inschrijven voor Afdeling I. Deze lijsten dienen ten laatste tien (10) werkdagen
voor de aanvang van het kampioenschap te worden ingediend.
De clubs gebruiken hiervoor het formulier dat opgestuurd wordt door het secretariaat van de
Sportcommissie Waterpolo en sturen dit terug vóór 4 september 2008 voor het seizoen 2008-2009.
Tijdens de winterstop hebben de clubs uit Afdeling I de mogelijkheid om nieuwe spelers op deze lijst te
zetten.
De volledige spelerslijst voor het tweede deel van de competitie dient opgestuurd te worden naar het
secretariaat van de Sportcommissie Waterpolo vóór 3 december 2008.
Indien een club twee jeugdploegen opstelt in dezelfde leeftijdscategorie zijn de volgende regels van
toepassing:
o De club zal de spelerslijst, met de kernspelers, opsturen naar het sportsecretariaat vóór het begin
van het kampioenschap:
 Benjamins, Miniemen en Kadetten 7 kernspelers;
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o

 Eendjes: 5 kernspelers
Deze spelers mogen enkel in die respectievelijke ploeg spelen gedurende heel het
kampioenschap.
Indien de twee ploegen gerangschikt zijn voor de eindronde heeft de club de keuze:
 Ofwel zal de beste ploeg deelnemen aan de finale en zal samengesteld zijn uit de
basiskern aangevuld met andere spelers. De vrijgekomen plaats wordt ingenomen door
de eerstvolgende ploeg in de rangschikking.
 Ofwel laten zij de twee ploegen deelnemen aan de eindronde, dan moeten zij ook hun
eerste wedstrijd tegen elkaar te spelen.

Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 06

4.9.3
Kwalificatie spelers
Van in het begin van de competitie worden spelers (Seniors) gekwalificeerd voor een ploeg van een
bepaalde afdeling. Achteraf is het niet meer toegelaten om in een lagere afdeling uit te komen.
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstul VII BKWP 06

4.9.4
Reserven
Vóór de eerste wedstrijd zullen ZEVEN (7) spelers onderlijnd worden op wedstrijdformulier. Die zeven
spelers mogen niet deelnemen aan de wedstrijd Reserven.
In het geval een onderlijnde speler niet heeft deelgenomen aan de eerste wedstrijd en wenst deel te
nemen aan de wedstrijd ”Reserven”, zal een achtste speler die effectief aan de wedstrijd heeft
deelgenomen, onderlijnd worden. De onderlijnde speler die niet heeft deelgenomen aan de eerste
wedstrijd mag dan deelnemen aan de reservewedstrijd.

4.9.5
Spelen in meerdere ploegen en/of spelerscategorieën
o Elke speler heren andere dan Seniors (spelers tot en met leeftijdscategorie Juniors), mag
aantreden in hogere leeftijdscategorieën uitgezonderd deze uit de categorie “eendjes”. Die mogen
alleen in de hogere categorie “benjamins” opgesteld worden.
o

Het is enkel toegelaten om Dames op te stellen in Reserve wedstrijden.

o

Elke speler heren andere dan Seniors (spelers tot en met leeftijdscategorie Juniors) mogen
binnen dezelfde club bij verschillende Seniors teams meespelen.

Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 01

4.10 Technische voorwaarden
4.10.1 Zwembaden/Speelvelden
o Voor Afdeling I, II, III, IV, Reserven, Juniors en Kadetten zullen de wedstrijden gespeeld worden
in een speelveld waarvan de afmetingen maximum 30m x 20m en een minimum diepte van
1,80m zijn.
De Sportcommissie Waterpolo kan echter een afwijking toestaan aan clubs die over een kleiner
speelveld met een minimale diepte van 1m. beschikken. Deze eventuele afwijking dient twee
(2) maanden voor het begin van de kampioenschappen aangevraagd worden d.m.v. het formulier
“Aanvraag voor dispensatie”. De minimum afmetingen zijn 20m(binnen de doellijnen) x 10m.
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Bij de Miniemen en Dames zullen de wedstrijden gespeeld worden op een speelveld waarvan de
afmetingen maximaal 25m x 15m en een minimum diepte van 1,80m zijn.
De Sportcommissie Waterpolo kan echter een afwijking toestaan aan clubs die over een kleiner
speelveld met een minimale diepte van 1m. beschikken. Deze eventuele afwijking dient twee (2)
maanden voor het begin van de kampioenschappen aangevraagd worden d.m.v. het formulier
“Aanvraag voor dispensatie”. De minimum afmetingen zijn 20m(binnen de doellijnen) x 10m.

o

Bij de Benjamins zullen de wedstrijden gespeeld worden op een speelveld waarvan de
afmetingen 20m x 12m en een minimum diepte van 1,80m zijn. De maximum afmetingen zijn
25m x 15m.

o

Bij de Eendjes zullen de wedstrijden gespeel worden op een speelveld waarvan de maximum
afmetingen 15m x 10m en een minimum diepte van 1,80m zijn. De minimum afmetingen zijn
12m(binnen de doellijnen) x 10m.

o

Wat de diepte betreft, zal een afwijking toegestaan worden op voorwaarde dat de diepte
tenminste 1 meter bedraagt voor alle afdelingen (behalve voor eendjes).

o

De teams zullen in hun respectievelijke zwembad(en) spelen

Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 08

4.10.2
o
o
o
o

Tijdwaarneming

Voor alle wedstrijden geldt de 30-seconden regeling uitgezonderd voor de Benjamins waar de 35seconden regel van toepassing is
Afdeling I: zichtbare elektronische tijdwaarneming met aftelling van de tijd.
Afdeling I en II: 30” (minimum 2) door middel van een zichtbare elektronische tijdswaarneming met
aftelling van de tijd.
Voor alle afdelingen, moeten twee manuele chronometers met wijzerplaat ter beschikking zijn op
de tafel voor alle officials.

Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 08

4.10.3 Wedstrijdmateriaal
Voor het goede verloop van de wedstrijden, zal de bezochte club beschikken over het volgende
materiaal:
o Minstens drie wedstrijdformulieren wanneer er een reservewedstrijd is, zo niet twee;
o Tijdwaarneming die hierboven in dit document wordt beschreven;
o Een stel vlaggen wit, blauw, rood en geel;
o Een foutenbord zichtbaar voor de ploegen;
o Een scorebord;
o Voldoende banken of stoelen voor de reservespelers en grensrechters;
o Een reserve stel van witte en blauwe mutsen
o Een geluidsinstrument, anders dan een fluit, om de derde persoonlijke fout te signaleren;
o Een geluidsinstrument voor de laatste minuut, anders dan een fluit en anders dan die voor de
derde fout;
o Behalve de tijdswaarneming, een chrono voor de “time-out”;
o Een fluit
o Een exemplaar van deze handleiding in beide landstalen
Zie ook:
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o

KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 08

4.11 Organisatie
4.11.1 Duur van de wedstrijden
o Eendjes en Benjamins: 2 x 5 minuten effectieve speelduur met één rustperiode van 2 minuten.
Bij Benjamins is 1 time-out toegestaan;
o

Miniemen: 4 x 5 minuten effectieve speelduur met drie rustenperiodes van 2 minuten. Tijdens de
kwalificatietornooien is de effectieve speelduur 2 x 5 minuten met een rustenperiode van 2
minuten en is 1 time-out toegestaan;

o

Kadetten: 2 x 7 minuten effectieve speelduur met een rustenperiode van 2 minuten. Tijdens de
kwalificatietornooien is de effectieve speelduur 2 x 7 minuten met een rustenperiode van 2
minuten en is 1 time-out toegestaan;

o

Heren afdeling I, II, III, IV, Reserven en Juniors: 4 x 8 minuten effectieve speelduur met twee
rustperiodes van 2 minuten tussen de periodes 1-2 en 3-4, en één rustperiode van 5 min. tussen
de periodes 2 en 3;

o

Heren afdeling Reserven: Ploegen kunnen in onderling overleg de rustperiode van 5 minuten
naar 2 minuten brengen. De scheidsrechters dienen deze keuze te eerbiedigen.

o

Dames: 2 x 7 minuten effectieve speelduur met één rustperiode van 2 minuten en 1 time-out is
toegestaan.
Indien men een Belgisch Kampioenschap volgens de klassieke formule speelt is de speelduur 4 x
7 minuten

Zie ook:
Hoofdstuk 4.11.3 - Time-out

4.11.2 Best of Three
Voor elke "Best of Three" speelt de laagst geklasseerde ploeg de eerste wedstrijd thuis. De best
geklasseerde ploeg zal de tweede en de derde (indien noodzakelijk) wedstrijd thuis spelen.
Voorbeeld:
BO1: 2 - 1
BO2: 1 - 2
BO3: 1 - 2 Indien noodzakelijk
Voor de jeugdcompetities waar er meerdere reeksen zijn, zal via loting bepaald worden welke ploeg
ste
zijn 1 wedstrijd thuis mag spelen.
Voor alle wedstrijden "Best Of Three", is er een definitieve uitslag nodig. De regel FINA (2005-2009) is
van toepassing voor de wedstrijden die een definitieve stand vragen.
De clubs spelen in hun respectievelijke zwembaden.
Een vertegenwoordiger van de Sportcommissie Waterpolo kan deze dag de supervisie hebben

4.11.2.1 Organisatie van de “Best Of Three” Seniors:
Voor alle Afdelingen zullen de “Best Of Three” op de volgende manier georganiseerd worden:
Titel:
Twee ronden, formule "Best Of Three", zullen georganiseerd worden op de volgende manier:
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Eerste ronde:
A: 1 - 4
B: 2 - 3
Tweede ronde:
C: Overwinnaars A en B
D: Verliezers A en B
Het definitieve klassement:
1. Overwinnaar C - Belgisch Kampioen
2. Verliezer C
3. Overwinnaar D
4. Verliezer D
Om de rest van het klassement en degradatie te bepalen wordt één (1) ronde formule "Best Of
Three", georganiseerd.

4.11.3 Time-out
De time-out regeling is van toepassing bij alle afdelingen en leeftijdscategorieën behalve bij de
Eendjes.

4.11.4 Mutsen
o Elke club dient zelf mutsen te voorzien.
o De mutsen van de ploegen moeten afwijkend van kleur zijn, zij moeten anders dan egaal rood zijn
en moeten verschillen van de kleur van de bal en goedgekeurd door de scheidsrechters.
o De scheidsrechters kunnen een ploeg opleggen witte of blauwe mutsen te dragen.
o De doelverdedigers dragen een rode muts.
o Een vervangende doelman dient een rode muts met het nummer 13 te dragen.
o Geen enkele speler mag tijdens de wedstrijd van mutsnummer veranderen zonder toelating van de
scheidsrechter en zonder dit aan de wedstrijdtafel te melden.
o De mutsen moeten gedurende de gehele duur van de wedstrijd worden gedragen.
o De organiserende club moet over een set witte en blauwe reservemutsen beschikken. Ploegen die
spelen met mutsen van een andere kleur moeten over een eigen stel reservemutsen beschikken.
Zie ook:
o KBZB sportreglement Waterpolo – BKWP 09

4.11.5 Spelersbank
De spelersbanken van de ploegen dienen opgesteld te worden achter de doellijn aan de overzijde van
het speelveld ten opzichte van de jurytafel.
In zwembaden met minimum diepte van 1,80m wisselen de ploegen van kant na 2 perioden.
In zwembaden met een ondiepe kant (minder dan 1,80m) wisselen de ploegen van kant na elke
periode.

4.11.6 Rode en gele kaarten
De rode en gele kaart gelden voor alle afdelingen in de verschillende waterpolocompetitie (zijnde het
kampioenschap, Bekercompetitie en Supercup), behalve bij Eendjes en Benjamins

4.11.7 Ballen
o Voor de wedstrijden Heren, Juniors en Kadetten dient de bal van het type “Seniors” (M5) te zijn.
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o
o
o

Voor de categorieën Dames, Miniemen, Benjamins en Eendjes dient de bal van het type “Dames”
(M4) te zijn.
Minstens drie ballen van goede kwaliteit dienen beschikbaar te zijn voor de wedstrijden.
Als gevolg van een sponsorovereenkomst met “Varitech” moeten de ploegen uit Afdeling I en II
verplicht gebruik maken van wedstrijdballen van het merk “Epsan” en/of “Turbo”.

4.11.8 Wedstrijdtafel
Deze dient opgesteld te zijn ter hoogte van de Middenlijn
De thuisspelende club zal volgende wedstrijdofficials ter beschikking stellen van de scheidsrechter(s):
o Twee wedstrijdsecretarissen;
o Twee tijdopnemers;
o Twee grensrechters;
o Een afgevaardigde van de club.
De wedstrijdofficials dienen vergunninghouder te zijn bij hun respectievelijke federatie en dienen in het
bezit te zijn van een officialkaart of een scheidsrechterskaart.
Een lid van een Commissie (KBZB, FFBN of VZF) mag geen wedstrijdofficial zijn

4.11.9 Wedstrijdbladen
o Gebruik van officiële vijfvoudige wedstrijdformulieren is verplicht voor alle afdelingen behalve voor
de Eendjes, Benjamins en tornooien.
o Voor alle afdelingen en jeugdcategorieën zal het nummer van de speler die deelneemt aan de
wedstrijd omcirkeld worden.
o De clubafgevaardigden van de beide ploegen vullen 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd
het wedstrijdformulier in met de namen en voornamen van hun spelers.
o Na de wedstrijd worden het wedstrijdblad eerst ondertekend door de clubafgevaardigden en
daarna door de scheidsrechters.
ATTENTIE: Eens de afgevaardigden en de scheidsrechter het wedstrijdblad getekend hebben,
mag er geen enkele toevoeging of wijziging meer aangebracht worden op het wedstrijdblad.
o Elk scheidsrechtersverslag over gebeurtenissen tijdens de wedstrijd moet vermeld staan op het
wedstrijdformulier voor de clubafgevaardigden tekenen.
o De clubs en de scheidsrechters moeten erover waken dat het wedstrijdformulier volledig is
ingevuld. Indien niet zou een gebeurlijke klacht als onontvankelijk kunnen beschouwd worden op
grond van onvolledigheid van het wedstrijdformulier.
o De organiserende club dient ervoor te zorgen dat het wedstrijdblad na de wedstrijd wordt
opgestuurd naar het Waterpolo secretariaat.
o De wedstrijdformulieren worden wekelijks gecontroleerd door de aangeduide verantwoordelijke
van de Sportcommissie Waterpolo. Deze persoon beschikt over een termijn van twee weken om
de organiserende club te verwittigen over de vastgestelde onregelmatigheden. Achteraf zal de
Sportcommissie Waterpolo tijdens haar eerstvolgende vergadering de forfaitscore eventueel
toepassen.
o De onregelmatigheden die het onderwerp zijn van een ingediende klacht worden afgehandeld
door de Tuchtcommissie Waterpolo.
Bij het einde van een wedstrijd:
o De blauwe kopie van het ingevulde wedstrijdblad wordt aan de bezoekende ploeg gegeven, de
roze kopie is voor de thuisploeg;
o De club zorgt voor een briefomslag waarin de eerste 3 exemplaren van het wedstrijdformulier
worden gestoken, waarna de scheidsrechter deze sluit en op de achterkant zijn handtekening
plaatst;
o Deze briefomslag dient binnen de 48u opgestuurd te worden (datum poststempel telt) naar het
secretariaat van de Sportcommissie Waterpolo, zoniet wordt de club bestraft met een
reglementaire boete;
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In het geval een club meerdere wedstrijden op een weekend speelt, moet elk wedstrijdformulier in
aan apart briefomslag gestoken worden maar kunnen gezamenlijk opgestuurd worden.

o

Nieuwe wedstrijdformulieren kunnen per email besteld worden op het Algemeen Secretariaat van de
KBZB:
KBZB – Algemeen Secretariaat
Reebokstraat 28
1000 Brussel
Tel: 02/ 513 87 08 – Fax: 02/513 34 68
Email: info@belswim.be
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 21
o Bijlage 3 – Voorbeeld wedstrijdblad

4.11.10 Puntentelling
Het toekennen van punten in alle kampioenschappen wordt als geregeld:

o
o
o

drie (3) punten bij een overwinning;
een (1) punt bij een gelijkspel;
nul (0) punten bij een nederlaag of bij forfait.

Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 09

4.11.11 Uitslagen van de wedstrijden
Algemeen:
De resultaten dienen direct na de wedstrijd telefonisch doorgegeven te worden aan de secretaris van
de Sportcommissie Waterpolo of ten laatste vóór zondag 10u00 (Het secretariaat is bereikbaar op
zaterdagavond tot 23u00 en op zondagvoormiddag vanaf 08u00).
Wedstrijden van Heren Afdeling I:
De clubs Afdeling I worden verzocht om het resultaat van de eerste ploeg direct mee te delen aan het
einde van de wedstrijd met de resultaten per periode. Dit kan gebeuren op het nummer: 0476/42 36
12. Het resultaat van de reserve wedstrijd moet direct aan het einde van deze wedstrijd meegedeeld
worden.
Wedstrijden die op zondag worden gespeeld:
De resultaten moeten telefonisch meegedeeld worden aan Pierre Ledent of voor de jeugdwedstrijden
per email (secr.wp.secr.p.ledent@skynet.be) en dit voor zondagavond 22u00

4.11.12 Klassementen
Het klassement wordt opgesteld rekening houdend met de volgende factoren:
1. Het hoogste aantal behaalde punten;
2. Het hoogste aantal overwinningen
3. Het aantal punten behaald uit de wedstrijden tussen de betrokken clubs
4. Het verschil van gescoorde doelpunten uit de wedstrijden tussen de betrokken clubs
5. Het verschil van gescoorde doelpunten
6. Het hoogste aantal gescoorde doelpunten.
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 09
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4.11.13 Speeldagen
Doorgaans op vrijdag, zaterdag of zondag. Wedstrijden, en in het bijzonder jeugdwedstrijden, dienen
bij voorkeur te eindigen voor 22u
Indien een club om een of andere reden niet kan spelen op bovenvermelde dagen dient zij dit te
melden bij de sportcommissie ten einde de goedkeuring te krijgen. De sportcommissie zal zorgen dat
een formeel akkoord verkregen wordt door betrokken clubs en de waterpolokalender aanpassen.

4.11.14 Uitstellen/Herspelen van wedstrijden
Er mag geen wedstrijd verplaatst worden behalve in geval van overmacht, te beoordelen door de
Sportcommissie Waterpolo
Elke verplaatste wedstrijd MOET gespeeld worden de week vóór of na de normaal voorziene datum.
De aanvraag zal moeten vermelden:
o De reden van de wijziging;
o De nieuwe datum (zie hierboven).
o Het schriftelijke akkoord van de tegenstander is verplicht.
De Sportcommissie Waterpolo zal haar eventuele akkoord niet geven als zij niet over deze elementen
beschikt.
Indien er geen akkoord komt tussen beide clubs, zal de Sportcommissie Waterpolo een definitieve en
objectieve beslissing nemen.
De algemene afgelasting wegens weersomstandigheden zal beslist worden vóór zaterdag 10u00 door
de Sportcommissie Waterpolo. De informatie zal verspreid worden via de sportredactie van radio en
TV van de zenders VRT en RTBF.
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 10
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 11

4.11.15 Inkom
De organiserende club moet gratis toegang verlenen aan spelers/speelsters en begeleiders. Als
begeleiders worden beschouwd: trainer, assistent trainer, verzorger, de clubafgevaardigde, een
grensrechter en de voorzitter van de club.
Zie ook hoofdstuk 4.10.4 Protocol voor het ontvangen van scheidsrechters, bondsleden, pers
Alle inkomsten zijn voor de organiserende club.
Zie ook:
Hoofdstuk 4.13.4 - Protocol voor het ontvangen van scheidsrechters, bondsleden, pers

4.12 Scheidsrechters
Alle clubs die inschrijven voor de competitie zijn verplicht om scheidsrechters beschikbaar te stellen.
Bij het in gebreke blijven van deze verplichting zullen de reglementaire boetes van toepassing zijn.
Een club mag geen openstaande boetes hebben bij inschrijving aan de competitie, op risico van
schrapping.
De scheidsrechters worden minstens vijftien (15) dagen voor de wedstrijd aangeduid door de
Centrale Commissie der Scheidsrechters (CSC). Behalve voor de finale ronden.
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De CSC zorgt ervoor dat de aangeduide scheidsrechters neutraal zijn en niet behoren tot één van de
deelnemende clubs.
Deze aanduidingen worden naar de secretarissen van alle clubs gestuurd ter kennisgeving. De clubs
hebben geen recht om een scheidsrechter te wraken.
Scheidsrechters dienen minimum 30 minuten voor het begin van de wedstrijd aanwezig te zijn.
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 03
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 07
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 17

4.12.1 Afwezigheid van de scheidsrechter
In geval van afwezigheid van een(de) scheidsrechter(s) wacht de club 15 minuten alvorens de
wedstrijd te beginnen.
Als de scheidsrechter(s) zich nog niet gepresenteerd hebben dan dient te volgende procedure
gevolgd te worden:
o Controleren of er onder de toeschouwers een neutrale scheidsrechter aanwezig is (zijn);
o Controleren of er een scheidsrechter van beide clubs aanwezig is. In het geval dat elke club een
scheidsrechter heeft, dan zal een loting gebeuren;
o Een official zal de plaats van de scheidsrechter innemen;
o In onderling akkoord tussen beide ploegen zal een speler van een van beide ploegen de plaats
van de scheidsrechter innemen;
o Een toeschouwer zal de plaats van de scheidsrechter innemen.
Voor wedstrijden die door 2 scheidsrechters worden geleid, zal in geval van afwezigheid van een van
de scheidsrechters bovenstaande procedure gevolgd worden.
IN ALLE GEVALLEN MOET DE WEDSTRIJD GESPEELD WORDEN
De scheidsrechter die te laat toekomt, mag de plaats van zijn vervanger niet innemen tijdens de
wedstrijd.
De scheidsrechter die laattijdig is aangekomen zal geen betalingen ontvangen voor zijn verplaatsing
en wedstrijd(en). Hij zal zich schriftelijk moeten verantwoorden bij de CCS.

4.12.2 Scheidsrechtersonkosten
De scheidsrechters moeten met gepast geld betaald worden vóór de wedstrijd. GEEN CHEQUE OF
OVERSCHRIJVING!!
De neutrale scheidsrechter of de scheidsrechter van een van beide clubs, aanwezig als toeschouwer
bij een wedstrijd, zal officieel de vergoeding voor de wedstrijd ontvangen volgens zijn statuut maar niet
de reiskosten.
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 03
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 07
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 17
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 18
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4.13 Verloop van de Wedstrijd
4.13.1 Aanvang van de wedstrijden
o Het speelveld en wedstrijdtafel dienen minstens vijftien (15) minuten voor de aanvang van de
wedstrijd klaar zijn;
o Het wedstrijdblad zal minstens vijftien (15) minuten voor aanvang van de wedstrijd ingevuld zijn;
o Elke ploeg dient zich tien (10) minuten voor de wedstrijd aan te melden bij de scheidsrechter;
o Bij een laattijdige aankomst van een ploeg (de ploeg die al het nodige heeft gedaan om de
bezochte club te verwittigen) zal de scheidsrechter de opgegeven reden noteren op het
wedstrijdformulier. Dit dient te worden ondertekend door de clubafgevaardigde of de kapitein van
de ploeg;
o Vijftien (15) minuten na het officiële aanvangsuur moet de scheidsrechter de eventuele
afwezigheid van een ploeg vermelden op het wedstrijdformulier en de gebruikelijke formaliteiten
verder afhandelen met de organiserende club.
De scheidsrechter geeft de forfaitscore NIET aan op het wedstrijdblad. Dat is de
verantwoordelijkheid van de Sportcommissie Waterpolo
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 13
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 17

4.13.2 Openbaarheid van de wedstrijden
Een waterpolowedstrijd is zoals alle andere sportmanifestaties toegankelijk voor het grote publiek.
De organiserende club is verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijd(en). Deze taak
wordt gedelegeerd aan de Afgevaardigde aan de scheidsrechters die op het wedstrijdformulier
vermeld is.
Deze persoon is verantwoordelijk dat de wedstrijd(en) een normaal verloop kennen en dient kordaat
tegen elke vorm van agressie, zij verbaal en/of fysiek.
Indien het gedrag van het publiek een normaal verloop van de wedstrijd (ver)hindert, kan de
scheidsrechter de wedstrijd stilleggen en vragen om de storende toeschouwers of eventueel alle
toeschouwers te laten verwijderen alvorens de wedstrijd te hernemen.
De scheidsrechter zal een verslag opmaken van de gebeurtenissen op grond waarvan de
Sportcommissie Waterpolo de nodige maatregelen treffen (bijv. clubs verplichten om met gesloten
deuren te spelen voor een bepaalde periode en/of het opleggen van een boete)
Indien een wedstrijd stilgelegd wordt, zal de Sportcommissie Waterpolo de officiële uitslag bepalen.
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 14

4.13.3 Ordehandhaving van de wedstrijden
De officiële afgevaardigde van de organiserende club is een lid van het bestuur van de club..
Hij/zij wordt op het wedstrijdblad vermeld als afgevaardigde aan de scheidsrechters en dient
permanent aanwezig te zijn tijdens de wedstrijd(en). Hij/zij is verantwoordelijk voor de ordehandhaving
voor, tijdens en na de wedstrijd(en).
De afgevaardigde aan de scheidsrechters mag geen andere functie hebben tijdens de wedstrijd.
De afgevaardigde voor de scheidsrechters mag lid zijn van een Commissie (KBZB – FRBN – VZF).
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 15
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4.13.4

Protocol voor het ontvangen van scheidsrechters, bondsleden, pers

4.13.4.1 Protocol voor ontvangen van scheidsrechters
o Bij aankomst in het zwembad meldt de scheidsrechter zich bij de afgevaardigde van de
organiserende club. De afgevaardigde aan de scheidsrechters van de organiserende club blijft
beschikbaar tijdens de gehele duur van de wedstrijd(en);
o Indien de scheidsrechter vergezeld is van iemand, heeft deze persoon ook gratis toegang om
de wedstrijd te volgen;
o De organiserende club wijst de scheidsrechter diens kleedruimte (geen ruimte waar de ploegen
ook gebruik van maken) en doucheruimte.;
o Tijdens iedere wedstrijd krijgt de scheidsrechter door de organiserende vereniging tijdens de
wedstrijd drank aangeboden;
o Wanneer de scheidsrechter met openbaar vervoer reist en hij/zij de vereniging verzoekt
hem/haar af te halen en terug te brengen van/ naar het station verleent de organiserende
vereniging hierbij medewerking.

4.13.4.2 Protocol voor ontvangen van bondsleden
o Bondsleden vergezeld van een genodigde mogen te allen tijde de wedstrijden gratis bijwonen
op vertoon van hun Bondskaart of scheidsrechterskaart.
o Wanneer bondsleden, aangeduid voor de supervisie van een of meerdere wedstrijd, met
openbaar vervoer reist en hij/zij de vereniging verzoekt hem/haar af te halen en terug te
brengen van/ naar het station verleent de organiserende vereniging hierbij medewerking.

4.13.4.3 Protocol voor ontvangen van pers
o Bij aankomst in het zwembad zorgt de organiserende club dat de persmensen een plaats
krijgen in het zwembad zodat zij de wedstrijd kunnen van nabij kunnen volgen.
o Een contactpersoon van de organiserende club blijft beschikbaar als aanspreekpunt tijdens de
gehele duur van de wedstrijd(en).

4.13.5 Wanneer mogen spelers deelnemen aan een wedstrijd?
o Enkel de spelers die voor het begin van de wedstrijd aanwezig zijn, kunnen op het wedstrijdblad
ingeschreven worden.
o Een speler die na het begin van de wedstrijd aankomt, zal zich bij zijn aankomst laten inschrijven
en zal aan het spel mogen deelnemen in de volgende periode, na door de scheidsrechter te zijn
gecontroleerd.
o De "speler-trainer" wordt als volwaardige speler beschouwd en geniet niet van de voordelen van
de "trainer" zoals voorzien in het reglement. Daarom moet hij op de bank blijven, met
vastgemaakte muts, wanneer hij niet direct aan het spel deelneemt. Het is hem echter toegestaan
om "Time-out" te vragen.
o In geval hij zich niet aan deze regels houdt, zal hij een rode kaart krijgen maar wordt definitief
uitgesloten met vervanging, zoals het reglement voor de spelers voorziet.

4.13.6 Controle personen vermeld op het wedstrijdformulier
Ziehier, in volgorde van belang de middelen ter identificatie van de personen die op het wedstrijdblad
worden ingeschreven.
Wij herinneren eraan dat niemand van een wedstrijd kan uitgesloten worden en dat alle afwijkingen op
het wedstrijdblad genoteerd moet worden. De scheidsrechter kan slechts vaststellen. De
Sportcommissie zal de beslissingen nemen die noodzakelijk zijn.
Wedstrijd secretarissen, Tijdopnemers, Clubafgevaardigde:
Officialkaart - Scheidsrechterkaart - Identiteitskaart (enkel in afwachting van de officialkaart)
Grensrechters:
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Officialkaart - Scheidsrechterkaart - Spelerskaart (minstens 16 jaar) - Identiteitskaart (enkel in
afwachting van de officialkaart of spelerskaart)
Trainer - Hulptrainer:
Identiteitskaart - Officialkaart - Scheidsrechterkaart - Spelerskaart
Afgevaardigde aan de scheidsrechters, Verzorger:
Identiteitskaart
Spelers:
Spelerskaart - Identiteitskaart (enkel in afwachting van de spelerskaart)
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII ASR 06

4.13.7 Kwetsuren
Alle vergunninghouders (spelers, officials en scheidsrechters) zijn gedekt door een
sportongevallenverzekering via hun respectievelijke regionale federatie. Elke club dient dan ook
steeds een ongevallenformulier bij de hand te hebben.
De organiserende club zorgt er steeds voor dat bij elke wedstrijd er een eerst hulpkoffer aanwezig is.
Indien de aard van de kwetsuren ernstig zijn, dient de organiserende ploeg de betrokken spelers te
laten overbrengen naar het dichtbijgelegen ziekenhuis.
Verzekeringsformulier dient aan de voorzijde ingevuld te worden het clublid en aan de achterzijde
door de arts. Indien volledig ingevuld, zo snel te bezorgen aan de clubsecretaris die dit verder
afhandelt met de verzekeraar
De scheidsrechter vermeld op het wedstrijdblad de gekwetste speler alsook de aard van de kwetsuur.
4.13.8 Waterpolo officials
o Waterpolo officials zijn personen die tijdens wedstrijden een officiële functie (wedstrijdsecretaris,
tijdopnemer, enz.) uitoefenen t.o.v. de KBZB bij de organisatie van wedstrijden en dus op het
wedstrijdformulier vermeld staan.
o Alle officials dienen een vergunning aan te vragen bij hun respectievelijk regionale federaties en
kunnen na het volgen van een “cursus voor Waterpolo officials” een officialkaart aanvragen bij het
secretariaat van de Sportcommissie Waterpolo.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.8 - Spelerskaarten/Officialkaarten
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 20

4.13.9

Hints en tips voor de wedstrijdtafel

o Signalen van de wedstrijdtafel moeten duidelijk hoorbaar zijn voor iedereen die bij de wedstrijd
o
o

betrokken is(ook toeschouwers). Voor de wedstrijd even de scheidsrechters uitleggen/laten horen
wat de verschillende signalen zijn (30 sec., einde periode, time-out).;
Bij aanvragen van een time-out door de respectievelijke coaches mag de wedstrijdtafel de
wedstrijdtijd stopzetten en dit laten horen door middel van een duidelijk hoorbaar fluitsignaal. De
Time-out mag enkel gestart worden als de scheidsrechter de time-out heeft toegelaten;
Uitsluitingfouten dienen zo snel mogelijk op het bord voor uitsluitingen vermeld te worden. Dus niet
enkel tijdens de rust want dit veroorzaakt vaak problemen en verwarring met discussies tot
gevolg. Zorg er ook steeds voor dat dit bord goed zichtbaar is voor de spelers;
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o Bij een schot op doel bestaat de kans dat de 30sec. tweemaal dient te worden gereset. Een 1ste
de

o
o
o
o

maal bij het schot zelf, een 2 maal op het ogenblik dat men zeker zijn WIE in balbezit is. Zéker
zijn we pas als deze ploeg daadwerkelijk de bal in bezit heeft(aanraakt);
Bij het invullen van het wedstrijdformulier steeds de namen en volledige voornaam van de spelers
vermelden;
Bij een brutaliteit(vervanging na 4 min.) moet er steeds een strafworp genomen worden.
Tafelofficials en scheidsrechters kunnen hier elkaar helpen, mocht dit vergeten worden;
Bij een strafworp dient de chrono gestart te worden op het moment dat de bal de hand van de
speler, die de strafworp neemt, verlaat. Let er goed op dat de aanvallende ploeg de volledige 30
sec. kan benutten;
Bij strafworp in de laatste minuut mag de coach kiezen voor balbezit(opnieuw 30sec) in plaats
van het nemen van deze strafworp. Ook hier kan de tafelofficial een steun betekenen voor de
scheidsrechter door even te laten weten dat de laatste minuut is ingegaan. Soms is het signaal
van de laatste minuut niet zo duidelijk of wordt het zelfs vergeten.

4.13.10 Invullen van een wedstrijdblad
Bij het invullen dient er steeds goed te worden nagekeken of alles correct en duidelijk ingevuld zijn.
Alle wedstrijdbladen worden nagekeken door de secretaris van de Sportcommissie Waterpolo en
indien blijkt dat er zaken ontbreken of foutief ingevuld zijn, zal er een administratieve boete aan de
betrokken club opgelegd worden.
In Bijlage 3 vind je een voorbeeld met meer uitleg van wat alles betekend.
Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk VII BKWP 21

5 Organisatie Beker van België
5.1 Organisatie
De Sportcommissie Waterpolo organiseert de “Beker van België Waterpolo” voor heren, met als doel om
het waterpolo te bevorderen bij clubs van lagere afdelingen in het bijzonder. Zij doen dit steeds in
samenwerking met een organisator die zich kandidaat stelt volgens de opgegeven voorwaarden in het
lastenboek. De Beker van België wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBZB.
De Beker van België is een wisselbeker. De winnende club mag de beker gedurende één jaar in zijn bezit
houden en dient deze terug bezorgen aan Sportcommissie Waterpolo vóór de inrichting van de laatste
speeldag van de volgende editie.
De wisselbeker zal definitief eigendom worden van de club die deze ofwel drie jaar opeenvolgend wint
of wel vijf jaar niet opeenvolgend.
De organisatie van de ½ finale en finale wordt uitbesteedt via een lastenboek (Bijlage 2)
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.11 - Organisatie

5.2 Technische voorwaarden
o De ½ finale en de finale worden ingericht op twee weekends en dient op een speelveld met
afmetingen maximaal 30m x 20m en een minimum diepte van 1,80m gespeeld te worden met
volledige elektronische tijdopname.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.10 - Technische voorwaarden
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5.3 Prijzengeld
Voor de beker van België zal de organisator het prijzengeld bepalen.
De organisator verbindt er zich schriftelijk toe om het bedrag van het prijzengeld te respecteren zoals
aangegeven bij kandidatuurstelling.

5.4 Kalender
Tijdens de twee voorronden (1/32 en 1/16 finale) mogen de wedstrijden op weekdagen gespeeld worden.
Teneinde aan deze Beker van België de waarde te verlenen die zij verdient, zowel naar clubs als naar de
media toe, heeft de Sportcommissie beslist dat vanaf de 1/8 finale de speeldata beschermd worden en
zal NIET toelaten dat er wedstrijden voor het Belgisch Kampioenschap gespeeld worden, tornooien
georganiseerd worden of aan tornooien deelgenomen wordt door de nog gekwalificeerde ploegen.
De Sportcommissie Waterpolo behoudt zich het recht voor om een andere datum te kiezen voor het
inrichten van de 1/2 finale en finales. In dit geval zal de nieuwe datum aan alle deelnemende clubs
meegedeeld worden uiterlijk op de laatste dinsdag van november.

5.5 Inschrijvingen
o Deelname is VERPLICHT voor alle clubs (SCWP 22.01.02) !! Elke club bij de KBZB aangesloten moet
o
o

o

minstens één ploeg (aantal ploegen: vrij) inschrijven.
Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd.
De inschrijvingsformulieren worden samen met de formulieren van het Belgische Kampioenschap naar de clubs
verstuurd worden. Zij moeten degelijk ingevuld, door de clubsecretaris ondertekend, teruggestuurd worden naar
het sportsecretariaat Waterpolo en dit uiterlijk op de door de Sportcommissie vastgelegde datum.
Een club die zijn inschrijving intrekt na de eerste lottrekking zal de door KBZB voorziene boete moeten betalen.

5.6 Lotingen
o In alle fasen van de Beker zullen de wedstrijden gespeeld worden bij de ploeg die het eerst geloot
wordt.
o

De acht ploegen die aan de ¼ finale van de vorige editie hebben deelgenomen, zijn automatisch
gekwalificeerd voor de 1/8 finale.

o

Twee voorronden (1/32 en 1/16 finale) worden ingericht om de acht andere ploegen aan te duiden die
aan de 1/8 finale deelnemen.
N.B. 1/32 finales zijn gereserveerd voor de clubs van Afdelingen II, III en, IV

o

De loting van 1/32 finale gebeurt tijdens de kalendervergadering.

o

De loting van de 1/16 finale zal doorgaan de dag nadat de 1/32 finale hebben plaatsgevonden.

o

1/8 Finale: loting tussen de 8 gekwalificeerde ploegen van de voorronden en de 8 automatisch
gekwalificeerde ploegen.

o

Vanaf de 1/8 finale (1/8 finale inbegrepen): loting na elke finaleronde.

o

¼ en ½ Finale: integrale loting.

5.7 Forfait
o Als een ploeg forfait geeft, is de tegenstander automatisch gekwalificeerd voor de volgende ronde.
Elke forfait wordt bestraft volgens de reglementen die toegepast worden voor de Belgische
Kampioenschappen.
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o

In geval van forfait voor de 1/2 finale en finale zal de betrokken club een vergoeding van 744,00 €,
via de KBZB, aan de organisatormoeten uitbetalen.

o

Om zich te behoeden voor een eventueel forfait bij de 1/2 finale zal de Sportcommissie, de tweede
dinsdag van januari, onder de verliezers van de 1/4 finale loten ten einde één of meerdere reserve
ploeg(en) aan te duiden.

5.8 Bijzonder Reglement
o Handicapformule
Een handicap van 5 (vijf) doelpunten per afdeling zal toegekend worden op basis van de indeling in
de afdelingen tijdens het kampioenschap 2008-2009:
Afdeling I
= 0 doelpunt
Afdeling II = 5 doelpunt
Afdeling III = 10 doelpunten
Afdeling IV = 15 doelpunten
Deze formule wordt bij alle spelrondes van de bekercompetitie toegepast.
o

Als een club tijdens maximum één of twee seizoenen stopt, zal deze voor de toewijzing van de
handicap, beschouwd worden als deeluitmakend van de eerstvolgende lagere afdeling dan deze
waar zij speelden voor het stoppen.

o

Voor de clubs die twee (2) ploegen inschrijven, zal de tweede ploeg de handicap toegekend krijgen
volgens de afdeling waarin zij spelen. De clubs dienen voor het begin van de Beker een spelerslijst
neer te leggen op het secretariaat van de Sportcommissie Waterpolo. De regels voor verandering van
ploeg zijn dezelfde als die van het kampioenschap.

5.9 Verloop van de wedstrijden
o Duur van de wedstrijden: zie Hoofdstuk 4.11 - Organisatie
o

Tot en met 1/16 finale wordt gespeeld met één scheidsrechter en vanaf 1/8 finales twee
scheidsrechters.

o

De 1/2 finale en de finale worden ingericht op twee weekends op een speelveld met maximale
afmetingen van 30m x 20m en een minimum diepte van 1,80m minimum alsook met volledige
elektronische tijdopname.

o

Bij gelijkheid na de reglementaire speelduur worden, tijdens alle fase van de competitie verlengingen
gespeeld volgens het FINA-Reglementen 2005-2009.

5.10 Onkosten
o Tot en met de ¼ finale worden de scheidsrechterskosten volgens het gewone systeem verrekend.
o

Voor de ½ finale en finale zijn de verplaatsingskosten ten laste van de inrichtende club.

5.11 Inkom
Alle inkomsten zijn voor de organiserende club.

5.12 LEN Trophy
De winnaar van de Beker van België is gekwalificeerd voor de LEN TROPHY. Indien de winnaar van de
Beker van België eveneens Kampioen van België is, dan zal de tweede finalist gekwalificeerd zijn voor
deelname aan de LEN TROPHY
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5.13 Tuchtzaken
Alle sancties door de Sportcommissie Waterpolo en/of tuchtcommissie uitgesproken ten gevolge van een
bekerwedstrijd zijn ook van toepassing in het Kampioenschap.

5.14 Clubs die meerdere ploeg inschrijven
De clubs die verschillende ploegen inschrijven, zullen bij het sportsecretariaat Waterpolo de lijst van de
spelers per deelnemend ploeg indienen.

5.15 Reglementen
Alle reglementaire bepaling van de “Belgische Waterpolokampioenschappen” (KBZB Statuten &
Reglementen – Hoofdstuk VI Sportreglementen) zijn van toepassing.

6 Organisatie Supercup
6.1 Organisatie
De Super Cup Waterpolo is een wedstrijd tussen de Kampioen van België en de winnaar van de Beker
van België. In geval dit dezelfde club zou zijn, zal deze de tweede geklasseerde van de Beker van België
ontmoeten.
Indien beide clubs in een verschillende afdeling spelen, dan wordt dezelfde handicap als in de Beker van
België gehanteerd.
Deze wedstrijd vindt plaats vóór de start van het volgende Kampioenschap van België.
De club die Kampioen van België is, zal deze wedstrijd organiseren, onder de volgende voorwaarden:
o De organiserende club is gehouden om na het einde van de wedstrijd een plechtigheid van 20
minuten te voorzien voor de overhandiging van de trofeeën.
o De overhandiging van de trofeeën zal gebeuren door vertegenwoordigers van de KBZB.
o Tijdens deze plechtigheid zal een beker overhandigd worden aan:
 De winnaar van de Super Cup wedstrijd;
 De speler die de meeste doelpunten scoorde in het voorbije Kampioenschap van België;
 De beste speler van het voorbije Kampioenschap van België (deze wordt gekozen door een
referendum bij de kapiteins van de teams die aan het Kampioenschap hebben
deelgenomen).

6.2 Technische voorwaarden
o De Supercup dient op een speelveld met maximale afmetingen van 30m x 20m en een diepte van
1,80m minimum gespeeld te worden met volledige elektronische tijdopname.
Zie ook:
o Hoofdstuk 4.10 - Technische voorwaarden

6.3 Prijzengeld
o De trofeeën zijn ten laste van KBZB.
o Er kan eventueel prijzengeld voorzien worden, door een of meerdere sponsors.

6.4 Verloop van de wedstrijden
Zie Hoofdstuk 4.11 - Organisatie
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6.5 Onkosten
Alle kosten voor de organisatie van de wedstrijd (huren zwembad, scheidsrechters, ontvangst, ...) zijn ten
laste van de organiserende club.

6.6 Inkomsten
Alle inkomsten zijn ten voordele van de organiserende club.

6.7 Tuchtzaken
Alle sancties door de Tuchtcommissie Waterpolo uitgesproken ten gevolge van een Supercup wedstrijd
zijn ook van toepassing in het Kampioenschap.

6.8 Reglementen
Alle reglementaire bepaling van de “Belgische Waterpolokampioenschappen” (KBZB Statuten &
Reglementen – Hoofdstuk VI Sportreglementen) zijn van toepassing.

7 Organisatie Tornooien
7.1 Organisatie
7.1.1
Aanvraag van een tornooi
Elke organisatie van een tornooi, buiten de tornooien Eendjes en Benjamins van het kampioenschap,
moet de goedkeuring van de Sportcommissie Waterpolo krijgen.
De organiserende club zal het formulier “Aanvraag Waterpolotornooi” opsturen naar:
secr.wp.secr.p.ledent@skynet.be.
Om goedgekeurd te worden, moet het aanvraagformulier met de tornooireglementen uiterlijk 1 maand
voor de organisatie van het tornooi opgestuurd worden naar het secretariaat van de Sportcommissie
Waterpolo.

7.1.2
Aanduiding scheidsrechters tornooien
Het is alleen CCS die de scheidsrechters voor tornooien aanstelt en eveneens een
hoofdscheidsrechter die de supervisie over het tornooi zal hebben.
Het is de secretaris van de Sportcommissie die de aanvraag voor aanduiding van de scheidsrechters
voor een tornooi zal doen door een kopie van het aanvraagformulier met de tornooireglementen naar
de CSC zal sturen.

7.2 Technische voorwaarden
Zie Hoofdstuk 4.10 - Technische voorwaarden

7.3 Scheidsrechterskosten
De scheidsrechters die voor een tornooi worden aangesteld, zullen hun reiskosten plus 15,00€ per ½ dag
aanwezigheid vergoed krijgen.
Voor de tonrooien die een volledige dag georganiseerd worden, vraagt de CCS aan de organiserende
clubs om een maaltijd aan te bieden.
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7.4 Verzekering
Als men deelneemt aan buitenlandse wedstrijden of tornooien dient de verzekering hiervan op de hoogte
gebracht te worden.

7.5 Tuchtzaken
Alle sancties door de Tuchtcommissie Waterpolo uitgesproken ten gevolge van een tornooi zijn ook van
toepassing in het Kampioenschap.

8 Publiciteit
Het is verboden om publiciteit binnen de doelen te plaatsen alsook op de doelpalen en dwarslat.

9 Officiële Mededelingen
Alle officiële mededelingen van de verschillende commissies van de Federatie worden als volgt verspreid:
o Email naar het officiële emailadres van de club zoals gekend bij de Federatie;
o Email met de vraag voor ontvangst van de clubverantwoordelijke waterpolo;
o Aangetekend schrijven naar de secretaris van de club;
o Normale post of fax naar de secretaris van de club;
Sommige communicatie wordt ook op de websites van de KBZB, VZF en FFBN geplaatst.

10 Bestrijding van doping
10.1 Algemeen
De KBZB past volgende regels en sancties toe als hij bevoegd is en geroepen wordt om een geval van
doping te onderzoeken en te sanctioneren.
Sanctie in zake doping opgelegd door de overheid of door andere organismen kunnen integraal
overgenomen worden door de KBZB, hetzij internationaal, nationaal of regionaal, nadat de
gesanctioneerde gehoord werd.
De uitspraak wordt bekrachtigd in de notulen van de Raad van Bestuur.
Elke atleet die om welke reden ook weigert zich te onderwerpen aan een controle, wordt gelijkgesteld
met een atleet die positief werd bevonden bij een controle.

10.2 Hulp voor de atleten
De lijst van de verboden substanties en methoden is beschikbaar op de website:
http://www.cjsm.vlaanderen.be/dopinglijn/doping/verbodensubstantiesmethoden/artikel59/010107besluit
sgverbodensubstanties.pdf
De atleet die zich bij de arts aanmeldt, zal niet vergeten om hem erop te wijzen dat hij een
competitiesport uitoefent en dus een doktersattest zal vragen dat het nemen van een substantie
rechtvaardigt die in de lijst voorkomt.
Bij de controle, zal hij het doktersattest aan de arts controleur overhandigen.

10.3 Procedure van de controles
De procedure kan variëren volgens het taalgebied waarin men zich bevindt. Raadpleeg daarvoor de
respectievelijke website over doping.
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Zie ook:
o KBZB sportreglementen Waterpolo – Hoofdstuk I ASR 07
o Alle informatie over doping:
 Nederlandstalig: http://www.dopinglijn.be
 Franstalig: http://www.dopage.be
o Lijst van geneesmiddelen: http://www.cjsm.vlaanderen.be/dopinglijn/lijstgeneesmiddelen/index.html
o Procedure TTN (Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak):
http://www.cjsm.vlaanderen.be/dopinglijn/ttn/index.html
o De procedure VZF i.v.m. doping: http://www.zwemfed.be/ - klikken op “info/medisch”.

11 Racisme
Elk racistisch of xenofoob woord dat van een speler of een official uitgaat, zal door een verslag van de
scheidsrechter bij de Tuchtcommissie bestraft worden.
De KBZB verbiedt elke politieke, filosofische of religieuze discussie.

12 Tuchtzaken en klachten
12.1 Tuchtzaken
Wangedrag (lichamelijk of mondeling geweld) van een speler of een official wordt door de scheidsrechter
met een “automatische sanctie” bestraft.
De ernst van de “automatische sancties” zijn in relatie met de ernst van het wangedrag.
Als deze “automatische sancties” worden gevolgd door een verslag, zal dit op het wedstrijdblad
betekend worden en ofwel door de speler of betrokken official ofwel door de vertegenwoordiger van de
betrokken club ondertekend worden.
Om zijn verslag op te maken, zal de scheidsrechter het officiële document gebruiken dat door de CCS
wordt uitgegeven.
Alle automatische sancties zijn zonder beroep en zijn van toepassing vanaf de volgende wedstrijd in de
categorie waarin de speler werd bestraft.
Wanneer een speler voor een wedstrijd wordt geschorst en deze wedstrijd moet herspeeld worden,
wordt de speler altijd voor de wedstrijd geschorst zelfs wanneer de termijn van de automatische sanctie
afgelopen is.
In geval van herhaling, blijft de automatische sanctie van toepassing en zal de speler door de
Tuchtcommissie opgeroepen worden en kan eventueel een bijkomende sanctie uitgesproken worden.
Herhaling: tijdens twee jaar vanaf de datum waarop de sanctie werd uitgesproken.
Alle persoonlijke straffen en sancties uitgesproken door de Tuchtcommissie alsook de automatische
schorsingen, blijven ALTIJD van toepassing, zelfs als de speler van categorie, van afdeling en/of van
club verandert. (Eind van het kampioenschap en hernomen voor het kampioenschap van het volgende
seizoen)
Iedere onvoorziene zaak: de Tuchtcommissie zal oordelen volgens verslag en wedstrijdblad
Zie ook:
o KBZB sportreglement Waterpolo – Hoofdstuk ?? BKWP 22
o KBZB Inwendig Reglement – Hoofdstukken XIV
o KBZB Inwendig Reglement – Hoofdstukken XV
o alle PV’s van de Tuchtcommissie Waterpolo: www.belswim.be/nl/tuchtcom.htm
o Lijst van disciplinaire sancties: www.belswim.be/nl/tuchtcom.htm
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o

Tabel met de automatische sancties: www.belswim.be/nl/tuchtcom.htm

12.2 Klachten
In geval van bezwaar of klacht moet de club, binnen de 30 minuten na de wedstrijd, op het wedstrijdblad
meedelen dat hij bezwaar aantekent. De scheidsrechter zal het wedstrijdblad ondertekenen.
OPGELET:
Eens dat de afgevaardigde van de club en de scheidsrechter het wedstrijdblad hebben ondertekend,
kunnen de klacht of het bezwaar niet meer op het wedstrijdblad aangegeven worden.
Wanneer de klacht of het bezwaar op het wedstrijdblad wordt aangegeven zal de club deze binnen de
twee (2) werkdagen per aangetekend schrijven opsturen.
De klacht of het bezwaar moeten verzonden worden naar het Secretariaat-generaal van de KBZB die
het bij de betrokken Commissie zal indienen:
KBZB
Reebokstraat, 28
1000 Brussel
Elke klacht of bezwaar moeten ofwel door de voorzitter van de club ofwel door de secretaris-generaal
van de club ondertekend worden, zoniet zal de klacht onontvankelijk zijn.
De club zal eveneens een bedrag betalen zoals bepaald in de tabel voor administratieve boetes zoniet is
de klacht onontvankelijk.
Eventueel kan een club altijd een klacht of een bezwaar indienen als zij het niet heeft aangegeven op
het wedstrijdblad door de hierboven aangehaalde regels te eerbiedigen.
De Commissie belast met het dossier onderzoekt als de klacht of het bezwaar ontvankelijk is of niet.
Zie ook:
o KBZB sportreglement Waterpolo – BKWP 22.
o KBZB Inwendig Reglement – Hoofdstukken I AB 09
o KBZB Inwendig Reglement – Hoofdstukken XV
o Tabel administratieve heffingen en boetes: http://www.belswim.be/nl/reglementen.htm

13 KBZB structuren
De meest recente organisatieschema’s en samenstellingen van alle commissies van de KBZB kan u
terugvinden op de website: www.belswim.be/nl/organigram.htm
Hier worden ook alle goedgekeurde PV’s gepubliceerd van alle bondsorganen
Zie ook:
o KBZB statuten: http://www.belswim.be/nl/reglementen.htm
o KBZB Inwendig Reglement – Hoofdstukken I
o KBZB Inwendig Reglement – Hoofdstukken II
o KBZB Inwendig Reglement – Hoofdstukken III
o KBZB Inwendig Reglement – Hoofdstukken IV
o KBZB Inwendig Reglement – Hoofdstukken VI
o KBZB Inwendig Reglement – Hoofdstukken VII
o KBZB Inwendig Reglement – Hoofdstukken VIII

14 Bijlagen
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1. Nuttige Adressen
2. Lastenboek voor organisatie Beker van België
3. Voorbeeld wedstrijdformulier
4. Voorbeelden van spelerskaarten en officialkaarten
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Bijlage 1 – Nuttige adressen
KBZB - KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
Reebokstraat, 28
1000 Brussel
Tel.: 02/ 513 87 08
Fax: 02/ 513 34 68
E-mail: info@belswim.be
www.belswim.be

FFBN – FEDERATION FRANCOPHONE DE NATATION
Rue de Montignies, 103
6000 Charleroi
Tel.: 071/ 30 45 95
Fax: 071/ 30 11 82
E-mail: ffbn@ffbn.be
www.ffbn.be

VZF – VLAAMSE ZWEMFEDERATIE
Meerstraat, 138c
9000 Gent
Tel.: 09/ 220 53 87
Fax: 09/ 220 40 92
E-mail: info@zwemfed.be
www.zwemfed.be

SPORTCOMMISSIE WATERPOLO
Secretariaat

TUCHTCOMMISSIE
Secretariaat

Pierre LEDENT
Pauwenstraat, 5
1160 Brussel
Tel./Fax: 02/ 672 97 02
E-mail: secr.wp.secr.p.ledent@skynet.be

Wouter GEORGES
KBZB
Reebokstraat, 28
1000 Brussel
Tel.: 02/ 513 87 08
Fax.: 02/ 513 34 68
E-mail: info@belswim.be

CENTRAAL SCHEIDSRECHTERCOMMISSIE
Secretariaat
Paul KNOCKAERT
Rue des Déportés, 8
7700 LUIGNE
Tel./Fax: 056/ 84 00 11
GSM: 0475/ 878 008

E-mail: cca.ccs@busmail.net
SPORTCOMITE WATERPOLO VZF
Secretariaat

SPORCOMITE WATERPOLO FFBN
Secretariaat

Robert VAN HECKE
Aardenburgseweg, 133
8310 Sint Kruis
Tel.: 050/ 35 21 89
E-mail: robert.vanhecke@skynet.be

Pierre GEERAERTS
Denayerlaan, 53
1190 Brussel
Tel.: 02/ 332 01 05
GSM: 0476/ 20 14 43
E-mail: pierre.geeraerts@belgacom.net
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Bijlage 2 - LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN DE BEKER VAN BELGIE
1. Technische voorwaarden
o

Organisatie van de 1/2 Finale en Finale op twee weekends met een tussenperiode van ongeveer een
maand tussen beide weekends

o

Speelveld met afmetingen 30m x 20m en een diepte van 1,80m minimum.

o

Elektronische tijdswaarneming

o

Twee tijdsaanduidingen voor de 30" (vier is wenselijk)

o

Zeven nieuwe ballen voor beide speeldagen.

o

Neutrale wedstrijdofficials en grensrechters.

o

Opmaken van een programma.

o

Een extra stel Witte en Blauwe mutsen

2. V.I.P
o

Speciale ruimte wenselijk voor +/- 50 personen.

3. Pers
o

De organiserende club dient de nodige plaatsen te reserveren voor de persmensen zo dat deze
gemakkelijk het verloop van de wedstrijden kunnen volgen.

4. Onkosten
o

Alle onkosten (scheidsrechters, officials, huur van het zwembad,…) zijn ten laste van de
organiserende club.

5. Inkomsten
o

Inkomsten zijn ten voordele van de organiserende club.

6. Overhandiging van de medailles en trofeeën
o
o

De overhandiging van de medailles en de trofee zullen in rand van het zwembad voor het publiek en
het net na de laatste match plaatsvinden.
Deze overhandiging van medaille en trofee zullen gepaard gegaan zijn met de lofzang nationaal.

7. Prijzengeld
o

Het bedrag van het prijzengeld, alsook de verdeling ervan, wordt door de organiserende club
vastgelegd.

o

De organiserende club zal zich in de aanbesteding schriftelijk verbinden het vermelde bedrag van het
prijzengeld te respecteren.

Pagina 1 van 1
Seizoen 2008 - 2009

Bijlage 3: Voorbeeld wedstrijdblad
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Algemeen:
o Alle aantekeningen op het wedstrijdblad, met uitzondering van de handtekeningen, dienen duidelijk en in
drukletters geschreven worden
o Alle vermelde personen dienen in het bezit te zijn van een geldige vergunning en spelers-, officials- of
scheidsrechterskaart
1. Naam van de afgevaardigde aan de scheidsrechters. Deze persoon is te allen tijde beschikbaar voor de
scheidsrechters en staat in de voor de ordehandhaving
2. Naam van het zwembad waar de wedstrijd gespeeld wordt
3. Officiële initialen van de club die de wedstrijd of tornooi organiseert
4. Aanduiding type wedstrijd: Afdeling (bijv. Afd. I, JUN, enz.), Play-off (PO), Best of Three (BOT)
5. Datum (DD/MM/YYY) waarop de wedstrijd plaatsvindt
6. Nummer van de wedstrijd. Deze wordt toegekend door de Sportcommissie Waterpolo en is terug te vinden op de
officiële waterpolo kalender en lijst van aanduidingen van de scheidsrechters
7. Officiële initialen van de thuisploeg (witte mutsen). Hier dient men ook aan te duiden, door middel van kruisjes,
hoeveel Time-outs deze ploeg al genomen heeft
8. Officiële initialen van de bezoekende ploeg (blauwe mutsen). Hier dient men ook aan te duiden, door middel van
kruisjes, hoeveel Time-outs deze ploeg al genomen heeft
9. Volledige naam en voornaam van elke speler/speelster volgens hun mutsnummer. Wanneer er nadien nog een
wedstrijd voor reserven wordt gespeeld, dienen zeven (7) spelers onderlijnd te worden, die niet mogen deelnemen
aan de wedstrijd voor reserven
10. Omcirkelen van de nummers van de spelers/speelsters die effectief aan het spel hebben deelgenomen
11. Kolom per periode waar de persoonlijke fouten van de betrokken spelers/speelsters worden genoteerd d.m.v. een
kruisje. Wanneer een speler/speelster definitief uitgesloten wordt dan trekt men een horizontale lijn vanaf de kolom
waar het feit gebeurd is tot en met kolom 4/4
12. Naam van de coach
13. Naam van de verzorger
14. Naam van de assistent coach
15. Nummer van de aanvoerder. Deze dient ook zijn handtekening te plaatsen vóór de wedstrijd
16. Uur van begin van de wedstrijd
17. Uur van einde van de wedstrijd
18. Mutsnummer van de speler/speelster voor wie de notitie gemaakt wordt (bijv. doelpunt, uitsluiting, kwetsuur, …)
19. Tijd, volgens de wedstrijdklok, waarop de acties is gebeurd
20. Officiële afkorting van ploeg van de betrokken speler/speelster
21. Bij doelpunt de nieuwe score noteren
22. Bij doelpunt de notering “GOAL” aan de linkerzijde van deze kolom noteren
23. Bij uitsluitingen de notering “OUT”, “PEN”, “OUT DEF” of “BRUT” aan de rechterzijde van deze kolom noteren
24. Alle andere opmerkingen worden over de volledige breedte van deze kolom geschreven.
Noteringen:
o Veranderen van mutsnummer: XX wordt YY en YY wordt XX waar XX, YY staat voor de mutnummer van de
betrokken spelers/speelsters
o Gele/rode kaart coach: “GELE KAART”, “RODE KAART”
o “TIME-OUT”
Op het einde van de wedstrijd worden opgevuld met diagonale lijnen om te vermijden dat er noteringen bijgevoegd
worden nadat het wedstrijdblad door iedereen ondertekend is
25. Namen van de secretarissen en de officiële initialen van hun respectievelijke clubs waar zij een vergunning hebben
26. Namen van de tijdopnemers en de officiële initialen van hun respectievelijke clubs waar zij een vergunning hebben
27. Namen van de grensrechters en de officiële initialen van hun respectievelijke clubs waar zij een vergunning hebben
28. Namen van de scheidsrechter(s) die de wedstrijd leiden en hun respectievelijke handtekening
29. De totale kost per scheidsrechter (geen details)
30. Aanduiding door de scheidsrechter(s) of er een verslag zal opgemaakt worden of niet. Indien de scheidsrechter “JA”
aanduidt zal hij/zij dit binnen 48 uur opsturen naar de secretaris van de KBZB
31. De eindscore in cijfers en letters
32. Naam en voornaam van de afgevaardigden van de ploegen. Deze dienen vóór de wedstrijd ingevuld te worden!
33. Aanduiding of een ploeg klacht wil indienen of niet. Men dient niet meer het artikelnummer van het
waterpoloreglement mee te geven waarvoor de klacht wordt ingediend.
34. Deze aanduiding helpt de wedstrijdtafel, die geen elektronische tijdswaarneming voor uitsluitingen hebben, om te
bepalen wanneer een uitgesloten speler/speelster terug mag deelnemen aan het spel.

Koninklijke Belgische Zwembond – Sportcommissie Waterpolo
Bijlage 4 - Voorbeelden van spelerskaarten en officialkaarten

Verschillende kaarten
Pasje voor een lid van de Bond
Voorkant

Photo

Achterkant

Opmerkingen :
Deze kaart is van kleur groen duidelijk ???.
Voor bepaalde personen, van beperkte duur zij; voor de eminente leden van de Bond, is zij onbegrensd.???
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Koninklijke Belgische Zwembond – Sportcommissie Waterpolo
Bijlage 5.2

Scheidsrechterskaart
Voorkant

Achterkant

Opmerking :
Deze kaart is van gele kleur.
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Koninklijke Belgische Zwembond – Sportcommissie Waterpolo
Bijlage 5.3

Officialkaart Waterpolo

Photo

Opmerking :
Deze kaart is van roze kleur

Spelerskaart

Photo

Opmerking :
Deze kaart is van beperkte duur volgens de categorie van speler/speelster
Deze kaart is van verschillende kleur volgens de categorie:
Eendjes : Donker groen
Benjamins : Oranje
Miniemen : Rood
Kadetten : Geel
Juniors : Blauw
Seniors : Grijs duidelijk
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