Handboek Waterpolocompetitie Regio Oost 2019-2020
Voor de Reguliere- en de Bekercompetitie
Doordat het E-reglement door de KNZB is aangepast, zijn ook de verwijzingen in dit
Handboek naar het E-reglement aangepast.
De wijziging in de afdelingsbenamingen betreft het weghalen van ‘kampioenspoule’. In
overleg met de verenigingen zal bekeken worden of de 1e klasse in de B en C jeugd opnieuw
gevuld kan worden.
De wijze waarop teams worden ingeschreven voor het nieuwe seizoen is gemakkelijker
gemaakt.
De tarieven zijn aangepast aan de huidige tarieven van de KNZB.
De inleggelden zijn nog niet bekend. Daarom zijn deze voorlopig weggelaten. Nadere
berichtgeving volgt nog.
Er is een uitzondering op een van de nieuwe spelregels gemaakt, betreffende de wisselzone.
WaterpoloOrganisatie Regio Oost
September 2019
Erik te Riele
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► Competitiebepalingen Regio Oost
Art. 1 Algemeen
1. Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de K.N.Z.B. met aanvullingen, zoals in dit handboek is vermeld.
2. Conform art. E 1.3 is “….het orgaan belast met de organisatie en uitvoering van de waterpolocompetitie in
regioklassen respectievelijk de regiocompetities…” de WaterpoloOrganisatie Regio Oost (WORO).
2. Het Handboek KNZB BondsCompetitie 2019-2020 is leidend, maar met aanvullingen en wijzigingen, zoals in dit
handboek is vermeld. Het Handboek van de Bondscompetitie is als bijlage 1 opgenomen.
3 Het Regiobestuur kan wijzigingen en aanvullingen op deze bepalingen aanbrengen, welke in werking treden
14 dagen na de publicatie.
Art. 2 Afdelingen, indelingen, speeltijden en aantal officials
1. Afdelingen en bijhorende informatie.
Art. 1.1 van het Handboek KNZB is in Regio Oost niet geldig en wordt vervangen door onderstaande tabel:
Afdeling

Dames

Heren

A Jeugd
(<19)
B Jeugd#
(<17)

Aanduiding

D Jeugd#
(<13)
(gemengd)

E Jeugd#
(<11)
(gemengd)

*=
#=
-

Time
Out

Aantal
teams

Uiterste
aanvangstijd

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

1x12
2x12
?x10*
1x12
2x12
4x10
?x10*
1x12
?x12*

21.45 uur
21.45 uur
21.45 uur
21.45 uur
21.45 uur
21.45 uur
21.45 uur
21.45 uur
21.45 uur

2
1-2
1
2
2
1-2
1
2
1-2

45
60

x
x

x

?x12*
?x10*

21.45 uur
19.30 uur

1-2
1-2

4x5

45

x

?x10*

19.30uur

1

x

?x10*

19.30 uur

2

?x10*

19.30 uur

1

?x10*

19.00 uur

1-2

Bruto
plantijd in
min.
60
45
45
60
45
45
45
60
60

4x5
4x6

Spelleider

1e klasse
2e klasse
3e klasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse
4e klasse
Res.1e klasse
1e klasse

O-D1
O-D2
O-D3
O-H1
O-H2
O-H3
O-H4
O-HR
O-JA1

Overige klassen
1e klasse

O-JA2
O-BJ1
O-BM1
O-BG1...
O-BJ2…
O-BM2…
O-CJ1
O-CM1
O-CG2….

4x6

60

4x5

45

O-DG1

4x5

45

O-DG2…

4x5

45

?x10*

19.00 uur

1-2

O-DG5

4x4

40

?x10*

19.00 uur

1-2

O-EG1…

4x4

40

?x10*

19.00 uur

1-2

Overige klassen
(gemengd)
C Jeugd#
(<15)

30/
20
sec

Speeltijd
netto in
min.
4x6
4x5
4x5
4x6
4x5
4x5
4x5
4x6
4x6

1e klasse
Overige klassen
(gemengd)
1e klasse (7-7)
Overige klassen
(7-7)
Overige klassen
(5-5)
Alle klassen (5-5)

x

x

x

Scheidsrechter
+aantal

Aantal afdelingen afhankelijk van de inschrijving.
Toestemming voor een combinatie team van verenigingen kan door de competitieleider bij inschrijving gegeven worden.
Bij de C jeugd kan gemengd worden ingeschreven, alleen de niet gemengde teams komen in aanmerking voor de N.A.K.
Afdelingen met minder dan 12 ploegen worden bij het speelschema zodanig samengesteld dat voor iedere ploeg minimaal
16 wedstrijden wordt gepland.
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2. Leeftijden
In aanvulling op het Handboek Competitie KNZB en art E 3 van het E reglement van de KNZB wordt in dit
artikel ook het jaar vermeld, waarin de speler(ster) geboren moet zijn om de competitie in zijn/haar
leeftijdscategorie te mogen spelen.
Voor dispensatie zie art. 4.4 van dit Handboek

Jaar
geboren

Senioren
Dames en
Heren
2004 en
eerder

A-Jeugd
(o. 19 jaar)

B-Jeugd
(o. 17 jaar)

C-Jeugd
(o. 15 jaar)

D-Jeugd
(o. 13 jaar)

E-Jeugd
(o. 11 jaar)

F-Jeugd
(o. 9 jaar)

2001 en 2002

2003 en 2004

2005 en 2006

2007 en 2008

2009 en 2010

2011 en 2012

Art. 3 De Bal
Zie Handboek Competitie KNZB, bijlage 1.
Aanvullend hierop geldt voor Regio Oost:
In de Jeugdafdelingen wordt een heren- of damesbal gebruikt volgens onderstaande tabel:
Afdeling
Jeugd <17 jaar
Jeugd <17 jaar
Jeugd < 15
Jeugd < 13
Jeugd < 11

Klasse
BJ, BG
BM
CJ, CM, CG
DG 7-7 of 5-5
EG 5-5

Wedstrijdbal
Herenbal
Damesbal
Damesbal
Damesbal
Damesbal

Art. 4 Spelersopgaven
1. De spelersopgaven dienen uiterlijk 1 september 2019 in het bezit te zijn van de betreffende functionaris via
het SVS van Sportlink. Te laat inzenden wordt beboet.
2. Aan het begin van het seizoen worden per team minimaal 9 spelers opgegeven.
(E-jeugd en D-jeugd 5-5 minimaal 7).
3. De spelersopgaven mogen ook spelers bevatten uit een lagere leeftijdscategorie.
Let bij het opgeven van jongere spelers op de invallersbepalingen (Zie Handboek Competitie KNZB)!
4. Dispensaties voor te oude Jeugdspelers
Er kan dispensatie worden aangevraagd voor jeugdspelers(sters), die meespelen in een jeugdcompetitie
E t/m B, waarvoor zij te oud zijn onder de volgende voorwaarden:
a. Per ploeg kan voor maximaal 2 spelers(sters) dispensatie aangevraagd worden m.u.v. de
E-teams, waarvoor slechts voor één speler(ster) dispensatie mogelijk is.
b. Het geboortejaar van dispensatiespelers(sters) mag maximaal 1 jaar afwijken van de voor die klasse
geldende geboortejaren. Dispensatiespelers(sters) zijn niet gerechtigd in te vallen in een hogere
leeftijdscategorie. Zodra dit wel gesignaleerd wordt, vervalt de dispensatie en worden zij als
ongerechtigde speler(ster) aangemerkt bij het team waar zij ingevallen zijn.
c. Indien van één vereniging in dezelfde leeftijdscategorie meerdere teams ingeschreven worden, kan
slechts voor één team dispensatiespelers aangemeld worden.
d. Ploegen met dispensatiespelers (te oud) kunnen geen kampioen worden, aan landelijke wedstrijden
meedoen en/of promoveren.
Dispensaties dienen bij de voorlopige inschrijving van het team aangevraagd te worden, dus uiterlijk 15 juni 2018.
Elke aanvraag moet met een duidelijke toelichting ingestuurd worden.
Teams met dispensatiespelers zullen in het gebruikte competitiesysteem een * achter de teamnaam toegevoegd
krijgen.
Art. 5 Entreegelden
Zie Handboek KNZB, Bijlage 1
Art. 6 Tijdregistratie
Hiervoor wordt verwezen naar Artikel E 7 van het KNZB reglement.
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Art. 7 Calamiteiten
Bij calamiteiten met betrekking tot de competitie van Regio Oost kunt u in het weekend bellen naar de
competitieleider 06-48463777.
Art. 8 Slecht weer protocol (Wedstrijden en weersomstandigheden)
In afwijking op het handboek Bondscompetitie van de KNZB:
In gevallen van algehele afgelasting van wedstrijden vanwege weersomstandigheden, zal de competitieleider
van Regio Oost aanspreekpunt zijn. Er zal overleg zijn met betrokkenen van de WORO en de KNZB, waarna de
competitieleider voor alle regiowedstrijden het besluit definitief maakt.
De informatie wordt vermeld op de website van Regio Oost en via de mail naar alle verenigingen en officials.
Bovendien worden de direct betrokken verenigingen en scheidsrechters zoveel mogelijk telefonisch
geïnformeerd.
Art. 9 Officials en spelleiders
In aanvulling op het E-reglement van de KNZB:
1. De scheidsrechteraanwijzer kan in wedstrijden in de afdelingen D3, H4 en alle jeugdafdelingen een
scheidsrechter aanstellen, die lid is van een der beide verenigingen.
2. De wedstrijden van de Jeugdafdelingen DG 2e en 3e klasse en EG 5 staan onder leiding van een zgn. spelleider
of verenigingsofficial, welke onder verantwoording van de thuisspelende vereniging wordt aangesteld.
Als een verenigingsofficial op de verkeerde wijze wordt ingevoerd op het DWF, zal een boete in rekening
worden gebracht.
3. Het is toegestaan, dat de uitspelende ploeg van de Jeugdafdelingen DG 2e en 3e klasse en EG5 een eigen
spelleider meeneemt en die dan samen met de spelleider van de thuisploeg de wedstrijd fluiten.
Beide spelleiders moeten op het DWF worden ingevuld.
4. W-functionarissen dienen per seizoen minimaal 3 wedstrijden te fungeren. Scheidsrechters, die in principe
ook W-official zijn, zijn vrijgesteld van deze regel.
5. De scheidsrechters dienen te fungeren in het door de KNZB vastgestelde tenue. Dit tenue bestaat uit een
wit shirt (KNZB logo), witte lange broek en witte sportschoenen. De kleding dient schoon en netjes
te zijn. Het shirt is te verkrijgen in de webshop van de KNZB. Het niet voldoen aan de kledingeis
kan gevolgen hebben voor de inzetbaarheid van de official. Overige officials (tijdopnemers/secretarissen),
coaches en teambegeleiders dienen in een ander gelijk tenue te fungeren.
Art. 10 Legitimatie
Zie hiervoor art. E 6 van het E-reglement van de KNZB.
Art. 11 Inschrijving teams nieuwe competitie
1. Art. E 10 van het E-reglement van de KNZB is hierbij volledig van toepassing.
Na afloop van de competitie worden alle teams ingeschreven voor de nieuwe competitie, waarbij rekening
wordt gehouden met de promotie- en degradatieregeling.
Uiterlijk vóór 1 mei 18.00 uur moet bij de competitieleider aangegeven worden of er een team niet langer
aan de competitie wil deelnemen. Te laat inzenden wordt beboet.
Tot 1 juni kunnen verenigingen nog ploegen toevoegen.
Bij het mogelijke aantal in te schrijven teams moet rekening worden gehouden met art. 11.2.
Let op: Zie ook de dispensatiemogelijkheid zoals omschreven in art. 4.4.
2. Nadere bepalingen voor inschrijving:
Conform art. 19.3 van het E-reglement worden nadere voorwaarden gesteld aan het aantal in te schrijven
teams in relatie tot het aantal fungerende scheidsrechters.
Deze voorwaarden, de beschikbaarheidregeling, zijn beschreven in bijlage 2 van dit handboek en zijn leidend
voor de vereniging bij de inschrijving.
Art. 12 Badrooster
1. Alle verenigingen dienen zelf badruimte, gelegen in de Regio Oost, te huren voor het spelen van
thuiswedstrijden. Dispensatie hierop dient aangevraagd te worden bij de competitieleider gelijktijdig met
de inschrijving.
2. Alle verenigingen ontvangen een concept badrooster. Dit rooster bevat alle waterpolowedstrijden van de
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bonds- en regiocompetitie.
Het definitieve badrooster dient geheel ingevuld voor de datum die in het begeleidende schrijven is
genoemd, geretourneerd te worden aan de competitieleider van Regio Oost.
3. Samenstelling badrooster:
a. De verenigingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het samenstellen van het badrooster van het
thuiszwembad.
Hierbij dient, eventueel in overleg met andere gebruikers van het bad, gezorgd te worden voor een juiste
clustering van de wedstrijden. Dit om een zo efficiënt mogelijke inzet van scheidsrechters te bereiken.
Indien dit in onvoldoende mate is gebeurd dan heeft de competitieleider het recht de wedstrijd volgorde
aan te passen.
b. Wedstrijden welke niet gespeeld kunnen worden op de “concept datum” kunnen na toestemming van de
competitieleider gespeeld worden op een andere datum. Ook is het mogelijk om in overleg met de
tegenstanders de uit- en thuiswedstrijden om te wisselen.
c. Voor het spelen op niet weekenddagen is toestemming van de tegenstander en competitieleider nodig.
d. Indien in een zwembad op een “concept datum” slechts één thuiswedstrijd wordt gespeeld mag er
gehandeld worden volgens artikel 13 punt 3.b.
e. Indien een vereniging volgens haar statuten bezwaar heeft tegen het spelen op zondag dient dit bij
inschrijving per team te worden vermeld. Deze statuten moeten in het bezit zijn van de competitieleider.
De competitieleider zal dit aan de andere verenigingen bekendmaken bij het conceptrooster. De
wedstrijden tegen de bedoelde teams mogen niet op een zondag vastgesteld worden. Indien het spelen
op een andere dag dan de zondag niet mogelijk is, zal de competitieleider deze wedstrijden in een ander
zwembad vaststellen.
Alle extra kosten hiervan komen voor rekening van de vereniging met de bezwaren.
f. Bij het opstellen van het badrooster dient rekening gehouden te worden met de bij de betreffende
leeftijdsklasse behorende aanvangstijden van de wedstrijden, zoals vastgelegd in art. 2 van deze
bepalingen. De competitieleider kan hierop een uitzondering maken.
4. Te laat inzenden van het badrooster wordt beboet, terwijl het badrooster door de competitieleider wordt
vastgesteld. Alle kosten (administratiekosten, badhuur, reiskosten enz.) hiervan zijn voor rekening van de
betreffende vereniging.
Art. 13 Competitierooster
Zie hiervoor art. E 11 van het E-reglement.
In afwijking op art. E 11 zal de competitieleider uiterlijk 1 maand voor aanvang van de competitie het Regiojaarrooster uitbrengen.
Art. 14 Vaststellen en wijzigen van wedstrijden
1. Hiervoor wordt verwezen naar art. 11 en 12 van het E-reglement van de KNZB en aanvullend hierop
(voor het wijzigen van de vastgestelde wedstrijden) naar het Handboek Competitie van de KNZB (zie bijlage 1)
De kosten, die verbonden zijn aan wedstrijdwijzigingen, staan in het tarievenblad van Regio Oost. Zie bijlage 4.
Let op:
Als t.g.v het wijzigen van datum en/of tijd van een Regiowedstrijd ook een Bondswedstrijd moet worden
gewijzigd, is hiervoor ook toestemming nodig van de Bondscompetitieleider.
2. Wedstrijden, die opnieuw moeten worden vastgesteld t.g.v. art. 9, 17, 18 van dit handboek of door een
andere oorzaak, moeten door de vereniging opnieuw worden vastgesteld conform art. E 12.3 van het
E-reglement van de KNZB en zal er, indien van toepassing, een boete worden opgelegd.
Art. 15 Invallersregeling
De invallersregeling is conform die van de KNZB en wordt gepubliceerd op de website van Regio Oost onder
Waterpolo - Competitiezaken.
Art. 16 Niet opkomen teams
Hierbij is art. E 26 van het E-reglement van toepassing met de volgende aanvullingen/wijzigingen:
1. De teams dienen minimaal 15 minuten voor het vastgestelde aanvangstijd speel gereed in de zwemzaal
aanwezig te zijn.
2. Als op de vastgestelde aanvangstijd één van de teams niet aanwezig is, dient er tenminste 20 minuten te
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worden gewacht op een mogelijke verlate komst van het team of een andere scheidsrechter, de wedstrijd
dient uiterlijk 30 minuten na de oorspronkelijke aanvangstijd te beginnen.
3. Een te laat komend team wordt belast met eventuele badkosten, die hierdoor zijn ontstaan.
Art. 17 Niet opkomen scheidsrechter
Bij het niet opkomen van de scheidsrechter(s) geldt het volgende:
a. De aanvoerders zijn verplicht uitvoering te geven aan art. E 15 van het E-reglement van de KNZB.
b. Als aanvulling hierop geldt:
- dat de vervangende scheidsrechter wel lid of trainer/coach van een der betrokken
vereniging mag zijn als het wedstrijd betreft van de afdelingen Da 3e klasse, H. 4e klasse en alle
Jeugdafdelingen.
- als blijkt, conform art. E 15.3.d, dat een oud-scheidsrechter zich meldt om de wedstrijd te leiden, de
aanvoerders verplicht zijn deze te verzoeken de wedstrijd te leiden.
c. Indien een wedstrijd door schuld van de official(s) niet gespeeld wordt, dan kunnen de noodzakelijk gemaakte
onkosten vergoed worden conform E 12.5 van E-reglement van de KNZB.
Art. 18 Uitzonderingen op de WP-spelregels
De WORO behoudt zich het recht voor spelregels aan te passen, dan wel nog komende wijzigen niet in te voeren.
De afwijkingen in de spelregels zullen minimaal 14 dagen voor aanvang van de competitie worden gepubliceerd of
in het geval tijdens de competitie zal dit 14 dagen na publicatie ingaan.
Vastgestelde wijzigingen:
1. Wisselen van speelhelft
In baden, die niet voldoen aan de gestelde waterdiepte volgens art. 18.2 van dit Handboek dient de
wisseling van speelhelft na elke spelperiode te geschieden, het wisselen van de scheidsrechters komt
hierdoor te vervallen.
De lijst met baden waar de ploegen na iedere periode moeten wisselen zal voorafgaand aan de competitie
worden gepubliceerd.
2. Afmetingen speelveld.
De volgende afmetingen worden voor de verschillende klassen gehanteerd:

Senioren, A- en
B-Jeugd
C- en D Jeugd
7-7
D 5-5 en EJeugd

Breedte
Min.
Max.
12,50 m
20 m

Min.
25 m

Lengte
Max
25 m

Diepte
Min.
1,80 m

12,50 m

20 m

25 m

25 m

1,50 m

10 m

15,00 m

20 m

20 m

1,50 m

3. Afmeting doelen.
Het doel bij E jeugd en D jeugd 5-5 wedstrijden is 2.00 mtr. breed en 0,90 mtr hoog (boven het
wateroppervlakte).
4. Dispensatie speelveld en overige onderdelen van de accommodatie.
Voor alle afwijkingen van het speelveld, wedstrijdterrein enz., zoals bijv. de loopruimte en diepte dient
dispensatie aangevraagd te worden bij de commissie Competitie Zaken Regio Oost. Deze aanvraag dient
gelijktijdig met de inschrijving te geschieden.
Voor de Heren en Dames 1e klassen en Heren reserve 1e klasse wordt deze dispensatie niet verleend.
De lijst met dispensaties per zwembad zullen op de website worden gepubliceerd.
Tevens dient bij iedere wedstrijd de brief met verleende dispensaties getoond te kunnen worden.
Voor de overige zaken kan de commissie Competitie Zaken Regio Oost dispensatie verlenen.
Deze aanvraag dient bij de inschrijving te geschieden.
Dispensatie voor de watertemperatuur dient aangevraagd te worden bij het bondsbureau van de KNZB.
5. Toepassing Wisselzone.
Het gestelde in WP 5.6 van de Waterpolospelregels 2019-2021 omtrent de wisselzone en het wisselen in
de wisselzone is in de WP competitie van Regio Oost NIET van toepassing.
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Er moet gewisseld worden via het terugkomvak indien de spelregels dat voorschrijven. De vervangende
speler mag pas deelnemen als de te wisselen speler in het terugkomvak aanwezig is.
6. Hulpmiddelen:
a. Er mag niet gespeeld worden met hulpmiddelen, zoals bijv. chloorbrilletjes, sluitingen aan de koordjes
aan de caps en braces, zonder dat hiervoor dispensatie is verleend door de Bondsarts.
Het bijbehorend document dient dit document aan de scheidsrechter te kunnen getoond.
7. In afwijking op art. E 5 van het E-reglement van de KNZB moet de watertemperatuur voor alle wedstrijden
minimaal 18°C en maximaal 28°C bedragen.
Art. 19 Tuchtzaken
Tuchtzaken bij deelname in meerdere competities.
Zie hiervoor het Handboek Bondscompetitie KNZB, bijlage 1
Art. 20 Waterpoloweekbericht (weekbrief)
1. De waterpolosecretariaten van alle verenigingen en de scheidsrechters ontvangen wekelijks bericht over
alle waterpolowedstrijden welke in een bepaald weekend worden gespeeld.
2. Deze mededelingen zijn bindend behoudens andere latere schriftelijke (inclusief E-mail) mededelingen van de
competitieleider.
Art. 21 Thuisspelende of organiserende vereniging
De organiserende vereniging is zich ten volle van bewust, dat zij zullen handelen zoals is beschreven in het
‘Protocol voor veiligheid rondom (waterpolo) wedstrijden’. Dit protocol zal op de website van Regio Oost worden
gepubliceerd.
Deze vereniging is verantwoordelijk voor:
a. het juist verwerken van de wedstrijden met het DWF. Zie ook art. 22.
b. aanwezigheid van een bevoegde jury,
c. het gedrag van het publiek, orde en netheid in het bad.
d. de veiligheid en arbo-omstandigheden in het bad.
e. ontvangst en begeleiding scheidsrechters en rapporteurs.
f. bij het in gebreke blijven volgt een boete per overtreding.
g. het scannen van het papieren wedstrijdformulier (bij geen gebruik kunnen maken van het DWF)
bij een UMV/4 of UMV naar de competitieleider.
h. In de zwemzaal incl. de tribune mag tijdens wedstrijden geen alcoholische dranken worden
geserveerd/genuttigd. Hierop moet door de vereniging op worden gecontroleerd.
Art. 22 Wedstrijdformulieren/DWF
Het gebruik van het DWF van Sportlink is verplicht
Voor de overige regels en afspraken omtrent het wedstrijdformulier wordt verwezen naar art. E 13 van het Ereglement van de KNZB.
Bij foutieve of onvolledig ingevulde wedstrijdformulieren wordt de thuisspelende vereniging beboet per fout
met een maximum van € 20,00.
Wedstrijdformulieren zijn verkrijgbaar à € 0,50 per stuk + verzendkosten bij de competitieleider.
Art. 23 Promotie-/degradatieregeling
Zie bijlage 3 van dit Handboek
Art. 24 Overschrijvingen
Zie art. C 10 van het C-reglement van de KNZB.
Art. 25 Bezwaren tegen getroffen sancties
1. Bezwaren op administratieve heffingen kunnen tot uiterlijk 1 maand na publicatie ingediend worden bij het
secretariaat van de commissie Competitie Zaken Regio Oost.
2. Een eventueel bezwaar op een uitspraak van de Commissie Competitiezaken Regio Oost of de
Scheidrechterscommissie Regio Oost kan ingesteld worden bij het secretariaat van de WORO binnen 7
kalenderdagen de uitspraak van de commissie Competitie Zaken Regio Oost.
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3. Een eventueel bezwaar op de uitspraak van de WORO kan ingesteld worden bij de tuchtcommissie binnen
14 dagen na de uitspraak van de WORO.

Art. 26 Calamiteiten
1. Wanneer er zich in de competitie calamiteiten voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan is men
verplicht om contact op te nemen met het calamiteitennummer dat vermeld staat in dit Handboek om te
bepalen hoe te handelen in de, op dat moment, ontstane situatie.
2. Indien de competitieleider niet bereikbaar is op het calamiteitennummer, dient er contact opgenomen te
worden met een lid van de Commissie Competitie Zaken Regio Oost of een scheidsrechteraanwijzer.
Art. 27 Overige zaken
Het Protocol voor:
- Het ontvangen en begeleiden van Waterpoloscheidsrechters en rapporteurs door de organiserende
vereniging
- Hoe verder te gaan bij gestaakte wedstrijden en bij uitspraak na Protest
- De veiligheid rondom (waterpolo) wedstrijden
En de
- Ploegopgave/invallersregeling 2019/2020
staan vermeld op de website van Regio Oost – Waterpolo - Competitiezaken.
Art. 28 Niet voorziene bepalingen
Waarin in deze bepalingen niet is voorzien, beslist het Regiobestuur.

Door de WaterpoloOrganisatie Regio Oost vastgesteld op 1 september 2019.
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►Bepalingen Bekercompetitie
Voor de Bekercompetitie Regio Oost is het Handboek Waterpolocompetitie Regio Oost van toepassing met de
volgende aanvullingen en wijzigingen:
Inschrijven kan geschieden na de uitnodigingsbrief van de Competitieleider van Regio Oost.
Art. 1 Deelnemers.
Er wordt gespeeld in de volgende categorieën:
Heren:
Teams uit de 1e, 2e en 3e klasse van Regio Oost
Dames:
Teams uit de 1e, 2e en 3e klasse van Regio Oost
Jeugd:
Spelers 16-19 jaar uitkomend voor enig team van de vereniging.
Deze spelers vormen een team dat mee kan doen aan de Bekercompetitie.
Art. 2 Speelwijze
Er wordt gespeeld na de reguliere competitie en er wordt gespeeld in rondes. Het aantal rondes is afhankelijk
van het aantal inschrijvingen in de diverse categorieën, maar zal nooit meer dan vijf zijn.
Voor elke ronde geldt het zogenaamde afvalsysteem: de winnaar gaat naar de volgende ronde. Er is één
finalewedstrijd per categorie.
Art. 3 Speelronden, loting en speeldag
1. Het aantal rondes is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de diverse categorieën, maar zal nooit meer
dan vijf zijn.
2. Wedstrijden moeten plaatsvinden in de speeldata, die per ronde aangegeven zijn.
De wedstrijden mogen zowel in een weekeinde als op doordeweekse trainingsavonden plaatsvinden, mits de
wedstrijd niet later dan 21.45 uur begint en het zwembad aan de vereiste afmetingen voldoet.
Indien op een doordeweekse avond gespeeld wordt, dienen beide teams hier wel overeenstemming over te
hebben.
3. Op de avond van de loting wordt via mail bekend gemaakt welke wedstrijden er gespeeld gaan worden, de
thuisclub dient binnen 48 uur (na verzending mail door competitieleider) aan te geven aan de
competitieleider wanneer en waar de wedstrijd gespeeld gaat worden.
4. Indien een ploeg in een ronde vrijloot kan deze in de volgende ronde niet opnieuw vrijloten.
5. Indien beide verenigingen niet tot een speeldatum kunnen komen, beslist de competitieleiding.
6. Als het volgens de loting thuisspelende team geen badwater heeft, kan de competitieleiding besluiten de uiten thuisploeg om te draaien. (Badhuurkosten komen altijd voor rekening van de thuisspelende ploeg, ook als
de loting oorspronkelijk andersom was)
7. Bij de bekerloting wordt per ronde aangegeven, wanneer de thuisspelende verenigingen uiterlijk opgave
moeten doen van zwembad, datum en tijdstip van de volgende wedstrijd. Indien een vereniging in gebreke
blijft, wordt een boete opgelegd.
Indien na één sommatie nog geen opgave van badwater is gedaan, wordt de wedstrijd als niet opgekomen
beschouwd voor de thuisspelende vereniging.
8. Teams, die zich na de loting terugtrekken uit de Bekercompetitie, zullen in het volgende seizoen niet worden
geaccepteerd in de Bekercompetitie, behoudens eventuele goedkeuring van de commissie competitiezaken
van Regio Oost.
Art. 4 Speeltijden, time-out, 20 sec.regel en scheidsrechters
De speeltijden zijn:
Voor de 1e en 2e ronde:
4 x 5 min. netto (zonder Time-out)
Voor de overige ronden incl. de finale:
4 x 6 min. netto (met Time-out)
De 20 secondenregel is voor alle wedstrijden van toepassing.
Per wedstrijd dient een plantijd van 1 uur rekening gehouden te worden.
Voor elke wedstrijd worden 2 scheidsrechters aangesteld.
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Art. 5 Uitslag van de wedstrijd
Alle wedstrijden dienen een winnaar op te leveren. Bij een gelijke stand na de reguliere speeltijd volgt een
strafworpenserie om tot een eindresultaat te komen. De uitvoering geschiedt conform WP 11.3, met de volgende
aanvulling/wijziging:
1. Als het speelveld maar over één voldoende diepe kant beschikt of er zijn andere omstandigheden aan één
eind van het speelveld die enig voordeel of nadeel voor een ploeg kunnen opleveren, worden de strafworpen
afwisselend aan dezelfde zijde genomen.
2. Spelers die de strafworpen nemen, liggen in het water bij de middellijn en de doelverdedigers zullen van helft
wisselen. De doelverdediger, die op dat moment niet in actief hoeft te zijn, ligt aan de zijkant bij de doellijn
van het speelveld.
Art. 6 Inschrijfgeld
Per vastgestelde wedstrijd zal per ploeg een vast bedrag in rekening worden gebracht (zie algemene tarievenlijst).
De verrekening zal na afloop van de bekercompetitie geschieden via de verenigingsdepots.
Art. 7 Ploegopgave
1. De ploegopgave voor de reguliere competitie van Regio Oost geldt tevens als opgave voor de
bekercompetitie.
2. De ploegopgave van het jeugdteam <19 is nieuw. De spelers komen uit de teams die in de reguliere
competitie hebben meegedaan.
3. De spelers/speelsters dienen speelgerechtigd te zijn.
4. Spelers/sters van Bondsploegen zijn uitgesloten van deelname met inachtneming van de bepalingen t.a.v. de
invallersregeling bij de reguliere competitie.
5. Een speler/ster welke zich in de reguliere competitie "vast speelt" in een hoger team, verliest ook het recht
om in een lager team in de Regio Bekercompetitie te spelen.
6. De bekercompetitie geldt als een aparte competitie, wedstrijden hiervan tellen dus niet mee voor het “vast
spelen” in een hoger team in de reguliere competitie.
7. In de bekercompetitie zijn dispensatiespelers niet toegestaan.
Art. 8 Niet opkomen
Indien een ploeg niet opkomt, wordt deze geacht de wedstrijd te hebben verloren, ongeacht de te betalen boete
volgens Art. E 26.5 van het E-reglement van de KNZB.
Voor de eerstvolgende bekercompetitie zal het niet opgekomen team worden uitgesloten.
Art. 9 Uitspraak tuchtzaken
Wedstrijden uit de bekercompetitie gelden als bindende wedstrijden, meetellend voor de opgelegde straf.
Art. 10 Invallersregeling
De bekercompetitie wordt beschouwd als een andere competitie, hetgeen betekent dat invallen in de
bekercompetitie vanuit een lagere ploeg in de ploeg die in de beker uitkomt, niet meetelt voor de
invallersregeling van de reguliere competitie van Regio Oost.

Door de WaterpoloOrganisatie Regio Oost vastgesteld op 1 september 2019.
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Bijlage 1
Handboek Bondscompetitie KNZB 2019-2020
Naast dit document maken de volgende documenten deel uit van de competitiebepalingen:
• Ploegopgave/invallersregeling 2019/2020
• Ontvangstprotocol waterpolo officials
• Protocol stakingen en protesten
• Protocol voor veiligheid rondom (waterpolo) wedstrijden
De KNZB-competities worden uitgevoerd onder de reglementen van de KNZB.
Daarbinnen zijn voor het waterpolo in het bijzonder enkele KNZB-reglementen relevant:
• C - reglement
• E - reglement (waterpolo en WP spelregels)
• L - reglement (tuchtzaken).
1. Inleiding
1.1. Algemeen
Het doel van de competitiebepalingen is om heldere afspraken en uitgangspunten te formuleren om een eerlijk en
sportief verloop van de competitie te waarborgen. Het bestuur van de deelnemende verenigingen is verantwoordelijk
dat in alle gevallen in de geest van de verschillende reglementen en bepalingen wordt gehandeld en dat de vigerende
protocollen worden nageleefd.
1.2. Slecht weer protocol
Op de Nederlandse competitie is het KNZB-weerprotocol van toepassing. Dit om te allen tijde de veiligheid van onze
sporters te borgen.
1.3. Veiligheid
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor zowel sporters als supporters. De
afspraken binnen de Code Blauw zijn hierbij maatgevend. (Vertegenwoordiging van) Het bestuur van de
thuisspelende vereniging dient beschikbaar te zijn als aanspreekpunt hierin voor officials en andere KNZBvertegenwoordigers. Het nuttigen van alcoholische versnaperingen is de zwemzaal is te allen tijde verboden. Dit geldt
ook voor de tribunes en andere ruimtes welke een open verbinding met de zwemzaal hebben.
1.4. Speelveldafmetingen
Afmetingen van het speelveld zijn opgegeven in de spelregels waterpolo (E-reglement, bijlage E1). Bij de Heren wordt
er (indien mogelijk) gespeeld op een veld met de standaardafmeting (30x20x2 meter). Dit geldt voor de navolgende
divisies:
• Heren Eredivisie
• Heren reserve Eredivisie
• Heren 1e divisie
• Heren Eredivisie B-jeugd
• Heren 1e divisie B-jeugd
Daar waar in deze divisies niet aan de standaardafmetingen kan worden voldaan mag in zwembaden die zijn
opgeleverd voor 2018 zonder dispensatie worden gespeeld op worden op een speelveld van 25 meter lengte. Breedte
maximaal 20 meter en minimaal 15 meter. Diepte van het zwembad dient minimaal 2meter te bedragen.
In de Dames eredivisie en de overige divisies (uitgezonderd E/F-leeftijd) bedraagt de afmeting van het speelveld
25x20x2 meter. Toegestaan zonder dispensatie is te spelen op een minimale speelveldafmeting van 25x15x1,80
meter
Dispensaties
Eventuele dispensatie kan alleen worden verleend door het bondsbestuur. Deze bevoegdheid is in deze gedelegeerd
aan de competitieleider (wpcompetitieleider@knzb.nl of de desbetreffende regiocompetitieleider). Te allen tijde
dient de bevestiging van verkregen dispensatie bij de jurytafel ter inzage aanwezig te zijn. Het ontbreken van een
noodzakelijke dispensatie kan leiden tot uitsluiting van de competitie. Financiële gevolgen zijn voor de
desbetreffende vereniging.

Handboek Waterpolocompetitie 2019 – 2020 DEF v.1.0

Regio Oost

blad 12 van 24

1.5. Entree
Aan een bezoekende ploeg dient gratis toegang tot de accommodatie te worden verleend. Het betreft hier
spelers(sters) en begeleider(sters) tot een maximum van 18 personen.
1.6. Bal
Te allen tijde dienen bij elke wedstrijd minimaal 6 deugdelijke, gelijke ballen aanwezig te zijn. Tevens wordt
geadviseerd, gebruik te maken van een waterpolo startinstallatie (bal vanuit het midden).
1.7. Speeltijden
De volgende speeltijden zijn van toepassing in de bondscompetitie:
Divisie

Speeltijd

Heren Eredivisie
Heren 1e divisie
Heren 2e divisie
Heren 3e divisie
Heren res. Eredivisie
Heren res.1e divisie
Heren res. 2e divisie

4 x 8 min.
4 x 8 min.
4 x 7 min.
4 x 7 min.
4 x 8 min.
4 x 7 min.
4 x 6 min.

Geadviseerde plantijd
(incl inzwemmen)
80 min.
80 min.
65 min.
65 min.
80 min.
65 min.
55 min.

Dames Eredivisie
Dames 1e divisie
Dames 2e divisie
Dames res. Eredivisie

4 x 8 min.
4 x 7 min.
4 x 6 min.
4 x 8 min.

80 min.
65 min.
55 min.
80 min.

Eredivisie B-jeugd
1e divisie B-jeugd

4 x 8 min.
4 x 7 min.

80 min.
65 min.

Eredivisie C-Jeugd

4 x 7 min.

65 min.

1.8. Spelers afkomstig uit het buitenland
Een speler(ster) (ongeacht de nationaliteit) die wil gaan spelen in de Nederlandse competitie en
voorafgaand aan die Nederlandse competitie in een buitenlandse waterpolo competitie is
uitgekomen, kan alleen speelgerechtigd worden onder de volgende omstandigheden
Bij speler(ster) afkomstig uit een competitie van een land aangesloten bij de LEN indien:
• er een transfercertificaat wordt overlegd (aan te vragen via ITC formulier)
• hij/zij in het bezit is van een startnummer van een bij de KNZB aangesloten vereniging
• er niet eerder aan diezelfde (lopende) Nederlandse Eredivisie-competitie is deelgenomen
• de internationale overschrijvingen (LEN Rules) dienen plaats te vinden tussen 1 juni -30 september en 1 – 30
januari.
Voor speler(sters) die vanuit competitie in een land komen dat geen lid is van de LEN gelden
dezelfde voorwaarden als speler(sters) uit een LEN-competitie, met uitzondering van het ITCformulier.
1.9. Sportlink
Door de KNZB wordt voor de waterpolocompetitie (bond en regio) gebruik gemaakt van het waterpolocompetitie
programma Sportlink. Hieronder vallen
• Sportlink club voor de verenigingen
• Sportlink bond (o.a. speelgerechtigheid, competitieplanning, aanwijzing officials, teamopgaven)
• DWF (Digitaal wedstrijdformulier)
• Official portal (voor de officials)
• KNZB waterpolo app (IOS/Android/live volgen)
• Strafzaken (Tuchtcommissie/Commissie van beroep)
Meer informatie over Sportlink, inclusief handleidingen en verwijzing naar de helpdesk is te vinden op de website van
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de KNZB: https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/sportlink/
1.10.Officials
Voor officials welke afkomstig zijn van een andere vereniging (in de regel de scheidsrechters) is het ontvangstprotocol
van toepassing. Het niet naleven van het ontvangstprotocol heeft direct financiële consequenties voor de
ontvangende vereniging zoals beschreven in de bijlage van het huishoudelijk reglement. Bij herhaaldelijk niet of
onvoldoende naleven van het ontvangstprotocol zal het bondsbestuur zich buigen over nadere acties richting de
desbetreffende vereniging.
2. Vaststellen en wijzigen van wedstrijden
2.1. Niet doorgaan van een wedstrijd
Indien een wedstrijd niet is doorgegaan, dient de thuisspelende vereniging uiterlijk binnen vijf dagen na de
oorspronkelijke wedstrijddatum een nieuwe speelmogelijkheid op te geven welke ligt binnen veertien dagen na de
oorspronkelijke wedstrijddatum.
2.2. Wijzigen wedstrijden
Er wordt naar gestreefd om zo min mogelijk wedstrijden te wijzigen nadat deze een eerste maal zijn vastgesteld.
Hiermee bewaakt de competitieleider een evenwichtig en eerlijk verloop van de competitie. Alle wedstrijdwijzigingen
dienen zo spoedig mogelijk worden ingediend. Op deze wijze worden zowel betrokken spelers als officials tegemoet
gekomen.
In principe wordt tijd, noch datum gewijzigd als de scheidsrechters al aangesteld zijn.
Gewenste wedstrijdwijzigingen dienen via Sportlink ingediend en verwerkt te worden. Na akkoord van betrokken
tegenstander beziet de competitieleider of het verzoek gehonoreerd kan worden, al dan niet na afstemming met de
betrokken officials/ official indelers.
Handleiding hiervoor staat op de site van Sportlink.
https://sportlinkservices.freshdesk.com/solution/articles/9000062725-nbb-knbsb-knvb-knkv-ennhv-toevoegenverzoek-wedstrijdwijziging https://sportlinkservices.freshdesk.com/solution/articles/9000062723-nbb-knbsb-knvbknkv-ennhv-overzicht-wijzigingsverzoeken
2.3. Wijzigen van het aanvangsuur van wedstrijden
Een wijziging van het aanvangsuur tot 2 uur vóór of na het oorspronkelijke aanvangsuur kan zonder voorafgaande
instemming van de bezoekende ploeg door de competitieleider worden gehonoreerd. Toestemming van de
competitieleider zal alleen worden gegeven indien ook voor de reeds aangewezen officials instemmen.
Indien een vereniging een verzoek tot wijziging van 2 uur of meer, vóór of na het oorspronkelijke aanvangsuur
indient, is hiervoor toestemming nodig van de tegenpartij. Verzoeken tot wijziging kunnen tot 72 uur voor de
wedstrijd worden ingediend. Toestemming van de competitieleider zal alleen worden gegeven indien ook voor de
reeds aangewezen officials instemmen. De wijzigingen, na toestemming van de competitieleider, worden uiterlijk 48
uur van tevoren bekendgemaakt.
2.4. Wijzigen van de wedstrijddatum
De vastgestelde wedstrijddatum kan in principe niet gewijzigd worden. Op deze wijze borgen we een gelikmatig
verloop van de competitie. Slechts in zwaarwegende gevallen, naar beoordeling van de competitieleider, kan hiervan
worden afgeweken. Ten aanzien van het wijzigen van de datum van een vastgestelde wedstrijd gelden de volgende
criteria:
De datum van een vastgestelde wedstrijd kan worden gewijzigd, indien één der partijen daartoe ten minste 30 dagen
vóór de vastgestelde, respectievelijk de aangevraagde datum het verzoek aan de competitieleiding doet middels
sportlink. Hierbij is instemming van de tegenstander vereist.
Wanneer de wijziging consequenties heeft voor geplande regiowedstrijden, is ook toestemming van de
regiocompetitieleider vereist.
De nieuwe wedstrijddatum moet liggen binnen veertien dagen vóór of na de oorspronkelijke wedstrijddatum. De
wedstrijden dienen zoveel mogelijk in een weekend worden gespeeld. Incidenteel kan worden uitgeweken naar een
doordeweekse dag.
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2.5. Kosten van wijzigingen
De kosten van het wijzigen van reeds vastgestelde wedstrijden wordt in rekening gebracht bij de verzoekende partij
tegen het hiervoor geldende tarief zoals vermeld in de bijlage bij het huishoudelijk reglement van de KNZB.
Alle voorgestelde wijzigingen kunnen door de competitieleiding worden afgewezen. Bij de beoordeling is een eerlijk
competitieverloop van belang en wordt scheidsrechters inzet en impact op overige betrokkenen meegewogen.
3. Tuchtzaken
Op de waterpolocompetitie is het KNZB-tuchtreglement van toepassing (L-reglement). Hieruit volgt onder andere:
Na toekenning van een UMV/UMV4/rode kaart door de scheidsrechter, dient deze binnen 24 uur na het einde van de
wedstrijd rapportage van het voorval uit te brengen richting de competitieleider van de betreffende competitie via
het scheidsrechters portal.
De competitieleider draagt zorg, dat de kennisgeving van vervolging uiterlijk de dinsdag na de wedstrijd voor 12.00
uur via het geautomatiseerde tuchtsysteem verzonden is aan het adres vereniging@zwembond.nl van de
aangeklaagde. De vereniging van de aangeklaagde dient deze terstond in kennis te stellen van de klacht.
Alle klachten worden in de eerstvolgende reguliere zitting van de Tuchtrechter/Tuchtcommissie op de donderdag na
de wedstijd behandeld, waarna op de dag na de zitting de uitspraak via het geautomatiseerde tuchtsysteem door de
behandelende instantie wordt verzonden aan de competitieleider, respectievelijk het bondsbestuur en tevens aan de
vereniging via e-mail aan het adres vereniging@zwembond.nl, waartoe de aangeklaagde behoort. De vereniging is
belast met de prompte kennisgeving van de uitspraak aan de aangeklaagde.
Communicatie in geval van een tuchtzaak vindt altijd en exclusief plaats via Sportlink en middels mail naar het adres
vereniging@zwembond.nl. Het niet ontvangen van een forward i.v.m. spamfilters of andere technische oorzaken is
geen grondslag voor een beroep op het niet informeren van een aangeklaagde of diens vereniging.
3.1. Opleggen voorlopige schorsing
Binnen het waterpolo is geen ruimte voor wangedrag. De KNZB en haar aangesloten leden onderschrijven dan ook
gezamenlijk de Code Blauw.
Om te voorkomen dat spelers/coaches na ernstig wangedrag ‘gewoon’ voor hun club actief kunnen blijven wordt er
actief gebruik gemaakt van de mogelijkheid een voorlopige schorsing op te leggen. Dit is met name van belang indien
er meerdere wedstrijden in een weekend gepland staan. In dergelijk gevallen zal de betreffende scheidsrechter
contact opnemen met de competitieleider. De competitieleider legt vervolgens het gebeurde voor aan het lid van de
tuchtcommissie dat met het uitspreken van voorlopige schorsingen is belast.
In geval van ernstig wangedrag als omschreven in het tuchtreglement kan de tuchtcommissie met onmiddellijke
ingang de persoon die daarvan wordt beschuldigd voorlopig schorsen tot de behandeling van de klacht door de
tuchtcommissie.
Een voorlopige schorsing kan worden opgelegd bij alle waterpolowedstrijden, al dan niet in competitieverband. Deze
voorlopige schorsing geldt voor alle activiteiten binnen KNZB verband. De bovenstaande werkwijze en de opgelegde
sancties gelden voor de landelijke en de regionale waterpolocompetities.
In haar definitieve uitspraak zal de tuchtcommissie rekening houden met de reeds opgelegde/uitgezeten voorlopige
schorsing.
4. Promotie/degradatie regeling
Promotie-degradatieregeling geldt alleen voor seniorenteams. In de jeugdcompetitie wordt op basis van
(ingeschatte/opgegeven) sterkte ingedeeld om een zo evenwichtig mogelijke competitie te krijgen in door
leeftijdsopbouw sterk wisselende sterkte teams.
Bij terugtrekking, fusie, vorming/ontbinding startgemeenschap of andere onvoorziene omstandigheden heeft de
competitieleider het recht om een afwijkende promotie/degradatie toe te passen.
4.1. Promotie-/degradatieregeling Heren
Eredivisie Heren, Eredivisie BJ en CJ:
Na de reguliere competitie wordt in een play-off gespeeld om het landskampioenschap van Nederland. Winnaar mag
zich “Kampioen van Nederland” noemen.
Europacup:
De positie in de eindrangschikking geeft in sommige gevallen recht om deel te nemen aan de Europese competitie
van het volgende jaar. Meer info hierover is te vinden op de website van de LEN: www.len.eu
Standaard Eredivisie: De nummer 12 degradeert naar de 1e divisie. De nummer 9-11 speelt samen met nr. 2 1e divisie
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om 3 plekken in de eredivisie. Het eredivisieteam speelt eerst uit, dan thuis.
Standaard 1e divisie
De hoogst geëindigde ploeg promoveert naar de Eredivisie. De op één na hoogst geëindigde ploeg speelt P/Dwedstrijden (2) voor één plaats in de Heren Eredivisie.
De nummers 11 en 12 degraderen naar de 2e divisie.
De promovendi wordt geacht te kunnen voldoen aan de voor de Eredivisie geldende licentievoorwaarden, meer
informatie hierover is te verkrijgen via de WFN:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/eredivisie/
Standaard 2e divisie
De nr 1 van iedere afdeling promoveert naar de 1e divisie.
De nrs 11 en 12 van iedere afdeling degradeert naar de 3e divisie.
Standaard 3e divisie
De nr 1 van iedere afdeling promoveert naar de 2e divisie.
De nrs 11 en 12 van iedere afdeling degradeert naar de regio.
Reserve Eredivisie
Nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 1e divisie.
Reserve 1e divisie
Er wordt gespeeld in 2 poules van 7. In het seizoen ‘20/’21 wordt dit uitgebreid naar 2x9 en het jaar er op 2x10.
De hoogst geëindigde twee ploegen promoveren naar de reserve Eredivisie.
De nummers 7 van iedere poule spelen P/D wedstrijden (2) met de beste 2 nrs. 2 van de reserve 2e divisie. De 1e
divisie teams spelen eerst uit.
Reserve 2e divisie
Er wordt met 10 teams per poule/afdeling gespeeld.
De nr 1 van iedere afdeling promoveert naar de reserve 1e divisie. De beste 2 nrs 2 spelen tegen de nummers 7 van
de reserve 1e divisie (indeling door loting). Divisiement van de nrs 2 wordt opgemaakt door middel van hoogste
gemiddelde aantal punten per gespeelde wedstrijd. Bij gelijke stand telt doelsaldo. Mocht dat geen uitsluitsel geven
dan zal er worden geloot.
De nrs laatst van iedere afdeling degradeert naar de regio.
4.2. Promotie-/degradatieregeling Dames
Eredivisie Dames, Eredivisie BM en CM:
Na de reguliere competitie wordt in een play-off gespeeld om het landskampioenschap van Nederland. Winnaar mag
zich “Kampioen van Nederland” noemen.
Europacup
De positie in de eindrangschikking geeft in sommige gevallen recht om deel te nemen aan de Europese competitie
van het volgende jaar. Meer info hierover is te vinden op de website van de LEN: www.len.eu
Standaard Eredivisie
Geen van de eredivisie teams degradeert.
Standaard 1e divisie
De 2 hoogst geëindigde ploegen promoveren naar de Eredivisie (uitgaande van de voor de Eredivisie geldende
licentievoorwaarden).
De nummers 13 en 14 van de einduitslag degraderen naar de 2e Divisie
De nummer 12 van de 1e divisie speelt met het hoogste standaard team van iedere afdeling uit de 2e divisie om 1
plek in de 1e divisie. 2x2 wedstrijden. Indeling op basis van loting waarbij het team uit de 1e divisie eerst thuis speelt.
2e divisie
Het hoogste standaardteam van iedere afdeling speelt met de nummer 12 van de 1e divisie voor promotie naar de 1e
divisie.
De 2 hoogst genoteerde reserveteams spelen P/D-wedstrijden met de nrs 11 en 12 van de reserve Eredivisie voor 2
plekken in de reserve Eredivisie.
Klassement van de reserveteams wordt opgemaakt door middel van hoogste gemiddelde aantal punten per
gespeelde wedstrijd. Bij gelijke stand telt doelsaldo. Mocht dat geen uitsluitsel geven dan zal er worden geloot.
De nrs 11 en 12 van iedere afdeling degradeert naar de regio.
Reserve Eredivisie
Nummer 11 en 12 spelen P/D-wedstrijden met de twee hoogst genoteerde reserveteams uit de 2e divisie om 2
plekken in de reserve eredivisie.
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Nr 11 uit de reserve eredivisie speelt tegen het als 2e geplaatste reserveteam uit de 2e divisie. De nummer 12 uit de
reserve eredivisie speelt tegen het als 1e geplaatste reserveteam uit de 2e divisie. Wedstrijden worden gespeeld in
een uit en thuiswedstrijd, het reserve Eredivisieteam speelt eerst uit.
4.3. Regio heren
Uit de competitie van de regio’s Noord, Oost, Midwest, West en Zuid promoveert 1 standaardploeg en 1
reserveploeg.
Bij toerbeurt leveren 3 regio’s een extra ploeg naar de standaard 3e divisie en reserve 2e divisie van de
Bondscompetitie. Regio’s zijn:
Noord
Oost
Midwest
West
Zuid
Competitie 2018-2019 is regio 4, 5 en 1.
Competitie 2019-2020 is regio 5, 1 en 2
Competitie 2020-2021 is regio 1, 2 en 3; etc.
4.4. Regio dames
Uit de competitie 2018-2019 van de regio’s 3, 4, 5 en 1 promoveert per regio één ploeg en uit regio 2 promoveren
twee ploegen naar de 2e divisie van de Bondscompetitie.
In de competitie 2019-2020 zijn de regio’s 4, 5, 1 en 2 aan de beurt voor 1 ploeg. Regio 3 voor 2 ploegen.
In de competitie 2020-2021 zijn de regio’s 5, 1, 2 en 3 aan de beurt voor 1 ploeg. Regio 4 voor 2 ploegen. Etc.
Indien er onvoldoende ploegen vanuit een regio promoveren, mag er een extra ploeg uit een andere regio
promoveren.
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Bijlage 2
Beschikbaarheidsregeling scheidsrechters (zgn. 2 op 1 regeling)
1.

Nadere bepalingen voor inschrijving:
a. Per fungerende scheidsrechter, welke volgens de norm voldoende inzetbaar was voor het leiden van
meerdere bonds- en/of regiowedstrijden in de competitie 2019-2020, kunnen teams (bonds- en
regiowedstrijden bij elkaar opgeteld) worden ingeschreven. Voldoende inzetbaar en de norm voor het aantal
teams worden hierna nader bepaald en beschreven.
b. Scheidsrechters moeten lid zijn van een vereniging. Zij tellen dan mee voor die vereniging voor hun
inzetbaarheid in het nieuwe seizoen. Aan het begin van elk seizoen kan er van vereniging worden gewisseld,
daarna niet meer. Is een scheidsrechter lid van meer dan één vereniging, dan moet aangegeven worden aan
welke vereniging de scheidsrechter gekoppeld wil worden. De Scheidsrechterscommissie zorgt voor deze
koppeling in het systeem SportlinkBond. Als de scheidsrechter lid is van de ene vereniging, maar alleen wil
gaan fluiten voor een andere vereniging, dan hoeft de scheidsrechter niet lid te worden/zijn van die andere
vereniging.

2.

Beschikbaarheid en inzetbaarheid
a. De beschikbaarheid van een scheidsrechter voor het leiden van wedstrijden wordt aan het begin van het
seizoen door hem/haar opgegeven d.m.v. het scheidsrechterportaal. Deze beschikbaarheid moet voldoende
zijn om aan de gestelde norm, zoals beschreven bij punt 4 te kunnen voldoen.
b. De inzetbaarheid van een scheidsrechter is het aantal wedstrijddagen, waarop hij/zij daadwerkelijk
wedstrijden heeft geleid.
c. Dus vooraf wordt door de SR. aangegeven, wat de beschikbaarheid is en achteraf wordt vastgesteld of de
inzetbaarheid voldoende is geweest.
d. De inzetbaarheid van het afgelopen seizoen telt mee voor de inschrijving van de teams voor het nieuwe
seizoen.

3.

Norm van de inzetbaarheid en het in te schrijven aantal teams
De inzetbaarheid is het aantal wedstrijddagen, waarop de scheidsrechter wedstrijden heeft geleid.
a. Het minimum aantal wedstrijddagen om 2 teams in te kunnen schrijven is:
- Voor scheidsrechters met niveau Ya, Yb en X: 16 wedstrijddagen.
- Voor scheidsrechters met niveau Yc en Yd :
13 wedstrijddagen.
- Voor scheidsrechters met niveau Yk:
11 wedstrijddagen
b. Het minimum aantal wedstrijddagen om 1 team in te kunnen schrijven is:
- Voor scheidsrechters met niveau Ya, Yb en X: 10 wedstrijddagen.
- Voor scheidsrechters met niveau Yc en Yd :
8 wedstrijddagen.
- Voor scheidsrechters met niveau Yk:
6 wedstrijddagen
c. Het minimum aantal wedstrijddagen om 3 teams in te kunnen schrijven is:
- Voor scheidsrechters met niveau Ya, en Yb:
26 wedstrijddagen
- Voor scheidsrechters met niveau Yc en Yd :
21 wedstrijddagen.
- Voor scheidsrechters met niveau Yk:
17 wedstrijddagen.
d. De deelnemer, die de scheidsrechterscursus (Sr3) in het seizoen 2019-2020 met succes heeft afgerond en
wordt aangesteld als Yk, telt voor de nieuwe competitie mee voor 2 teams.
e. Als deze scheidsrechter niet tenminste 11 wedstrijddagen in het volgende seizoen kan fluiten, kan de
Scheidsrechterscommissie nadere voorwaarden stellen aan de inschrijving.
f. Alle wedstrijden, waarvoor een scheidsrechter moet worden aangesteld, tellen mee voor de norm.
g. Rapporteurs of scheidsrechtercoaches worden in deze berekening niet meegeteld.

4.

Uitzonderingen op deze regeling
a. Alle teams in de D- en E-jeugd tellen niet mee in deze regeling.
b. Indien maar 1 team van een vereniging aan de competitie deelneemt, hoeft er geen scheidsrechter
voldoende beschikbaar te zijn.
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5.

Verslaglegging en inschrijving
a. Van alle wedstrijden (ook de Bondswedstrijden, maar niet de D- en E- jeugdwedstrijden) wordt
verslag bijgehouden welke scheidsrechter de wedstrijd heeft gefloten, maar ook de afzeggingen en
alle gefloten invalwedstrijden.
b. Eind april van elk jaar wordt aan de hand van dit verslag vastgesteld wat de inzetbaarheid van elke
scheidsrechter is geweest. De dan nog te spelen wedstrijden worden in de vaststelling meegenomen,
aannemende dat er in de aanwijzingen geen veranderingen komen.
c. Aan het begin van het seizoen krijgt de vereniging een opgave welke scheidsrechters er voor de
vereniging fluiten.
d. De vereniging krijgen 2x per jaar een opgave van de inzetbaarheid van de hun betreffende
scheidsrechter(s).
e. Bij inschrijving voor de nieuwe competitie wordt het aantal in te schrijven ploegen bepaald aan de
hand van de norm voor de inzetbaarheid van de scheidsrechter in het afgelopen seizoen.
f. Indien niet wordt voldaan aan de norm, geschiedt vermindering van het aantal in te schrijven teams
door de competitieleider.

6.

Aanvullende regels voor de norm van inzetbaarheid
Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van verenigingen en individuele scheidsrechters
en om toch over voldoende inzetbare en kwalitatief goede scheidsrechters te beschikken, zijn er door de
SCRO aanvullende regels opgesteld.
a. Als een scheidsrechter aan het einde van een seizoen te weinig inzetbaar is geweest waarbij dit te
wijten is aan langdurige ziekte of blessure of aan privéomstandigheden van de scheidsrechter, kan de
SCRO besluiten voor deze scheidsrechter de inzetbaarheid van het voorafgaande seizoen te tellen.
b. Ad (a) geldt ook als een scheidsrechter besluit een jaar niet te fluiten wegens drukke andere
bezigheden (een zgn. sabbatical jaar).
De regeling geldt voor een sabbatical jaar, als de official tenminste 3 aaneengesloten jaren heeft
gefloten.
c. In geval een scheidsrechter ook gedurende de daaropvolgende competitie niet inzetbaar is, kan hij/zij
de bevoegdheid als scheidsrechter verliezen.
In geval deze scheidsrechter daarna weer wil gaan fluiten, beslist de SCRO over de wijze waarop en de
voorwaarden waaronder de herintreding zal plaatsvinden.
d. Een scheidsrechter moet, ongeacht het niveau, aan het einde van het seizoen tenminste 6
wedstrijddagen hebben gefloten. Hierbij wordt wel rekening gehouden met individuele bijzondere
omstandigheden van de scheidsrechter.
De scheidsrechter kan zijn/haar bevoegdheid als scheidsrechter verliezen als er minder dan 6
wedstrijddagen is gefloten. Een dergelijke beslissing zal in overleg met de betreffende vereniging
worden gedaan.
e. Het afzeggen door een scheidsrechter na het uitkomen van de weekbrief, zal als Niet Opkomen worden
opgevat tenzij die afzegging het gevolg is van ziekte of ernstige privé omstandigheden.
f. De scheidsrechter die bij een wedstrijd waarvoor hij is aangewezen, niet verschijnt zonder dat hij/zij
voor deze wedstrijd heeft afgezegd, wordt verzocht daarover een uitleg te geven. Blijft deze uitleg ook
na een herhaald verzoek uit, dan zal de scheidsrechter op non-actief gesteld worden totdat deze uitleg
alsnog gegeven is.
g. Indien een scheidsrechter 3x in enig wedstrijdseizoen niet is opgekomen, zal de scheidsrechter voor de
rest van het seizoen niet meer worden aangesteld. De vereniging, waarvoor deze scheidsrechter fluit,
zal daarover worden geïnformeerd.
Indien deze scheidsrechter in het wedstrijdseizoen daarop wederom 1x zonder voorafgaande afzegging
niet is opgekomen, zal hij/zij door een besluit van de SCRO definitief op non actief worden gezet.
h. Een team, dat na 1 december van enig wedstrijdseizoen uit de competitie wordt teruggetrokken, blijft
wel meetellen in het verslag betreffende de inzetbaarheid van de scheidsrechters.
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Bijlage 3

Promotie / degradatieregeling
Promotie-/degradatieregeling Dames
Bond 2e divisie (3 x 12 ploegen)
Nummer 11 en 12 degraderen naar de Regiocompetities.
Regio
D1
1.
2.
3.
4.

(1 x 12 ploegen)
De nr. 1 promoveert naar de 2e divisie van de bondscompetitie.
Indien nodig promoveert ook de nr. 2.
De nr.’s 11 en 12 degraderen naar D2
Afhankelijk van aantal degraderende teams uit de bond kunnen er meer teams degraderen.

D2
1.
2.
3.
4.

(2 x 12 ploegen)
De nr. 1 van iedere afdeling promoveert naar de afd. D1.
De nr.'s 11 en 12 degraderen naar D3
Indien nodig om de afd. D1 compleet te houden op 12 teams kunnen er meerdere teams promoveren
Er degraderen, indien noodzakelijk, meerdere ploegen om er voor te zorgen dat de 2e divisie bestaat uit
2 afdelingen met ieder 12 ploegen

D3
1.
2.

( ? x 10 ploegen)
De nr. 1 van iedere afdeling promoveert naar de afd. D2.
Indien nodig om de afd. D2 compleet te houden op 12 teams kunnen er meerdere teams promoveren.

Promotie-/degradatieregeling Heren
Bond 3e Divisie ( 4 x 12 ploegen)
Bond reserve 2e divisie (4 x 12 ploegen)
De nummers 11 en 12 degraderen naar de Regiocompetities.
Regio
H1

(standaard 1 x12 ploegen)
1. De nr. 1 promoveert naar de 3e divisie van de bondscompetitie.
2. Indien nodig promoveert ook de nr. 2.
3. De nr.’ s 11 en 12 degraderen naar H2
4. Afhankelijk van aantal degraderende teams uit de bond kunnen er meer teams degraderen.

H1R
1.
2.
3.
4.

(reserve 1 x 12 ploegen)
De nr. 1 promoveert naar de 2e reserve divisie van de bondscompetitie.
Indien nodig promoveert ook de nr. 2.
De nr.’s 11 en 12 degraderen naar H2
Afhankelijk van aantal degraderende teams uit de bond kunnen er meer teams degraderen.

H2
1.
2.
3.

(2 x 12 ploegen, zowel standaard als reserve ploegen)
De hoogste geëindigde standaard ploeg uit zowel H2A als uit H2B promoveert naar de standaard 1e divisie
De hoogst geëindigde reserve ploeg uit zowel H2A als uit H2B promoveert naar de reserve 1e divisie
Er promoveren, indien noodzakelijk, meerdere standaard ploegen om er voor te zorgen dat de 1e standaard
divisie bestaat uit een afdeling met 12 ploegen. Bij een oneven aantal te promoveren teams zal er een
promotiewedstrijd worden gespeeld.
Er promoveren, indien noodzakelijk, meerdere reserve ploegen om er voor te zorgen dat de 1e reserve divisie
bestaat uit een afdeling met 12 ploegen. Bij een oneven aantal te promoveren teams, zal er een
promotiewedstrijd worden gespeeld
De nr.‘s 11 en 12 van iedere afdeling degraderen naar H3
Er degraderen, indien noodzakelijk, meerdere ploegen om er voor te zorgen dat de 2e divisie bestaat uit
2 afdelingen met ieder 12 ploegen. Bij een oneven aantal te degraderen teams, zal er een beslissingswedstrijd

4.

5.
6.
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worden gespeeld.

H3
1.
2.

3.
4.

H4
1.
2.

(4 x 10 ploegen, zowel standaard als reserve ploegen)
De nr.’s 1 van iedere afdeling promoveren naar de afd. H2.
Er promoveren, indien noodzakelijk, meerdere ploegen om er voor te zorgen dat de 2e divisie bestaat uit
2 afdelingen met 12 ploegen. De volgorde wordt bepaald door het spelen van beslissingswedstrijden tussen
ploegen die in hun afdeling op gelijke plaats zijn geëindigd in de eindstand (bv nr.'s 2 van alle H3)
De nr. ‘s 9 en 10 van iedere afdeling degraderen naar H4.
Er degraderen, indien noodzakelijk, meerdere ploegen om er voor te zorgen dat de 3e divisie bestaat uit
4 afdelingen met ieder 10 ploegen De volgorde wordt bepaald door te spelen beslissingswedstrijden.
(? X 10 ploegen, zowel standaard als reserve ploegen)
De nr.’s 1 van iedere afdeling promoveren naar de afd. H3
Er promoveren, indien noodzakelijk, meerdere ploegen om er voor te zorgen dat de 3e divisie bestaat uit
4 afdelingen met 10 ploegen. De volgorde wordt bepaald door het spelen van beslissingswedstrijden tussen
ploegen die in hun afdeling op gelijke plaats zijn geëindigd in de eindstand (bv nr.‘s. 2 van alle H4)

Indien nodig worden er beslissingswedstrijden gespeeld.
Regeling bij de Jeugdafdelingen:
In alle kampioensafdelingen is de nr. 1 kampioen.
Bij de D5 en E5 divisien spelen de kampioenen om het Regio kampioenschap. Datum en plaats worden nader bepaald.
Wanneer een team weigert om te spelen op de aangegeven datum, wordt het uit de competitie gehaald en is art 12.6
van het handboek waterpolocompetitie van toepassing
Regeling voor Startgemeenschappen
In het geval dat in de periode vóór 1 mei 2018 verenigingen een startgemeenschap aangaan, moet een indeling
plaatsvinden die recht doet aan de sterkte van de ploegen.
In overleg tussen het Bondsbureau en de competitieleider(s) van de betrokken Regio (indien van toepassing) dient
hiervoor een passende oplossing te worden gevonden, die een afwijking van de gepubliceerde promotie/degradatieregeling niet uitsluit.
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Bijlage 4
Tarievenblad waterpolocompetitie Regio Oost 2019-2020
Inleggelden competitie waterpolo Regio Oost
Reguliere competitie:
Inleggeld per team in de afd. D1, D2, H1, Hres. en H2
Idem in de afd. H3
Idem in de afd. D3 en H4
Idem in de afd. A jeugd
Idem in de afd. B jeugd
Idem in de afd. C Jeugd
Idem in de afd. D en E jeugd
Bekercompetitie
Inleggeld per team per wedstrijd

N.T.B.

Administratieve boetes
E 6.6 Ontbreken legitimatiekaart; per persoon per kaart
€
E 26 Vermelden van spelers in ploegopgave, die niet of zelden zullen spelen (E 26.10)
Handboek
Niet invullen ploegopgave (wekelijks)
E 17 Niet doorgeven uitslagen en bijzonderheden competitiewedstrijd
E 12 Niet tijdig vaststellen van een wedstrijd
(per week per team)
E 13.1 Onnauwkeurig invullen wedstrijdformulier :
- ontbreken van bevoegde juryleden.
- ontbreken juiste naam van de scheidsrechter
- onjuist invullen verenigingsofficial
E 15.8 Ontbreken van de verklaring, dat men akkoord gaat met de leiding als de eigenlijke
scheidsrechter niet is opgekomen
E 17.6 Te laat aanvangen wedstrijd
E 18.1 Niet nakomen verplichting ten aanzien van bevoegde W-functionaris
E 26.1 Niet gestand doen inschrijving waterpoloploeg
E 26.6 Niet opkomen
E 26.9 Opkomen met minder dan 7 maar meer dan 4 spelers; per ontbrekende speler
E 26.10 Niet of zelden spelen van spelers, die in de ploegopgave voorkomen
E 26.11 Terugtrekken uit de waterpolocompetitie, na de hiervoor gestelde datum
Tarieven Waterpolo competitiebepalingen:
Niet nakomen ontvangstprotocol officials
Niet of niet tijdig inzenden wedstrijdformulieren (wekelijks)
Kosten wijziging van datum of aanvangsuur wedstrijden
Te laat inzenden van het badrooster (art. 13 handboek Regio Oost)

Handboek Waterpolocompetitie 2019 – 2020 DEF v.1.0

Regio Oost

9,85
120,00
9,85
9,85
10,15
9,85

9,85
25,00
13,40
44,65
100,00
25,00
120,00
100,00

€ 25,00
9,85
35,00
45,00
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Bijlage 5
JEUGDOPLEIDINGEN IN REGIO OOST
MiniPolo
In onze Regio zijn de volgende clusters waar Mini toernooien georganiseerd worden:
Arnhem. 6x per jaar. Deelnemende verenigingen ZV De Meer, ENC, De Breuly, EZ&PC, Polar Bears, Aqua Novio, Thetis,
Livo, TZV Vahalis, SG RZC/EZZ, PFC Rheden, De Rijn, Aqualeon, Aquamigos, Zeester Meerval.
Zutphen. 5x per jaar. Deelnemende verenigingen: De IJsselmeeuwen, DWV Doesburg ,Proteus, Aquapoldro
Apeldoorn, De Spreng, ZVV Vaassen, Ocotopus
Winterswijk. 4-6 x per jaar. Deelnemende verenigingen: WWV, NDD/He-Key Doetinchem, Montferland, Dos, De
Gendten, De Berkelduikers, Natare, Livo, Schuurman BZC
Rijssen. De Mors, Triton Putten, Zignea,
Harderwijk. ZEW, Woelwaters, Zignea
Toernooien worden in onderling overleg georganiseerd.
De MiniPolo Toernooien zijn bedoeld voor kinderen van 6 t/m 10 jaar die nog geen competitie spelen. Er kunnen
uitzonderingen gemaakt worden voor kinderen die net waterpolo spelen . Iedereen dient zich aan de spelregels te
houden die speciaal zijn aangepast aan de jongste waterpoloërs.
Voor meer informatie zie ook www.minipolo.nl.
RWPS RegionaleWaterPoloSchool
KNZB Regio Oost organiseert een programma met het doel de sporters van alle verenigingen in de Regio Oost op een
hoger niveau van het waterpolo in het algemeen te brengen. Dit geldt voor alle enthousiaste, getalenteerde sporters
van alle verenigingen uit de Regio Oost, waarbij de sporters naast de trainingen bij de clubs extra opleiding en
talentontwikkeling kunnen volgen.
Deelname aan de RWPS heeft enerzijds het doel kinderen van verenigingen in Regio Oost in staat te stellen extra
trainingen te volgen en (o.a. middels scholing en kennisoverdracht) die verenigingen verder te helpen in hun
sporttechnische ontwikkeling. Anderzijds biedt de RWPS mogelijkheid talenten te identificeren, die wellicht de
mogelijkheid en ambitie hebben hogerop te kunnen komen in de waterpolosport
De uitvoering is in handen van de stichting RWPC Regio Oost. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers
van de KNZB Regio Oost met een technisch coördinator als adviseur.
RTC Regionaal Talent Centrum
Voor de kinderen die als talent worden geïdentificeerd is binnen de Regio Oost is er een tweede laag, het Regionaal
Talent Centrum (RTC) van toepassing. In het RTC krijgen kinderen met talent een meer intensief begeleidingstraject
aangeboden. Uiteraard is in dit geval van selectie sprake en zal het RTC monitoren of de ontwikkeling van de sporter
inderdaad bevestigt dat het om een talentvolle sporter gaat. De verenigingen in de Eredivisie werken nauw samen
met deze RTC’s, zoals dat ook in de licentievoorwaarden voor de Eredivisie als voorwaarde is vastgelegd.
De RTC’s zijn altijd gekoppeld aan een onderwijsinstelling.
Programma - trainingen
RWPS: Voor de kinderen en de ouders van de kinderen staat het vrij om te kiezen bij welke locatie in Regio Oost zij de
trainingen gaan volgen. De RWPS trainingen worden aangeboden in Arnhem, Ede, Barneveld, Borculo en Nijverdal.
Hier kan evt. voor aankomend seizoen nog een andere locatie bijkomen of afvallen!
Handboek Waterpolocompetitie 2019 – 2020 DEF v.1.0

Regio Oost

blad 23 van 24

Het programma gaat uit van trainingen per leeftijdsgroep (E, D en C) volgens een gestructureerd schema (zie
websites) wat onder de noemer RWPS valt, dit programma is gericht op de breedtesport en is de basis voor de
Opleiding tot Topsporter. De opleidingen zijn gebaseerd op het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo (MOW) van de
KNZB. Deze trainingen worden verzorgd door gekwalificeerde trainers.
De trainingen van de RWPS worden georganiseerd op zondagen . Er is een programma met trainingen voor meisjes
en jongens E, D en C jeugd, wekelijks. (ook voor de E-jeugd vanaf seizoen 2019-2020)
Aanmeldingen sporters
Voor een goede planning is het van belang dat de sporters zich opgeven via de site van RWPC- Regiooost.nl
Aanmeldingsformulieren kunt u vinden op deze website van RWPC- Regio oost.nl, waarna via Ideal ook de betaling
dient plaatst te vinden, om de inschrijving compleet te maken. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren worden de
verenigingen niet meer belast met administratieve beslommeringen via de depotrekeningen van de KNZB.
Inschrijving vind alleen nog plaats via de website van de RWPC-Regiooost.nl
Financiën
Voor de ontwikkeling van de breedtesport in de RWPS wordt er vanuit de WORO een deel gefinancierd. De overige
kosten worden door de ouders via Ideal voldaan bij inschrijving zoals hierboven genoemd!
De begroting van de RWPSen wordt vastgesteld door de penningmeester van de RWPC Regio Oost en de WORO.
De kosten zijn voor komend seizoen begroot op €. 270.00 per deelnemer en voor alle groepen gelijk, voor minimaal
30 trainingen per locatie. Wanneer men na 1 januari instapt wordt de helft van kosten in rekening gebracht voor de
resterende trainingen.
Deze kosten zijn vergelijkbaar met de andere talentencentra van de KNZB.
RTC: In Zwolle wordt het RTC programma’s aangeboden in samenwerking met de Topsport Talent School
CSE/Landstede.
Op deze trainingslocatie zal een sporttechnische aanpak en organisatie tot stand komen om talentvolle sporters op
te leiden.
De Regionale RTC’s worden niet gesteund door een bijdrage van de WORO. De financiering van de RTC activiteiten
draait voor een groot gedeelte op de bijdrage van de ouders.
CONTACT GEGEVENS
De contactgegevens betreffende de RWPS-trainingen
• KNZB Regio Oost: http://www.knzboost.nl/
• Stichting RWPC Regio Oost: http://www.rwpc-regiooost.nl
• RWPS Regio Oost:info@rwps-regiooost.nl
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