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Wijzigingen in nieuwe spelregels waterpolo 2013-2017 
 
Dit overzicht is slechts een snelle, vrije vertaling van de spelregels en is onder voorbehoud 
van fouten. Het verdient de aanbeveling het gehele spelregelboek goed door te nemen! Bij 
elke wijziging staat het desbetreffende artikelnummer van de spelregels vermeld. 

Spelregel Korte omschrijving wijziging 
WP5.1 Maximaal 11 veldspelers, 1 doelverdediger, 1 reserve doelverdediger (mag niet 

als veldspeler worden ingezet). [Alleen bond, niet in regiocompetitie] 
WP5.6 De doelverdediger mag alleen worden vervangen door een 

reservedoelverdediger. Wanneer beiden niet kunnen of mogen spelen zal het 
team verplicht worden een speler aan te wijzen als doelverdediger (rode cap), 
tenzij er minder dan 7 spelers speelgerechtigd zijn. [Alleen bond, niet in 
regiocompetitie] 

WP5.9 Een vervangen doelverdediger mag na vervanging alleen nog maar als 
doelverdediger meedoen (dus niet als speler!). [Alleen bond, niet in 
regiocompetitie] 

WP5.10 Indien een doelverdediger om medische redenen uitvalt, staan de 
scheidsrechters onmiddellijke vervanging toe door de reservedoelverdediger. 
[Alleen bond, niet in regiocompetitie] 

WP7.3 Scheidsrechter hoeven niet te fluiten voor een gewone fout, uitsluiting of 
strafworp indien dit nadeel oplevert voor de aanvallende partij. 

WP11.3 De verlenging is er niet meer. Wanneer een uitslag vereist is (bijv. 
bekercompetitie), zal er alleen een strafworpenserie volgen. 

WP12.1 Elke ploeg mag 1 time-out per periode aanvragen (was 2 per wedstrijd). [Alleen 
bond, in regiocompetitie 2 per wedstrijd (bij bepaalde klassen)] 

WP19.2 Een speler die een overtreding begaat moet weg bewegen van de speler die de 
vrije worp gaat nemen. Doe je dit niet, krijg je een uitsluiting. 

WP20.16 Het verspillen van tijd mag niet meer (is weer terug) en wordt bestraft met een 
gewone fout. Terugspelen naar een doelverdediger die als enige op zijn eigen 
helft ligt is sowieso tijd verspillen. 

WP20.17 Het simuleren (en dus de scheidsrechter(s) proberen te misleiden) van een door 
de tegenpartij gemaakt overtreding wordt bestraft met een gewone fout. 

WP21.8 Hinderen van iemand die de bal niet houd is een uitsluiting (was gewone fout). 
WP21.10 Het op een willekeurige plaats met twee handen vasthouden van een 

tegenstander is een uitsluiting. 
WP21.11 Het bij het wisselen van balbezit maken van een overtreding door een 

verdediger op een willekeurige aanvallende speler op de helft van de 
aanvallende ploeg is een uitsluiting. 

WP21.15 Bij een dubbele uitsluiting (U20) wordt de 30-seconden klok niet teruggezet, 
tenzij er niemand balbezit had op dat moment, dan wel. 

WP22.3 Bij een UMV4 (en dus strafworp) gemaakt door de doelverdediger, mag de 
reserve doelverdediger direct in het veld komen voor het nemen van de 
strafworp. 

WP22.7 Aanvragen van een time-out door de coach die niet in balbezit is levert een 
strafworp op (er wordt geen persoonlijke fout genoteerd). 

WP22.8 Het door een coach of andere teamofficial voorkomen van een doelpunt of 
vertragen van het spel levert een strafworp op (er wordt geen persoonlijke fout 
genoteerd). 

 

Het spelregelboek bevat de uitgebreide omschrijving van de regels, inclusief voorbeelden! 


