Geachte Teambegeleider,
Uw school heeft zich opgegeven voor het Scholentoernooi waterpolo, georganiseerd door ZSC
Oceanus. Naar aanleiding van uw inschrijving, ontvangt u hierbij nadere informatie betreffende het
toernooi, te weten organisatorische zaken en de belangrijkste spelregels.
Organisatie:
Het scholentoernooi hebben we vastgesteld op 19 maart










Het toernooi vindt plaats op zaterdag 19 maart en wordt gehouden in zwembad De Waterlelie,
Dreef 7 te Aalsmeer.
Het toernooi begint om ….. uur; de kleedkamers gaan open vanaf ……uur.
Het toernooi wordt op 2 velden gespeeld in het wedstrijdbad.
Bij de aankomst is het belangrijk u als school te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
De prijsuitreiking vindt plaats na de laatste wedstrijd in het zwembad.
De kleedkamers, het recreatiebad en de zonneweide zijn tijdens het toernooi verboden
terrein.
De wedstrijden worden begeleid door “veldbegeleiders” (Oceanus). Deze fungeren als een soort
coach: ze geven aanwijzingen, kunnen uitleg geven over sommige spelregels en verstrekken de
caps voor het begin van de wedstrijd. Let op: de veldbegeleiders zijn niet verantwoordelijk voor
het op tijd aanwezig zijn van teams bij de wedstrijden.
De wedstrijden worden gespeeld op 2 velden die zijn uitgezet in het wedstrijdbad. Veld 1 is het
veld aan de startblokzijde, veld 2 is het veld aan de kant van de toiletten.

RAAMZIJDE
Veld 1

Startblokzijde



Veld 2

Toilettenzijde

Elke wedstrijd wordt gespeeld tussen 2 teams. Het eerstgenoemde team start aan de raamzijde
en speelt met witte caps. Het andere team speelt met blauwe caps en start aan de andere zijde
van het bad. De caps worden verstrekt door de betreffende veldbegeleider en na afloop van de
wedstrijd dienen alle caps hier ook weer ingeleverd te worden. Uiteraard kunnen spelers met
eigen caps hiervan gebruik mak

SPELREGELS:

















Er liggen 2 teams van 5 spelers in het water. Één speler van elk team mag slechts als keeper
fungeren. Het wisselen van spelers mag alleen bij dood spel (bv. na een doelpunt). Bij een
blessure o.i.d. kan de spelleider het spel stil leggen en een wissel toestaan.
Wedstrijden duren 7 minuten.
Bij het begin van de wedstrijd liggen de spelers van elke team naast elkaar tegen de kant aan
hun eigen zijde. Op het fluitsignaal werpt de spelleider de bal twee meter uit de kant in het
midden van het speelveld. De spelers sprinten naar de bal toe en de speler die de bal als eerste
heeft speelt deze terug naar zijn eigen speelhelft.
Na een doelpunt keren alle spelers terug naar hun eigen helft. De wedstrijd vangt weer aan
nadat de spelleider een teken heeft gegeven.
De bal is “uit” als deze de achter- of zijlijn gepasseerd is. Tegen de ploeg die de uitbal
veroorzaakt heeft wordt een vrije bal gegeven. De bal moet minimaal een keer overgespeeld zijn
voordat op het doel geschoten mag worden.
De spelers dienen te allen tijde te stoppen op fluitsignaal van de spelleider en de instructies van
deze persoon op te volgen. Indien nodig zal de spelleider ook uitleg geven.
De spelleider geeft met zijn hand aan wie de vrije bal mag nemen. Als hij naar rechts wijst mag
de ploeg die aanvalt naar rechts de vrije bal nemen. Hij wijst dus altijd de aanvallende kant op.
De spelleider zal zorgen dat het spel eerlijk verloopt en hierbij onder andere letten op de
volgende zaken:
o De bal mag niet worden geslagen of gestompt;
o De bal mag niet onder water worden geduwd, want moet altijd aanspeelbaar blijven.
Verder mogen spelers elkaar niet hinderen, zelfs niet als de tegenstander de bal vast heeft.
Onder hinderen wordt verstaan; trekken, duwen, vasthouden en trappen. De spelers moeten te
allen tijde de intentie hebben de bal te willen spelen. Als die niet gebeurd zal de spelleider een
vrije bal toe kennen.
De vrije bal:
o wordt genomen op de plaats van de overtreding;
o mag ongehinderd genomen worden;
o moet vlot genomen worden;
o mag niet direct op doel geschoten worden, maar moet eerst een keer worden
overgespeeld.
Wanneer een speler opzettelijk een zware overtreding maakt op een tegenstander, mag deze
door de spelleider gewisseld worden. De coach/veldbegeleider dient de betreffende speler aan
te spreken op onsportief gedrag.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande
contactgegevens.
De spelregels zijn nodig voor een leuk en vooral sportief toernooi. Er word dan ook verwacht dat
ieder team dat deelneemt aan dit toernooi, met deze regels bekend is.
Met vriendelijke groet,
Remon de Hollander

