
TIME-OUT 
 
Er wordt in het District in de komende competitie 2012-2013 de time-out ingevoerd bij H1 en D1 en AJ1. 
 
Die regel is dus van belang voor scheidsrechter en jurysecretariaat! 
 
 
PRAKTISCH: 
 
Een ploeg mag een T-O (duur is 1 minuut) aanvragen bij balbezit, maar niet meer dan 2 in de wedstrijd per ploeg. 
Vaak wordt er een speler uitgestuurd met U20 en volgt een T-O aanvraag, dan dus opletten. 
Heeft een ploeg geen balbezit (of in klassen, waar de T-O niet van toepassing zijn, dus anders dan bij H1 en D1 en 
AJ1), dan geeft de SR een strafworp tegen die ploeg. 
Vraagt een ploeg een derde T-O aan, dan geeft de SR een vrije worp aan de tegenpartij op de middenlijn. 
De T-O wordt aangevraagd door de coach (of bij ontbreken, vaak de doelverdediger, maar is een recht van een 
ploeg) met luid zeggend: "TIME-OUT!" en maakt duidelijk het T-gebaar (boven zijn hoofd): 

 De SR neemt dit gebaar over en fluit.  
 
De jurytafel MOET ook de T-O aangeven en fluiten, als de SR dit niet op zou merken. 
De jury stopt de tijd en de 30-secondenklok, maar zet die niet terug naar een nieuwe 30 seconden. 
Zij noteren tijdstip, ploeg en T bij wedstrijdverloop en kruisen een vakje aan bij de witte of blauwe ploeg (links). 
Direct na het aanvragen van de T-O gaat de aanvragende ploeg naar de eigen speelhelft. De coach mag dan wel 
voorbij zijn eigen 5 meter lijn lopen en alle vervangers van spelers mogen in het veld springen. 
Na 45 seconden fluit de jurytafel 1x en mag de ploeg zich op de aanvalshelft gaan begeven; na 60 seconden fluit 
de jurytafel voor de tweede keer 1x en de SR werpt de bal naar een speler of doelverdediger op hun helft en fluit 
voor herbegin. De coach is dan al weer op de terugweg naar de doellijn of aanvallende tot achter de 5 meter lijn. 
Bij het nemen van een vrije worp, mag een speler niet direct scoren. 
Als er vóór de T-O een hoekworp of strafworp is gegeven, dan herstart de SR met deze worp. 
 

 
 
SPELREGELS: 
 
 
WP 12 De time-out. 
 
12.1 Elke ploeg mag gedurende de wedstrijd twee time-outs aanvragen. Indien er sprake is van een verlenging 
hebben de ploegen recht op een extra time-out, plus de tijdens de reguliere wedstrijd niet gebruikte time-outs. De 
derde time-out mag uitsluitend in de verlenging worden aangevraagd. De duur van een time-out is één minuut. Een 
time-out kan op elk moment worden aangevraagd, ook na een doelpunt, door de coach van de balbezittende ploeg 
door het roepen van time-out en het met zijn handen maken van een T-gebaar. 
 
Als een time-out wordt aangevraagd, stoppen de scheidsrechters of de secretarissen de wedstrijd door middel van 
een fluitsignaal en de spelers moeten zo snel mogelijk terugkeren naar hun speelhelft. 



12.2 Op een fluitsignaal van de scheidsrechter wordt het spel hervat door de ploeg die in balbezit is met het nemen 
van de vrije worp op de middenlijn of daarachter, behalve als er voor het nemen van een strafworp of een 
hoekworp een time-out wordt aangevraagd, dan blijft die worp gehandhaafd om nog genomen te worden. 
[Opmerking: De 30-secondenklok loopt door vanaf het herbegin na de time-out.] 
 
12.3 Als de coach van de ploeg, die balbezit heeft, een time-out meer aanvraagt dan waarop hij recht heeft, wordt 
het spel stilgelegd. Het spel wordt daarna hervat met het nemen van een vrije bal op de middenlijn door een speler 
van de tegenpartij. 
 
12.4 Als de coach van de ploeg die niet in balbezit is een time-out aanvraagt, wordt het spel stilgelegd en een 
strafworp aan de tegenpartij toegekend. 
 
12.5 Bij de spelhervatting na de time-out mogen spelers elke willekeurige positie op het speelveld innemen, met 
inachtneming van de spelregels die betrekking hebben op het nemen van strafworpen en hoekworpen. 
[Opmerking: Indien er een time-out is aangevraagd, moeten de spelers onmiddellijk terugkeren naar hun eigen 
speelhelft.] 
(KNZB: Na 45 seconden mogen de spelers hun positie op de helft van de tegenstander innemen.) 
 
 
Verder time-out in andere spelregels: 
 
WP 5 Ploegen en vervangers 
 
5.2 Alle spelers, die op enig moment niet aan het spel deelnemen, moeten samen met de (assistent) coach en 
begeleiders op de spelersbank van de ploeg zitten. Behalve gedurende de rusttijden tussen speelperioden of 
gedurende time-outs mogen de spelers en teamofficials de spelersbank niet verlaten. Het is de hoofdcoach van 
de aanvallende ploeg toegestaan zich te begeven tot de 5-meterlijn. De ploegen wisselen van speelzijden en 
banken na twee speelperioden en voor de tweede speelperiode van de eventuele extra tijd. De banken voor de 
ploegen zijn beide gesitueerd aan de zijde tegenover die van de jurytafel. 
(KNZB: Op een bank mogen maximaal 3 coaches/begeleiders en 6 reservespelers, met hun muts op, plaats 
nemen.) 
 
5.6 Op ieder willekeurig moment mag een speler worden vervangen door het speelveld te verlaten via het 
terugkomvak het dichtst bij zijn eigen doellijn. De vervanger mag vanuit het terugkomvak in het speelveld komen 
zodra de te vervangen speler in het terugkomvak zichtbaar boven water is gekomen. In geval er krachtens dit 
artikel een doelverdediger wordt vervangen, moet de vervanger een doelverdedigersmuts dragen. Krachtens dit 
artikel mag er geen vervanging plaatsvinden tussen het tijdstip van het door een scheidsrechter toekennen van een 
strafworp en het nemen van die worp, tenzij voor het nemen van de strafworp een time-out wordt aangevraagd. 
 
5.7 Vanaf iedere willekeurige plaats mag een vervanger in het speelveld komen: 
(a) tijdens de rusttijd tussen twee speelperioden, de speelperioden van verlengingen inbegrepen; 
(b) nadat een doelpunt is gemaakt; 
(c) gedurende een time-out; 
(d) bij het vervangen van een speler die een bloedende wond heeft of geblesseerd uitvalt. 
 
 
WP 6 Officials 
 
[Opmerking: Afhankelijk van de belangrijkheid kunnen wedstrijden worden geleid door groepen van vier tot acht 
officials, te weten: 
(a) Scheidsrechters en grensrechters: 
Twee scheidsrechters en twee grensrechters; of twee scheidsrechters en geen grensrechters; of één 
scheidsrechter en twee grensrechters. 
(b) Tijdopnemers en secretarissen: 
Met één tijdopnemer en één secretaris: De tijdopnemer neemt de tijd op van het aaneengesloten balbezit van elke 
ploeg als bepaald in WP 20.17. De secretaris neemt nauwkeurig de tijd op van het werkelijke spel, time-outs en 
van de rusttijden en neemt tevens de tijd op van de respectievelijke periode(n) van uitsluiting van de spelers, die uit 
het water verwezen zijn overeenkomstig de spelregels. Hij verzorgt ook de verslaglegging van de wedstrijd als 
vermeld in WP 10.1. 



Met twee tijdopnemers en één secretaris: Tijdopnemer 1 neemt nauwkeurig de tijd op van het werkelijk spel, time-
outs en van de rusttijden tussen de perioden. Tijdopnemer 2 neemt de tijd op van het aaneengesloten balbezit van 
elke ploeg als bepaald in WP 20.17. De secretaris verzorgt de verslaglegging van de wedstrijd als vermeld in WP 
10.1. 
Met twee tijdopnemers en twee secretarissen: Tijdopnemer 1 neemt nauwkeurig de tijd op van het werkelijk spel, 
time-outs en van de rusttijden tussen de perioden. Tijdopnemer 2 neemt de tijd op van het aaneengesloten 
balbezit van elke ploeg als bepaald in WP 20.17. Secretaris 1 verzorgt het bijhouden van het wedstrijdformulier als 
vermeld in WP 10.1(a). Secretaris 2 neemt de taken op zich als vermeld in WP 10.1(b), (c) en (d) die verband 
houden met het onjuist terugkomen van uitgesloten spelers of vervangers, de uitsluiting van spelers en de derde 
persoonlijke fout.] 
 
WP 9 Tijdopnemers 
 
9.1 De taken van de tijdopnemers zijn: 
(a) het opnemen van de exacte tijdsduur van werkelijk spel, time-outs en van de rustperioden; 
(e) met een fluitsignaal de 45 seconden en het einde van iedere time-out aangeven. 
 
WP 10 Secretarissen 
 
10.1 De taken van de secretarissen zijn:  
(a) het invullen van het wedstrijdformulier, daarbij inbegrepen het registreren van de spelers, de speelstand, time-
outs, alle uitsluitingsfouten, strafworpfouten, en de persoonlijke fouten die aan elke speler worden toegekend; 
 
WP 11 Spelduur van de wedstrijd 
 
11.5 Wanneer een wedstrijd (of een gedeelte van een wedstrijd) overgespeeld moet worden, zullen de doelpunten, 
uitsluitingen, time-outs van het wedstrijdformulier worden verwijderd, echter de straffen voor gewelddadig 
optreden, wangedrag en enige rode kaart zullen gehandhaafd blijven. 
 
WP 14 Het maken van een doelpunt 
 
Volgens deze spelregel mag er geen doelpunt worden gemaakt direct vanaf het herbegin na: 
(a) een time-out; 
 
WP 21 Uitsluitingsfouten 
 
21.3 Het is de uitgesloten speler of vervanger toegestaan om weer in het speelveld te komen, zodra zich het eerste 
van de volgende voorvallen voordoet: 
(d) als het team van de uitgesloten speler een vrije worp of doelworp wordt toegekend, is het teken bij de 
toekenning van de worp te beschouwen als het terugkomsignaal, mits de uitgesloten speler het terugkomvak 
overeenkomstig de regels heeft bereikt. 
[Opmerkingen: een vervanger krijgt geen terugkomteken van de scheidsrechter, noch een vlagsignaal van de 
secretaris voor het verstrijken van de 20 seconden uitsluitingsperiode, totdat de uitgesloten speler het terugkomvak 
het dichtst bij zijn eigen doellijn bereikt heeft. Dit is ook van toepassing voor een vervanger die in de plaats komt 
van een speler, die voor de verdere duur van de wedstrijd is uitgesloten. 
Indien de uitgesloten speler verzuimt om naar zijn terugkomvak te gaan, is het een vervanger niet toegestaan in 
het speelveld te komen, tenzij er een doelpunt wordt gemaakt of bij het einde van een speelperiode of tijdens een 
time-out]. 
 
21.10 Het zich aan wangedrag schuldig maken, daarbij inbegrepen het gebruik van onacceptabele taal, agressief 
of aanhoudend foutief spel, het weigeren gehoor te geven aan of tonen van gebrek aan eerbied voor de 
scheidsrechter of official, onoorbaar gedrag tegenover de waterpolospelregels of aanzetten tot het in diskrediet 
brengen van het waterpolospel. De overtreder wordt voor de verdere duur van de wedstrijd uitgesloten, met 
vervanging zodra zich een van de voorvallen voordoet waarnaar in WP 21.3 verwezen wordt en hij moet de 
zwemzaal verlaten (met inbegrip van de tribune). 
[Opmerking: Indien een speler een overtreding maakt volgens deze regel, gedurende een rustperiode, time-out of 
na een doelpunt, zal de speler worden uitgesloten voor het resterende deel van de wedstrijd en een vervanger mag 
direct deelnemen aan de herstart van de wedstrijd, omdat alle situaties worden beschouwd als een rustperiode: het 
spel herbegint op een normale manier.] 
 



21.11 Het zich schuldig maken aan grof optreden of gewelddadig spel (inbegrepen opzettelijk trappen of slaan met 
de bedoeling letsel toe te brengen, dan wel een poging daartoe) jegens een speler van de tegenstander of official 
(functionaris), al dan niet tijdens het spel, tijdens enig oponthoud, time-outs, na een doelpunt of in de pauze tussen 
de speelperioden. 
Gebeurt dit tijdens het spel, dan zal de overtreder voor de rest van de wedstrijd worden uitgesloten en er wordt een 
strafworp toegekend aan de tegenstander. De overtreder moet de zwemzaal (met inbegrip van de tribune) 
verlaten. De overtreder mag na 4 minuten werkelijk spel worden vervangen. 
Wanneer de scheidsrechters gelijktijdig fluiten voor grof optreden of gewelddadig spel voor spelers van de beide 
ploegen, worden die voor de verdere duur van de wedstrijd uitgesloten en mogen na 4 minuten worden vervangen. 
De ploeg welke het balbezit had, neemt de eerste strafworp, gevolgd door de andere ploeg. Na de tweede 
strafworp zal de ploeg die het laatst balbezit had de wedstrijd hervatten op de middenlijn of daarachter. 
Mocht dit voorval zich voordoen gedurende enig oponthoud, time-out, na een doelpunt of gedurende een 
rustperiode, dan zal de speler worden uitgesloten voor de verdere duur van de wedstrijd en zal de zwemzaal (met 
inbegrip van de tribune) moeten verlaten. De overtreder mag na 4 minuten werkelijk spel worden vervangen en het 
spel wordt op de normale manier hervat. 
 
WP 22 Strafworpfouten 
 
22.7 Het door de coach van de ploeg, die niet in balbezit is, aanvragen van een time-out; of een teamofficial die 
door een ongeoorloofde actie hiermee een mogelijk doelpunt probeert te voorkomen, met dien verstande dat er 
geen persoonlijke fout wordt genoteerd voor deze overtreding. 
 
Arm-handgebaar T (zie geheel boven) 
 
Spelregelwijzigingen 2009-2013 
 
Bij een UMV of UMV/4 tijdens rust, na doelpunt (of time-out), gewoon herbeginnen met 7 tegen 7 spelers en géén 
strafworp in geval van UMV/4. 
 
Wanneer een wedstrijd (of een gedeelte van een wedstrijd) overgespeeld moet worden, zullen de doelpunten, 
uitsluitingen, time-outs van het wedstrijdformulier worden verwijderd, echter de straffen voor gewelddadig 
optreden, wangedrag en enige rode kaart zullen gehandhaafd blijven. 
 

 
 
REGLEMENTSWIJZIGING 
 
Er is per 1-9-2012 een ander KNZB E-(waterpolo)reglement van toepassing (bijlage): 
 
Waterpoloreglement (9-2012, download van website): 
 
E reglement 
Artikel E 24 De Scheidsrechters 
24.11 De scheidsrechters vullen op het wedstrijdformulier de namen en voorletters en vereniging van de spelers in, 
die door hen uit het water zijn gezonden voor de verdere duur van de wedstrijd (UMV en UMV/4). Zij zijn verplicht 
uiterlijk voor 24.00 uur de dag volgend na de wedstrijd voor elk geval van wangedrag afzonderlijk een formulier via 
het scheidsrechtersportal in te vullen en dit formulier digitaal te versturen. 
 
 
Het Handboek / Jaarboek 2012-2013 is inmiddels verschenen. Ook hierin aandacht voor de TO en E-reglement. 
 
 
met sportieve groeten, 
Marcus Dekker. 

http://www.district4-knzb.nl/downloads

