
Beste teambegeleider, 

Jouw school heeft zich opgegeven voor het waterpolo scholentoernooi, georganiseerd door 
Oceanus Aalsmeer. Naar aanleiding van deze inschrijving, ontvang je hierbij meer informatie 
m.b.t. het toernooi zelf en de belangrijkste spelregels.  

Organisatie 
Het scholentoernooi vindt plaats op zaterdag 28 januari 2023 vanaf 14.45 uur. 
Beide categorieën (groep 5/6 en 7/8) zijn gedurende het gehele toernooi aan het spelen.  

● Het toernooi vindt plaats in zwembad De Waterlelie, Dreef 7 te Aalsmeer. 
● Inloop is vanaf 14.30 in de kantine. Hier kun je je melden bij de organisatie. 
● Om 14.45 uur is de aftrap: ieder team dient hierbij aanwezig te zijn. 

o De aftrap is een kort welkomstpraatje. Een samenvatting van de belangrijkste 
spelregels en overige informatie wordt gegeven.  
Hierna gaat het toernooi van start. 

● De kleedkamers gaan open vanaf 15.00 uur. Om 15.15 uur starten de eerste 
wedstrijden. 

● Het toernooi wordt op twee velden gespeeld in het wedstrijdbad. 
● Bij de aankomst is het belangrijk om jouw team aan te melden. 

o Dit doe je in de kantine, bij de tafel bij de toernooiorganisatie. Zij zijn 
herkenbaar door een Oceanus T-shirt.  

o Je ontvangt een enveloppe met onder andere het wedstrijdschema.  
● Alle personen in een Oceanus-shirt kunnen je gedurende het toernooi helpen.  

o Er is ook een ‘hoofdtafel’, waar je terecht kunt voor alle vragen. Dit is de tafel 
waar de speaker zich bevindt (naast het bubbelbad).  

● De prijsuitreiking vindt plaats na de laatste wedstrijd in de kantine van het zwembad. 
● Er mag gedurende het toernooi gespeeld worden in het recreatiebad.  
● De kleedkamers en de zonneweide zijn tijdens het toernooi verboden terrein. 
● Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van tenminste Zwemdiploma A.  
● 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. 
Hiervoor is de begeleider van de teams vanuit school verantwoordelijk. 

● 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 

Blauwe team 

Startblokzijde 
Groep 7/8 

Witte team 

      Veld 2 

Blauwe team 
 

Toilettenzijde 
Groep 5/6 

Witte team 

 

● Elke wedstrijd wordt gespeeld tussen twee teams. Het eerstgenoemde team speelt met 
witte caps en start aan de kant van de algemene jurytafel. Het andere team speelt met 
blauwe caps en start aan de raamzijde 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 maken. 
 

Spelregels 

● De spelleider volgt zo goed mogelijk de regels, mits dit het speelplezier verhoogt van de 
spelers. Waterpolo is een lastige sport voor beginnende spelertjes en wij zullen hiermee 
rekening houden. Per wedstrijd wordt gekeken naar de kwaliteit en de 
moeilijkheidsgraad. Dit betekent ook dat de spelleider de leiding heeft om het spel zo 
soepel mogelijk te laten verlopen en er geen ruimte is voor discussies. 

● Er liggen twee teams van ieder vijf spelers in het water. Eén speler van elk team 
mag slechts als keeper fungeren. Het wisselen van spelers mag alleen bij een dood 
spel moment (bijv. na een doelpunt). Bij een blessure o.i.d. kan de spelleider het spel stil 
leggen en een wissel toestaan. 

● De bal dient normaal gesproken met één hand gevangen te worden. Maar, dit is lastig. 
Daarom mag er gevangen/overgegooid worden met twee handen. Let op: scoren mag 
alleen door met één hand te schieten/gooien.   

● Elke wedstrijd duurt tien minuten. Er wordt tussentijds niet gewisseld van kant. De tijd 
loopt door gedurende de wedstrijd en wordt niet stilgezet.  

● Bij het begin van de wedstrijd liggen de spelers van elk 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 altijd de intentie hebben de bal te willen spelen. Als dit niet gebeurt, zal 
de spelleider een vrije bal geven. 

● 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 je nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De spelregels zijn 
nodig voor een leuk en vooral sportief toernooi. Er wordt dan ook verwacht dat ieder 
deelnemend team bekend is met deze spelregels.  



 
Wij hebben er heel veel zin in en verwelkomen je en jouw team graag zaterdag 28 januari 
2023 in Zwembad de Waterlelie. Tot dan! 
 
Namens Oceanus Aalsmeer,  
De toernooiorganisatie 

 


