
 
  

Spelregelwijzigingen van toepassing op Aquarijn / Regio Midwest:  
 
15.3]: een speler mag rechtstreeks vanuit een vrije bal buiten de 6 meter scoren. De speler mag de 
bal ook zelf nemen door de bal los te laten (opgooien of op het water leggen), en daarna direct 
scoren – met of zonder dreiging of zwemmen.  
 
[15.3]: een speler mag rechtstreeks vanuit een hoekworp scoren. De speler mag de bal ook zelf 
nemen door de bal los te laten (opgooien of op het water leggen), en daarna direct scoren – met of 
zonder dreiging of zwemmen.  
 
[20.1]: een vrije worp wordt genomen op de plaats waar de bal zich bevindt, niet waar de overtreding 
heeft plaatsgevonden.  
 
[21.14]: de schotklok gaat terug naar 20 seconden, in plaats van 30, bij: een uitsluiting, een 
hoekworp (corner), en als na het nemen van een strafworp de bal weer in handen komt van 
dezelfde ploeg en bij een rebound na schot op doel, waarbij het balbezit voor dezelfde aanvallende 
ploeg blijft.  
Uitzondering bij uitsluiting: alleen wanneer de schotklok op 19 seconden of minder staat gaat deze 
naar 20 seconden. Zodra er nog 20 seconden of meer te spelen zijn, blijft die tijd gehandhaafd en is 
de straftijd voor de uitsluiting 20 seconden. Voor de normale aanval blijft de 30 seconden regel van 
toepassing.  
 
[23.2] + [23.9]: als een aanvallende speler die binnen de 6 meter met zijn gezicht naar het doel ligt en 
tijdens een scoringspoging door de verdediger van achteren wordt gehinderd – zoals vasthouden of 
terugtrekken – moet een strafworp worden toegekend. Dit geldt niet als de aanvaller scoort, als de 
aanvaller met zijn of haar gezicht van het doel af ligt of wanneer de verdediger alleen de bal 
(aan)raakt.  
 
[1.6]: de 5-meterlijn wordt verplaatst naar de 6 meter. Strafworpen worden wel vanaf 5 m genomen 

 
[5.2]:  de coach mag in de aanval meelopen tot 6 meter.  
 
[14.2]  Een keeper mag  de middellijn passeren en meespelen in de aanval.  
De keeper verliest wel zijn of haar privileges buiten het 6-metergebied: op de bodem staan [21.5], de 
bal stompen [21.7] en de bal met twee handen tegelijkertijd aanraken [21.8]. 

[13.1]: Alleen Dames 1 en Heren 1 mogen twee time-outs per wedstrijd aanvragen en in alle 
bekerwedstrijden.  
 
Er wordt strenger gefloten voor hinderen/afstoppen etc. (gehele veld) en tijd rekken.  
 
Zwembad markeringen mogen gedaan worden met pionnen (2m rood, 5m rood, 6m geel en midden 
wit).   
 
In de Regio wordt er geen gebruik gemaakt van de ‘vliegende’ wissel  en een  video-assistent 
 
Denk eraan; alle regels zijn nieuw dus ook voor de scheidsrechters en jury leden.  Blijf respectvol en 
ga na de wedstrijd in discussie.  
 
Met sportieve groet,  WPC  


