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Artikel 4 vervallen 

REGLEMENT KANOPOLO 
voor Nederlandse Kampioenschappen & toernooien 

Reglement Kanopolo 
Het doel van dit document is aan te geven op welke wijze de bij het Watersportverbond aan-

gesloten kanoverenigingen hun leden kunnen laten deelnemen aan Nederlandse kanopolo 

evenementen, georganiseerd namens  het Watersportverbond, door de Stichting Kanoactivi-

teiten of door de aangesloten verenigingen.  

Een nieuwe uitgave van het Reglement Kanopolo zal normaliter worden verstrekt via de ver-

enigingen/ clubs, of is als download beschikbaar op de website van het Watersportverbond, 

of de website van de commissie Kanopolo. 
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1. Algemeen 
1.1 Commissie Kanopolo 

1.1.1 De Commissie Kanopolo is onderdeel van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond 

(Watersportverbond).  

1.1.2 Het Watersportverbond is aangesloten bij de International Canoe Federation (ICF), het Ne-

derlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) 

1.1.3 Dit reglement verstaat onder: Reglement kanopolo, het reglement kanopolo van het Water-

sportverbond/Commissie Kanopolo. Dit reglement kan worden aangehaald als, huishoudelijk 

reglement. 

1.1.4 De Commissie Kanopolo is, binnen de kring van haar bevoegdheden, verplicht er voor zorg 

te dragen dat door de Competitie Commissie, de Commissie Kanopolo of het Watersport-

verbond opgelegde straffen ten uitvoer gebracht worden. 

1.1.5 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet neemt het Commissie Kanopolo een be-

slissing. 

 

1.2 Leden 

1.2.1 Leden van de Commissie Kanopolo worden benoemd door het bestuur van het Watersport-

verbond op voordracht van het Platform Kanosport. 

1.2.2 De Commissie Kanopolo bestaat uit de volgende leden: 

 Voorzitter, 

 Secretaris, 

 Lid werkgroep Nederlandse kampioenschappen, 

 Lid werkgroep promotie en pers, 

 Lid werkgroep scheidsrechters/ officials, 

 Lid werkgroep opleidingen, 

 Lid werkgroep topsport, 

 Lid werkgroep breedtesport; 
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1.3 Spelers 

1.3.1 Alleen de leden van een vereniging of club, aangesloten bij een ICF-federatie of bond heb-

ben het recht in een toernooi of competitie te spelen. 

1.3.2 Leden van een vereniging of club, aangesloten bij de Watersportverbond mogen gedurende 

een kalenderjaar slechts voor één (1) vereniging spelen/ uitkomen. 

1.3.3 De vereniging of club, aangesloten bij de Watersportverbond meldt daartoe per kalenderjaar 

de spelers aan bij het bondssecretariaat. 

1.3.4 Een speler mag slechts aan wedstrijden, gespeeld onder reglementen kanopolo, deelnemen 

indien deze: 

 Voldoet aan wat te dien aanzien is bepaald in de statuten en reglementen van de Water-

sportverbond en aan de besluiten van één (1) van zijn organen; 

 Niet is geschorst dan wel is uitgesloten van deelname aan wedstrijden in overeenstem-

ming met de betreffende bepalingen in dit reglement en het reglement kanopolo (straf-

fen en disciplinaire maatregelen). 

1.4 Vertegenwoordigende teams 

1.4.1 De Commissie Kanopolo regelt de internationale wedstrijden tussen vertegenwoordigende 

Nederlandse teams en die van een ander land. Verkiesbaar tot speler van een Nederlands 

team zijn slechts personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten. 

1.4.2 Verenigingen zijn verplicht één (1) of meer van haar spelers, die gekozen is/ zijn voor een 

vertegenwoordigend team, gelegenheid te geven voor dat team uit te komen en aan de trai-

ning daarvoor deel te nemen. Een vertegenwoordigend team is een team dat door de Com-

missie Kanopolo als zodanig is aangemerkt. 

1.5 Officials 

1.5.1 Scheidsrechters en officials worden door de Commissie Kanopolo aangewezen. 

1.5.2 Alleen leden van de Watersportverbond mogen bij de Commissie Kanopolo de functie van 

scheidsrechter zoals genoemd in het reglement kanopolo, uitoefenen. 

1.6 Scheidsrechters 

1.6.1 De Commissie Kanopolo kent verschillende klassen scheidsrechters. De scheidsrechters wor-

den door de werkgroep scheidsrechters/officials van de Commissie Kanopolo jaarlijks inge-

deeld in een klasse waarbij de daarbij behorende bevoegdheid wordt aangegeven. 

1.6.2 De scheidsrechters dragen zorg voor de naleving van het Reglement Kanopolo, het huishou-

delijk reglement voor het kanopolo en bij toernooien de daarbij geldende wedstrijdbepa-

lingen. 
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1.7 Sponsoring 

1.7.1 Partijen kunnen in het kader van een sponsoring overeenkomst overeenkomen dat op wed-

strijdkleding/ boten aanduidingen van de naam van de sponsor, een merknaam, een pro-

ductnaam, dan wel dessins, vignetten of merktekens worden aangebracht. 

1.7.2 Indien ten behoeve van een team reclame op de wedstrijdkleding/boten is overeengekomen, 

dient deze voor alle spelers van dat team uniform te zijn. 

1.7.3 Op de kleding van scheidsrechters en andere officials, voor zover zij onder de Commissie 

Kanopolo ressorteren, mag tijdens de uitoefening van hun functie geen reclameaanduiding 

zijn aangebracht. 

1.8 Wedstrijdlicenties 

1.8.1 Het Watersportverbond verstrekt, tegen betaling, op verzoek van de vereniging of individue-

le speler een pas waarop de wedstrijdlicentie is afgegeven. In geval van verlies of diefstal kan 

op aanvraag een kopiepas worden verstrekt. 

1.8.2 Per kalenderjaar overlegt de vereniging aan de Commissie Kanopolo een lijst waarop per 

speler wordt vermeld: spelersnummer, naam, geboortedatum, nationaliteit en licentienum-

mer. Een wedstrijdlicentie is een (1) kalenderjaar geldig vanaf de eerste dag van het kalen-

derjaar. 

1.8.3 Een spelersnummer kan per vereniging slechts één (1) keer worden gebruikt. 
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2. Nederlands Kampioenschappen 
2.1 Algemeen 

2.1.1 Op de Nederlandse Kampioenschappen is Reglement Kanopolo van toepassing. 

2.1.2 De Nederlandse Kampioenschappen zullen worden georganiseerd onder leiding van de vol-

gende Officials: 

 Hoofd Official, 

 Competitie Organisator, 

 Technisch Organisator, 

 Hoofd Scheidsrechter, 

 Hoofd Materiaalcontroleur, 

 Hoofd Wedstrijdsecretaris, 

 Tijdwaarnemers, 

 Wedstrijdsecretarissen, 

 Scheidsrechters, 

 Doellijnwaarnemers, 

 Materiaalcontroleurs; 

Als de omstandigheden het toestaan mag één (1) persoon een of meer van de bovenstaande taken 

uitoefenen. Alle officials moeten tijdens de uitoefening van hun taak duidelijk herkenbaar zijn in 

naam en functie. 

Alle wedstrijden moeten worden geleid door neutrale scheidsrechters, bijvoorbeeld van andere ver-

enigingen dan die van de twee (2) spelende teams.  

2.2 Spelsysteem 

2.2.1 De Nederlandse Kampioenschappen worden gespeeld als een competitie. 

2.3 Organisatie Commissie 

2.3.1 De Werkgroep Nederlandse kampioenschappen van de Commissie Kanopolo, zal jaarlijks 

voor de Nederlandse Kampioenschappen een Organisatie Commissie aanstellen (stichting 

Kanoactiviteiten), die de Nederlandse Competitie zal organiseren. 

2.3.2 Alle leden als ook vrijwilligers van de Organisatie Commissie dienen lid te zijn van de Water-

sportverbond. 

2.4 Competitie Commissie 

2.4.1 De verantwoording voor de Nederlandse Kampioenschappen ligt in de handen van de Com-

petitie Commissie die zal bestaan uit: 

 De Hoofd Official, als voorzitter, 

 De Competitie Organisator, 

 Een derde als Official aangestelde persoon; 

2.4.2 Alle leden als ook vrijwilligers van de Competitie Commissie dienen lid te zijn van de Water-

sportverbond. 
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2.5 Aanstelling van Officials 

2.5.1 De volgende personen of groepen zijn verantwoordelijk voor de aanstelling van de volgende 

officials: 

Aangestelde Aangesteld door 

Jury Commissie Kanopolo 

Hoofd Official 

Organisatie Commissie 

Competitie Organisator 

Technisch Organisator 

Hoofd Scheidsrechter 

Hoofd Materiaalcontroleur 

Hoofd Wedstrijdsecretaris 

Tijdwaarnemers 
Hoofd Wedstrijdsecretaris 

Wedstrijdsecretarissen 

Scheidsrechters 
Hoofd Scheidsrechter 

Doellijnwaarnemers 

Materiaalcontroleurs Hoofd Materiaalcontroleur 

  

Tabel 1 - Aanstelling Officials 

2.5.2 Alle leden als ook vrijwilligers van Officials dienen lid te zijn van de Watersportverbond. 

2.6 Taken van de Organisatie commissie 

De Organisatie Commissie is verantwoordelijk voor: 

 Het voorstellen van de Nederlandse Kampioenschappen bij het Watersportverbond en 

verenigingen/ clubs, 

 Het treffen van de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat alle daarvoor in aanmer-

king komende teams kunnen deelnemen, 

 Het verstrekken van een lijst van alle leden van de Organisatie Commissie, Competitie 

Commissie, Officials en vrijwilligers aan het Watersportverbond als onderdeel van de Ne-

derlandse Kampioenschappen. 

 Het verzorgen van speellocaties en speelvelden met bijbehorend materiaal, 

Verenigingen die ten behoeve van de Commissie Kanopolo een speelveld beschikbaar 

stellen voor het spelen van competitiewedstrijden dienen voor een nabij het speelveld 

aanwezige en bemande E.H.B.O.-post te zorgen. 

2.7 Taken van de Competitie commissie 

De Competitie Commissie is verantwoordelijk voor: 

 Het verzorgen van het competitieprogramma, waaronder de wedstrijden. 

 Het treffen van de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat alle daarvoor in aanmer-

king komende teams kunnen deelnemen. 

 Het verzorgen van officials; tijdwaarnemers en wedstrijdstrijdsecretarissen aanstellen op 

voordracht van het Hoofd Wedstrijdsecretaris, Scheidsrechters en Doellijnwaarnemers 

aanstellen op voordracht van de Hoofd Scheidsrechter, Materiaalcontroleurs aanstellen 

op voordracht van de Hoofd Materiaalcontroleur. 
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 Het verzorgen van meetinstrumenten voor materiaalcontrole, 

 Het verzorgen van assistentie voor publiciteit, presentaties et cetera, 

 Alle benodigde informatie over de teams, spelers, officials en de voortgang van de Ne-

derlandse Competitie verstrekken aan de media, als ook het vastleggen van niet officiële 

aspecten zoals toeschouwers en media, 

 Toezicht houden op de organisatie en voorbereiding van de Nederlandse Kampioen-

schappen. 

 In geval van onvoorziene omstandigheden waardoor de Nederlandse Kampioenschappen 

geen doorgang kan vinden volgens schema, de competitie wijzigen of verdagen en, in 

overleg met de Organisatie Commissie, het vaststellen van een andere datum. 

 Het ten uitvoer brengen van door de Jury genomen beslissingen. 

 Het behandelen van ingediende protesten en het nemen van beslissingen in gerezen ge-

schillen. 

2.8 Taken van de Jury 

2.8.1 Het is de taak van de Jury te beslissen op ingediend beroep tegen beslissingen van de Com-

petitie Commissie. 

2.8.2 Het nemen van maatregelen waar de regels zijn overtreden.  

Beslissingen zullen worden genomen op basis van het Reglement Kanopolo en het leidende 

spelreglement van ICF. Het opleggen van straffen die in overeenstemming zijn met de statu-

ten en reglementen van het Watersportverbond en ICF. 

2.9 Indeling 

2.9.1 De teams worden ingedeeld in de volgende klassen:  

 Hoofdklasse voor heren, 

 Eerste klasse voor heren, 

 Tweede klasse voor heren,  

 Derde klasse voor heren, 

 Damesklasse, 

 Junioren (Onder-18) klasse voor heren, 

 Junioren (Onder-18) klasse voor dames; 

 Jeugd (Onder-14) klasse, gemengd jongens en meisjes. 

 

2.9.2 Het eerste jaar dat een Onder-18 speler mag spelen is in het jaar waarin hij/ zij 15 jaar wordt 

en het laatste jaar dat hij/ zij mag spelen is in het jaar waarin hij/ zij 18 jaar wordt. 

2.9.3 Het laatste jaar dat een Onder-14 speler mag spelen is in het jaar waarin hij/ zij 14 jaar wordt. 

2.9.4 Wanneer onvoldoende belangstelling is voor een (1) van de speelklassen vervalt die en wor-

den de teams in de overige speelklassen ingedeeld. Indien er geen damesklasse aanwezig is, 

zijn teams van gemengde samenstelling toegestaan. 

2.9.5 Elk team van een vereniging dat toetreedt tot de Nederlandse Kampioenschappen zal in de 

regel worden geplaatst in de laagste klasse. 

2.9.6 Bij samengaan van verenigingen in een (1) vereniging blijft deze geplaatst in de klasse, waar-

toe de hoogstgeplaatste vereniging behoorde, onder voorbehoud, dat het samengaan wordt 

goedgekeurd door het Commissie Kanopolo. 
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2.9.7 Voor de aanvang van het kalenderjaar wordt aan alle bij de Watersportverbond aangesloten 

verenigingen bekend gemaakt op welke wijze en onder welke voorwaarden kan worden in-

geschreven voor de Nederlandse Kampioenschappen. 

2.9.8 Voor de aanvang van de competitie wordt aan alle verenigingen die hebben ingeschreven 

bekend gemaakt: 

 De indeling van de poules, 

 De promotie- en degradatieregeling; 

2.9.9 Teams die inschrijven voor de competitie zijn verplicht het inschrijfgeld te voldoen. 

2.10 Deelname 

2.10.1 Alleen verenigingen of clubs, aangesloten bij het Watersportverbond en in Nederland geves-

tigd, komen in aanmerking voor een Nederlandse titel. In de Junioren (Onder-18), Jeugd 

(Onder-14) en Dames klasse kan de competitie worden opengesteld voor teams uit andere, 

vooraf specifiek benoemde, landen. Dit behoeft goedkeuring van het Commissie Kanopolo.  

2.10.2 De samensmelting van verenigingen en/ of clubs, die binnen hun verband deelnemen aan de 

Nederlandse Competitie, behoeft de goedkeuring van het Commissie Kanopolo. 

2.10.3 Elke vereniging levert uiterlijk een week voor de eerste wedstrijd van de Nederlandse Com-

petitie bij de Competitie Commissie de namen en spelersnummers in van alle uitkomende 

teams. 

2.10.4 Per vereniging/ club zullen maximaal twee (2) teams in dezelfde klasse worden ingeschreven 

op de Nederlandse Kampioenschappen. 

2.10.5 Per team moeten minimaal vijf (5) en mogen maximaal tien (10) spelers worden ingeschre-

ven. 

2.10.6 Spelers, die in een team opgave staan vermeld, mogen niet voor een lager team spelen. Het 

is wel geoorloofd voor een hoger team van dezelfde vereniging uit te komen dan waarvoor 

de speler staat opgegeven. Heeft echter een speler de helft plus een (1) van het totale aantal 

competitiewedstrijden voor een (1) of meer hogere teams gespeeld, dan zal hij niet meer 

voor een lager team mogen spelen. 

2.10.7 De Competitie Commissie kan een speler, die voor een team minder dan de helft plus één (1) 

van het totale aantal competitiewedstrijden heeft gespeeld, dispensatie verlenen voor het 

spelen in een lager team. Een verzoek daartoe dient ten minste drie (3) werkdagen voor de 

wedstrijddag bij de Competitie Commissie te worden ingediend. 

2.10.8 Wanneer twee (2) teams van eenzelfde vereniging of club in dezelfde klasse uitkomen, dan 

zullen spelers gedurende de competitie niet worden gewisseld tussen deze teams. 

2.10.9 Een speler, die op het wedstrijdformulier vermeld staat, wordt geacht tijdens de wedstrijd te 

hebben gespeeld. 

2.10.10 Bij de Nederlandse Kampioenschappen dienen verenigingen die willen deelnemen, minimaal 

een (1) scheidsrechter per ingeschreven team te leveren, die op de speeldagen van zijn team, 

maar op ten minste vier (4) speeldagen, aanwezig dient te zijn. 

2.10.11 Een scheidsrechter mag slechts door één team worden opgegeven/ uitkomen. 

2.10.12 Indien een team, spelend in de tweede klasse, geen scheidsrechter kan leveren, dient het 

team minimaal één (1) lid van de vereniging, onder vermelding van diens personalia en 

bondslidmaatschapsnummer, voor de opleiding tot scheidsrechter bij de Commissie Kanopo-

lo aan te melden. Dit lid dient de eerstvolgende opleiding te volgen. 
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2.10.13 Deelname aan de wedstrijden geschiedt op eigen risico. 

2.11 Wedstrijdtenue  

2.11.1 Een vereniging die aan de competities wil deelnemen is verplicht een kostuum voor haar 

spelers vast te stellen en dit ter goedkeuring aan de Competitie Commissie voor te leggen. 

2.11.2 Na goedkeuring wordt de beschrijving van het kostuum door de Commissie Kanopolo be-

kend gemaakt. 

2.11.3 Een vereniging die van kostuum wenst te veranderen moet opnieuw goedkeuring aanvragen. 

2.11.4 Het nationaal Oranje is voorbehouden aan vertegenwoordigende selectieteams. 

2.12 Programma 

2.12.1 Iedere vereniging is verplicht een wedstrijd te doen spelen, indien zij uiterlijk een (1) maand 

voor de wedstrijddag in kennis is gesteld van de wedstrijddag en het aanvangsuur. 

2.12.2 Een vastgestelde wedstrijd kan door de Competitie Commissie worden uitgesteld indien 

daarvan ten minste 24 uren tevoren aan belanghebbenden kennis is gegeven. 

2.12.3 Wijzigingen van de wedstrijddag op verlangen van een (1) bij de wedstrijd betrokken vereni-

ging kan alleen door de Competitie Commissie worden toegestaan, indien door middel van 

een schriftelijke akkoordverklaring van de tegenpartij ten minste drie werkdagen voor de 

wedstrijddag de Competitie Commissie hiervan in kennis is gesteld en indien naar het oor-

deel van de Competitie Commissie geen andere vereniging(en) kan (kunnen) worden ge-

schaad als gevolg van de wijziging van de wedstrijddag en het aanvangsuur. 

2.13 Terugtrekken 

2.13.1 Een vereniging is verplicht die teams wedstrijden te laten spelen, welke zij voor de competitie 

heeft ingeschreven op de door de Organisatie Commissie vastgestelde plaatsen, dagen en 

tijden. 

2.13.2 Een ingeschreven team mag zich tot een (1) week voor de start van het eerste competitie-

weekend terugtrekken. 

2.13.3 Indien een hoger geklasseerd team van een vereniging/ club zich terugtrekt, dan zullen spe-

lers uit het eerstvolgende lager geklasseerde team het terugtrekkende team vervangen. 

Als er bij het lager geklasseerde team te weinig spelers overblijven, dan zal het team worden 

aangevuld met spelers uit het dan volgende lager geklasseerde team, waarbij het laagste 

team eventueel in de competitie komt te vervallen. Het laagst geklasseerde team zal alle 

wedstrijden vijf (5) punten verliezen. 

2.13.4 Alleen met toestemming van de Competitie Commissie kan het laagste team voor hun eerste 

competitiewedstrijd door de vereniging uit een competitie worden teruggetrokken mits: 

 Aan de geldelijke verplichtingen van de Commissie Kanopolo is voldaan, 

 Aan andere door de Competitie Commissie te stellen voorwaarden is voldaan; 

2.13.5 Bij terugtrekken vindt geen restitutie van inschrijfgelden en wedstrijdlicenties plaats. 
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2.14 Rangorde 

Voor de Nederlandse Kampioenschappen geldt de volgende procedure om de plaats in de competi-

tie te bepalen, nadat alle wedstrijden zijn gespeeld. 

2.14.1 De teams zullen per klasse worden gerangschikt op volgorde van het aantal punten dat elk 

team heeft gekregen door het spelen van de wedstrijden in competitie, het team met de 

meeste punten wordt als eerste geplaatst. 

2.14.2 Per wedstrijd worden drie (3) punten gegeven aan het winnende team, één (1) punt bij gelijk-

spel, nul (0) punten aan het verliezende team en eveneens nul (0) punten worden gegeven 

als een team een wedstrijd mist. 

2.14.3 Waar twee (2) of meer teams hetzelfde aantal punten heeft zullen ze worden geplaatst vol-

gens de volgende procedure: 

1. Doelsaldo (doelsaldo: gescoorde doelpunten minus tegendoelpunten), 

2. Totaal van gescoorde doelpunten, 

3. Uitslag van de onderlinge wedstrijd tussen de twee teams, 

4. Doelpercentage (doelpercentage: gescoorde doelpunten gedeeld door tegendoelpun-

ten), 

5. Beslissingswedstrijd indien mogelijk, 

6. Beslissingsdoelschoten indien mogelijk; 

2.14.4 Indien in een klasse van de Nederlandse Kampioenschappen twee teams in aanmerking ko-

men voor een zekere titel, promotie of degradatie en indien het behaalde aantal punten ge-

lijk is wordt een beslissingswedstrijd gespeeld. 

2.14.5 In geval van een beslissingswedstrijd is het reglement kanopolo van toepassing. 

2.14.6 Het winnende team uit de Hoofdklasse wordt Nederlands Kampioen. 

2.14.7 Het winnende team uit de Damesklasse wordt Nederlands Kampioen Dames. 

Indien de damesklasse is samengevoegd met andere speelklassen wordt het hoogst eindi-

gende team dat alleen uit vrouwelijke spelers is samengesteld Nederlands Kampioen Dames. 

2.14.8 Het winnende team uit de Junioren (O-18) klasse wordt Nederlands Kampioen Junioren. 

2.14.9 Bij een competitie met teams uit meerdere landen behaalt het hoogstgeplaatste Nederland-

se team de titel Nederlands Kampioen 

2.14.10 Voor een titel Nederlands Kampioen dienen er minimaal 6 Nederlandse teams in de compe-

titie deel te nemen. 

2.14.11 Als een team gediskwalificeerd is in een wedstrijd of in de competitie zal de Competitie 

Commissie tot een passende maatregel beslissen. 

2.15 Niet spelen of niet uitspelen van wedstrijden 

2.15.1 Een wedstrijd wordt als niet gespeeld beschouwd in de volgende gevallen 

 Afkeuren van het veld door de scheidsrechter; 

 Het vijf (5) minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip niet tot spelen gereed zijn van 

ten minste vijf (5) spelers van een (1) der teams. 

 Het niet doorgaan van een wedstrijd kan eerst worden vastgesteld vijf (5) minuten na het 

vastgestelde aanvangstijdstip. 

 De volgende gevallen worden met het niet spelen van een wedstrijd gelijkgesteld: 

 Het opzettelijk vormen van een zwak team en/of het opzettelijk beneden zijn kunnen 

spelen van een team; 
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 Indien de Competitie Commissie van oordeel is, dat enig Watersportverbond reglement 

niet juist is toegepast. 

2.15.2 Een wedstrijd wordt als niet uitgespeeld beschouwd in de volgende gevallen: 

 Het niet kunnen uitspelen van een wedstrijd door invallende duisternis vanwege het feit 

dat de wedstrijd (te) laat is begonnen of ten gevolge van weersomstandigheden;  

 Het voortijdig beëindigen door een (1) partij of door beide partijen; 

 Het staken door de scheidsrechter, ten gevolge van wangedrag of wanordelijkheden; 

 Het uitvallen van alle spelers van een (1) of beide partijen; 

 Indien tijdens de wedstrijd de scheidsrechter uitvalt, zonder dat de Competitie Commis-

sie een plaatsvervanger bereid weet te vinden; 

 Andere dan de hierboven genoemde oorzaken. 

2.15.3 De Competitie Commissie bepaalt of er sprake is van schuld aan het niet spelen respectieve-

lijk het niet uitspelen van de wedstrijd. 

Indien er sprake is van schuld aan het niet spelen respectievelijk het niet uitspelen van de 

wedstrijd, kan de Competitie Commissie straffen opleggen. Indien de Competitie Commissie 

van oordeel is dat er geen sprake is van schuld aan het niet spelen respectievelijk niet uitspe-

len van de wedstrijd, wordt de wedstrijd opnieuw geheel of gedeeltelijk vastgesteld of wordt 

de op het moment van staken bereikte stand als einduitslag aangemerkt. 

2.16 Wedstrijdformulieren 

2.16.1 De aanvoerders van een team zijn verplicht uiterlijk vijf (5) minuten voor de aanvang van de 

wedstrijd de wedstrijdlicenties aan de wedstrijdsecretaris te overhandigen. 

2.16.2 Binnen vijftien (15) minuten na afloop van de wedstrijd ligt het wedstrijdformulier, geduren-

de ten minste zestig (60) minuten voor de aanvoerders ter inzage bij de wedstrijdsecretaris, 

nadat de scheidsrechter het wedstrijdformulier heeft voorzien van de volgende gegevens en 

ondertekend: 

 De uitslag van de wedstrijd of de op het moment van staking bereikte stand, als ook de 

reden van staken of niet doorgaan van de wedstrijd; 

 Zijn naam en de namen van de tweede scheidsrechter en de wedstrijdsecretaris; 

 De onregelmatigheden, die zich hebben voorgedaan voor, tijdens of na de wedstrijd. 

2.17 Straffen 

Naast de in het reglement kanopolo beschreven disciplinaire maatregelen kunnen de volgende 

straffen worden opgelegd: 

 Uitsluiting voor de duur van een (1) of meer wedstrijden. 

 Verbod op aanwezig zijn bij onder het reglement kanopolo georganiseerde wedstrijden 

en evenementen; 

 Een tot drie punten in mindering op de ranglijst van de Nederlandse Kampioenschappen; 

 Vervallen verklaren van gespeelde wedstrijden; 

 Het opnieuw vaststellen van de gehele wedstrijd of een gedeelte daarvan; 

 Het bepalen dat in geval van het staken van een wedstrijd de op het moment van staken 

bereikte stand als einduitslag wordt aangemerkt; 

 Het tot verliezer verklaren van een team, ingeval van schuld aan het niet spelen c.q. het 

niet uitspelen van een wedstrijd; 
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 Plaatsing in de naast lagere klasse met ingang van de aanvang van het volgende seizoen; 

Straffen kunnen in combinatie met elkaar en in combinatie met disciplinaire maatregelen worden 

opgelegd, met uitzondering van: 

 Een schorsing welke niet samen kan worden opgelegd met een uitsluiting of een ontzeg-

ging om een functie uit te oefenen, 

 Straffen of disciplinaire maatregelen kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk wor-

den opgelegd, met uitzondering van de volgende straffen of disciplinaire maatregelen:  

Berisping; vervallen verklaren van gespeelde wedstrijden; opnieuw vaststellen van een 

gehele of gedeeltelijke wedstrijd; bepalen van de eindstand bij staking van de wedstrijd; 

tot verliezer verklaren van een team; plaatsing in een naast lagere klasse en royement 

2.18 Richtlijnen 

Deze richtlijnen gelden voor de Nederlandse Kampioenschappen. 

2.18.1 De Competitie Commissie registreert de tijdens een (1) kalenderjaar verstrekte gele kaarten. 

2.18.2 De registratie van een eerste en tweede gele kaart heeft geen uitsluiting voor de speler. 

2.18.3 De registratie van een derde gele kaart heeft voor de speler de uitsluiting van de eerstvol-

gende competitiewedstrijd ten gevolge. 

2.18.4 De registratie van de zesde en volgende gele kaarten hebben voor de speler elk de uit-

sluiting van deelname aan de eerstvolgende twee competitiewedstrijden ten gevolge. 

2.18.5 Twee (2) gele kaarten in een (1) wedstrijd hebben voor de speler uitsluiting van deelname 

aan de eerstvolgende competitiewedstrijd ten gevolge. Deze gele kaarten hebben geen ge-

volgen voor andere registraties. Al geregistreerde gele kaarten blijven gehandhaafd. 

2.18.6 Tegen de registratie van gele kaarten en daaruit voortvloeiende uitsluitingen naar aanleiding 

van deze gele kaarten in geen verweer of beroep mogelijk. 

2.18.7 Een verstrekte rode kaart heeft voor de speler in eerste instantie een uitsluiting van de eerst-

volgende twee (2) competitiewedstrijden ten gevolge. 

2.19 Finale en promotie- degradatiewedstrijden 

2.19.1 De finalewedstrijden van de Hoofdklasse worden gespeeld in het laatste competitieweekend, 

van de Hoofdklasse, ongeacht de wedstrijdkalender van volgende wedstrijden. 

2.19.2 Promotie- en degradatiewedstrijden worden gespeeld in het laatste competitieweekend. 

 

2.20 Schotklok 

2.20.1 De schotklok wordt toegepast in de volgende klassen: 

 Hoofdklasse, 

 Eerste klasse, 

 Damesklasse; 
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3. Toernooien 
3.1 Algemeen 

3.1.1 Onder een toernooi wordt verstaan een volgens beker- of competitiesysteem uitgeschreven 

reeks van twee (2) of meer wedstrijden, waarbij de uitslagen bepalen, welk team winnaar is 

en eventueel recht heeft op een prijs of titel. 

3.1.2 De wedstrijden zullen alleen mogen worden aangekondigd als toernooi. In geen geval zal 

hieraan, zonder toestemming van het Commissie Kanopolo, de naam van enig kampioen-

schap mogen worden verbonden. 

3.1.3 De wedstrijden moeten worden gespeeld in overeenstemming met het spelreglement van 

ICF. 

3.2 Aanvragen toernooien 

3.2.1 Verenigingen melden een internationaal toernooi voor 1 september van het voorafgaande 

kalenderjaar schriftelijk aan bij het Commissie Kanopolo. Een nationaal toernooi moet voor 

de aanvang van het kalenderjaar schriftelijk bij het Commissie Kanopolo worden gemeld. 

3.2.2 De volgende lijst wordt gehanteerd voor het vaststellen data op basis van de prioriteit. 

1. World Games 

2. Wereld Kampioenschappen 

3. Europese Kampioenschappen 

4. European Canoe Association  

5. Nationale Kampioenschappen 

6. Internationale toernooien 

7. Nationale toernooien 

3.3 Verplichtingen 

3.3.1 De organiserende vereniging is verplicht ten minste een (1) week voor de aanvang van de 

eerste wedstrijd mededeling te doen van de reglementen, welke voor de wedstrijden zullen 

gelden en het programma toe te sturen aan: 

 Alle deelnemende verenigingen, 

 Alle betreffende officials, 

 De Commissie Kanopolo en/ of het Platform Kanosport. 

 De ICF (in geval van een internationaal toernooi); 

3.3.2 Bovendien is de organiserende vereniging verplicht binnen een (1) week na de laatste wed-

strijd van een toernooi aan de onder het eerste lid genoemde instanties te zenden een volle-

dige opgave van de uitslagen van het toernooi. 

3.3.3 Een speler die bij een vertegenwoordigend team speelt mag niet op hetzelfde toernooi voor 

een ander team spelen. 

3.3.4 Het is in principe niet toegestaan een toernooi te organiseren voor teams van een bepaalde 

klasse, indien voor dezelfde klasse op dezelfde datum wedstrijden voor de Nederlandse 

Kampioenschappen worden gespeeld. 

3.3.5 Organiserende verenigingen dienen de Commissie Kanopolo uiterlijk een (1) week na de 

laatste wedstrijd van een toernooi in kennis te stellen van tijdens wedstrijden van het speel-

veld gezonden spelers als gevolg van een rode kaart. 

 


