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Vergadering Waterpolocommissie regio Noord met Verenigingen
Datum en aanvang
Locatie

maandag 16 september 2013
20:00u
Postillion Hotel Haren Groningen, Emmalaan 33, 9752 KS Haren

Aanwezig

Verenigingen:
Aqua ’68, ZPC Bolsward, ZPC Bubble, WSG DraGor, ZV Eemsrobben, FZC ’54, Z&PC De
Granaet, GZVW, ZPC Hoogeveen, Z&PC De Inktvis, JOPP, De Kikker, SG Middelsé-Skelp,
ZPC Moby Dick, SG Najade-ZZG, ZV Orca, CZ&PC De Plons, SG De Plons-Moby Dick,
PWC, MZ&PC De Reest, Ritola Z&PC, SGHA, Z&PC De Spatters, ZPC Stadskanaal, GZ
TriVia, GSZC De Walvisch, ZEPTA
Genodigden:
WONN, Pieter Dijkstra(?), Annemiek Bos (scheidsrechterscommissie regio Noord (SCN)),
Harry Feiken (SCN), Bert Hut (Spelregelcommissie/BVWS?)
De waterpolocommissie van de regio Noord (WCN):
Sven Spijkerman (ssp, voorzitter), Freek Wijning (fwi, competitieleider), René van der
Velde (rve, voorzitter scheidsrechtercommissie) en Hermen Bekkers (hbe, secretaris)

Afwezig

Verenigingen:
Neptunia ’24 en Z&PC Wetterwille
WCN:
Herjan Reuten (lid jeugdwaterpolo)

Kopie aan

aanwezigen, afwezigen

Documenten
Document
Opmerkingen Sportlink

Beschrijving
Opmerkingen n.a.v. de ervaring
met Sportlink

Versie

Nr
4.1.b

Agenda
Nr
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
6
7
8

Onderwerp
Opening
Notulen vorige vergadering
Mededelingen
Competitiezaken
Sportlink
Competitievoorwaarden
Nieuwe spelregels
Scheidsrechterzaken
Jeugdpolo
W.v.t.t.k. en rondvraag
Sluiting

Verslag
Nr
1
1.1
1.2

Onderwerp
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00.
In het weekend van 21 en 22 september wordt, tijdens het
Sportstadevenement in Heerenveen, op beide dagen een bijeenkomst

Referentie

Eig.
fwi
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gehouden voor scheidsrechters, trainers en coaches waar onder andere de
spelregelwijzigingen worden uitgelegd.
Herjan Reuten is verhinderd.
Hermen Bekkers is bereid gevonden de vacante functie van secretaris op zich
te nemen.
Er zijn geen toevoegingen op de voorgestelde agenda en deze wordt zo
vastgesteld.
Notulen vorige vergadering
Op de 1e pagina: “cheidsrechtercommissie” moet zijn
“scheidsrechtercommissie”; “Ritloa” moet zijn “Ritola” en “vooritter” moet
zijn “voorzitter”.
Op de 2e pagina: staat vermeld dat De Reest uit D1.B moet worden gehaald,
maar die staat er nog wel in (Freek weet hiervan, moet dat nog doen).
Op de overige pagina’s (3 t/m 5) geen opmerkingen.
Met deze wijzigingen worden de notulen goedgekeurd.
Mededelingen
Verenigingen dienen een w-cursus altijd af te stemmen met Annemiek Bos.
Competitiezaken
Sportlink
De competitie staat in Sportlink. Er waren nog wel wat problemen, zo gooide
de pupillencompetities D en E (competitie in toernooivorm) de rest van de
competities in de war. Daarom zijn de D en E competities uit Sportlink
gehaald.
Daarnaast hebben enkele verenigingen in het definitieve rooster verschillende
nummeringen gekregen voor hun teams in de verschillende klassen. Hierdoor
komt het regelmatig voor dat enkele teams thuis spelen terwijl andere teams
uit spelen en andersom. Volgend seizoen wordt dit probleem geminimaliseerd
doordat alle overige teams gekoppeld worden aan het hoogst spelende team.
Gekoppelde teams krijgen dan automatisch dezelfde nummering als het hoogst
spelende team.
Verenigingen worden verzocht hun ervaringen en opmerkingen m.b.t. Sportlink
te delen.
De competitieleider kan per vereniging aangeven wat de voorkeursspeeldag is.
Verenigingen worden verzocht dit aan de competitieleider door te geven.
In veel gevallen ontbreken gegevens van commissieleden of zijn achterhaald.
De verenigingen worden verzocht deze gegevens in Sportlink aan te passen.
Met name de juiste contactpersoon waterpolo is voor ons (commissie, maar ook
andere verenigingen) van belang.
Er is op dit moment nergens een wedstrijdoverzicht te vinden, online. KNZB en
Sportlink zijn hier nog mee bezig. De waterpoloapp is voor regio Noord
voorlopig niet bruikbaar, die is gekoppeld met WCS (voorloper van Sportlink).
Op 28 september zitten de competitieleiders van de regio’s bij elkaar om o.a.
bovenstaande zaken te bespreken. Er zullen dan ook deadlines gesteld worden
wanneer aanpassingen gereed moeten zijn.
Alleen regio Noord maakt gebruik van Sportlink, de bond maakt nog gebruik
van WCS. Dit heeft enkele consequenties, zie het bijgevoegde document
‘Aandachtspunten competitie’.
Competitievoorwaarden
De competitievoorwaarden zijn bijgewerkt. Er zit een exemplaar in de envelop
met wedstrijdformulieren en er zijn losse exemplaren beschikbaar. Iedereen
kan één meenemen, de competitievoorwaarden worden ook nog ge-e-maild.
In aanvulling op de competitievoorwaarden wordt er een afspraak gemaakt
omtrent de wedstrijdformulieren bij de D en E competitie (zie ‘Besluiten’).
Er wordt een competitie (in toernooivorm) voor de leeftijdsgroep F
georganiseerd. De eerste ronde zou op 19 oktober kunnen zijn in Emmen, waar
het INNAX jeugdwaterpolotoernooi wordt gehouden.
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D en E competitie
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Nieuwe spelregels
Bert Hut legt de nieuwe spelregels uit en beantwoord enkele vragen.
Officieel hoort de cap met nummer 13 rood te zijn en dus voor de (reserve-)
keeper. De bond gedoogt nog tot 1 januari dat ook veldspelers met #13 spelen.
Regio Noord gedoogd dit het hele seizoen.
WP 5.1 (maximaal 11 veldspelers en keepers mogen niet spelen) wordt door
alle competitieleiders verafschuwd. De vergadering is het daar unaniem mee
eens en onze competitieleider neemt dit mee naar het overleg op 28
september om de uitkomst aan de Spelregelcommissie voor te leggen. Er
kunnen dan drie opties volgen:
1) De Spelregelcommissie staat toe dat de regio’s hiervan afwijken, of
2) De Spelregelcommissie staat afwijking door de regio’s niet toe en regio
Noord volgt, of
3) De Spelregelcommissie staat afwijking door de regio’s niet toe en regio
Noord past een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid toe en gedoogt
afwijking op deze regel wel.
Optie 2 wordt door de vergadering van tafel geveegd.
De nieuwe regels zijn voor iedereen wennen, zowel voor de spelers als voor de
scheidsrechters. Houdt hier rekening mee en blijf met respect met elkaar
omgaan.
Het invallen van jeugdspelers in seniorenteams is ongewijzigd gebleven ten
opzichte van afgelopen seizoen (zie ook ‘Aandachtspunten competitie’.
Scheidsrechterzaken
Verenigingen worden verzocht hun scheidsrechters te motiveren naar de
bijeenkomst op 21 of 22 september te gaan. Er heeft zich slechts 25%
aangemeld!
Komend weekend start de competitie en er hebben zich al weer 28(!)
scheidsrechters afgemeld.
De SCN heeft niet alle scheidsrechters en hun gegevens actueel, verenigingen
worden verzocht te controleren of hun scheidsrechters in Sportlink staan, of
die gegevens actueel zijn en eventueel toe te voegen/aan te passen.
Adviesraad heeft het bindende advies gegeven, met ingang van seizoen 20142015 niet meer toe te staan dat scheidsrechters hun beschikbaarheid beperken
tot fungeren binnen een straal van maximaal 30 km en alleen tussen 18:00 en
20:00.
Hebben verenigingen al geïnventariseerd of en hoeveel nieuwe scheidsrechters
zij nodig hebben? Geen reactie uit de zaal, de SCN herinnert de verenigingen
er nogmaals aan dat er ook dit jaar weer gehandhaafd zal worden op de 3 op 2norm.
Jeugdwaterpolo
19 oktober wordt in Emmen het INNAX jeugdwaterpolotoernooi gehouden. Dit
toernooi is voor de jeugd tot en met 11, eventueel 12 jaar. Uitgelezen kans om
een leuk toernooitje te spelen, zelfs al heb je maar twee spelers/speelsters! Er
is een heel programma omheen, wordt een ontzettend leuke dag.
Decentrale trainingen starten weer, in Drenthe (Emmen) en Friesland op 29
september, in Groningen (Groningen) zijn ze 7 september al gestart. In
Friesland wordt dit jaar de decentrale trainingen om toerbeurt gehouden in
enkele Friese plaatsen.
De centrale trainingen worden gehouden in Heerenveen. Van 8:30 tot 10:30
trainen de jongens onder 15, de meisjes onder 15 en de meisjes onder 17. Van
12:30 tot 14:30 trainen de jongens onder 17 en de jeugd onder 13. Voor het
volledige programma en de laatste stand van zaken, zie http://www.wonn.nl
Het WONN-weekend is op 14 en 15 juni 2014. In dit weekend wordt de jeugd
van alles aangeboden over waterpolo, de spelregels, enz.
Op zondag 22 september is er tijdens het Sportstadevenement een leerzame en
leuke training voor alle jeugd tot een jaartje of 17 tijdens de clinic voor
trainers en coaches.

Nummer 13

11 veldspelers
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W.v.t.t.k. en rondvraag
DWF van Pioen Partners bestaat niet meer, Pioen heeft daar de stekker
uitgetrokken. De KNZB en Sportlink zijn met een eigen DWF bezig.
Zijn de aangevraagde dispensatiespelers akkoord? Competitieleider heeft
gereageerd als dispensatie niet akkoord is, bij twijfel even navragen bij
competitieleider.
Sluiting
Voorzitter brengt nogmaals het Sportstadevenement en het INNAX
jeugdwaterpolotoernooi onder de aandacht.
De verenigingen worden bedankt voor hun aanwezigheid, eraan herinnerd de
envelop met wedstrijdformulieren niet te vergeten en uitgenodigd voor een
borrel in het café in de lobby.
De vergadering wordt gesloten.

Acties – open
Vergadering
20130916.01
20130916.02
20130916.03
20130916.04
20130916.05
20130916.06
20130916.07
20130916.08

Actie
Ervaringen met Sportlink doorgeven aan competitieleider.
Voorkeursspeeldag doorgeven aan competitieleider
Commissieleden in Sportlink controleren en eventueel
toevoegen of aanpassen.
Deadlines omschrijven voor oplevering van functionaliteit door
Sportlink
Competitievoorwaarden e-mailen naar de verenigingen.
Eigen scheidsrechters motiveren naar de bijeenkomst op 21 of
22 september te gaan voor uitleg over de nieuwe spelregels.
Scheidsrechters en gegevens in Sportlink controleren en
eventueel toevoegen of aanpassen.
Informatie over het WONN-weekend meesturen met volgende
mailing.

Voor
25-9-2013
1-1-2014
1-10-2013

Door
verenigingen
verenigingen
verenigingen

28-9-2013

fwi

21-9-2013
20-9-2013

fwi
verenigingen

1-10-2013

verenigingen

1-10-2013

fwi

Besluiten
Referentie
D en E competitie

Nummer 13
11 veldspelers

Besluit
In de D en E competitie, verzorgt de ontvangende vereniging de
wedstrijdformulieren (dus niet de eerstgenoemde ploeg). De
ontvangende vereniging bereidt de formulieren voor (invullen van
de kop: wedstrijdnummer, datum, zwembad, thuis- en uitploeg,
enz), verzamelt de formulieren na de wedstrijden en verstuurt de
formulieren naar de competitieleider. Tevens e-mailt de
ontvangende vereniging nog dezelfde avond alle uitslagen naar de
competitieleider. De competitieleider vult de uitslagen in.
Regio Noord gedoogt het gebruik van caps met het nummer 13
door veldspelers het hele seizoen 2013-2014.
Regio Noord handhaaft WP 5.1 (maximaal 11 veldspelers, keepers
mogen niet spelen) niet.

Datum
16-9-2013

16-9-2013
16-9-2013

