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Vergadering Waterpolocommissie regio Noord met Verenigingen
Datum
Locatie

maandag 19 mei 2014
20:00u
Postillion Hotel Haren Groningen, Emmalaan 33, 9752 KS Haren

Aanwezig

Aqua ’68, ZPC Bolsward, ZPC Bubble, ZV Eemsrobben, FZC ’54, Z&PC De Granaet,
ZPC Hoogeveen, Z&PC De Inktvis, De Kikker (JOPP), SG Middelsé-Skelp, ZPC Moby Dick,
ZV Orca, MZ&PC De Reest, Ritola Z&PC, SGHA, ZPC Stadskanaal, GZ Trivia,
Z&PC Wetterwille, ZEPTA, Yme Waterlander, Harry Feiken, Annemiek Bos

Afwezig

WSG DraGor, GZVW, SG Najade-ZZG, Neptunia ’24, CZ&PC De Plons, SG De Plons-Moby
Dick, PWC, Z&PC De Spatters, GSZC De Walvisch, Pieter Dijkstra, Herjan Reuten,
Herman Rodenburg, Marcel Wouters

Kopie aan

aanwezigen, afwezigen
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Onderwerp
Opening & mededelingen
Notulen vorige vergadering
Competitiezaken
Scheidsrechterzaken
Jeugdwaterpolo
W.v.t.t.k.
Rondvraag
Sluiting
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1
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Onderwerp
Opening & mededelingen
Voorzitter opent de vergadering met een welkom en een terugblik van het
afgelopen seizoen.
Sportlink is een prima pakket, voor de voetbal. Voor de waterpolo werd gezegd
dat het pakket gereed was en regio Noord heeft daarom het seizoen 2013-2014
een pilot gedraaid met Sportlink. Helaas hebben Sportlink en het bondsbureau
onze pilot niet serieus genomen. De problemen die we tegen zijn gekomen zijn
niet tijdens het seizoen opgelost. Noord gaat niet meer voorop lopen maar
volgt het bondsbureau.
Scheidsrechters hebben rond de jaarwisseling enorm lang op declaraties
moeten wachten. Dat kwam door de procedure, controle werd vooraf gedaan
aan de hand van een controlelijst die uit het competitiesysteem kwam. Nieuwe
programma kan die controlelijst (nog) niet uitdraaien en daardoor waren de
betalingen niet gedaan. Naar aanleiding van deze problemen heeft de regio de
procedure aangepast zodat deze situatie zich in de toekomst niet weer
voordoet. Betalingstermijn is maximaal 30 dagen. Is er na 30 dagen nog niet
betaald, Marja Visser bellen.
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Scheidsrechtersprobleem, volgens de normen zou de WCN volgend seizoen 18
teams moeten terugtrekken, dat betekent 180 waterpoloërs die hun sport niet
meer mogen uitoefenen. De vergadering vind dat wel heel veel. Is wel een
gevolg van jarenlang gedogen en een heel actieve aansteller en heraansteller.
Spelers zien het probleem niet, er staat altijd wel een scheidsrechter.
De WCN neigt naar eerste helft van het seizoen niet te veel energie te steken
in het aanstellen op alle wedstrijden, halverwege het seizoen moet het
probleem wel opgelost zijn anders worden halverwege het seizoen teams wel
teruggetrokken.
De KNZB heeft met het Masterplan Arbitrage een opleidingsplan opgezet voor
scheidsrechters waarbij de oudere jeugdspelers en jongere senioren worden
opgeleid tot spelleiders. Zo komen zij al vroeg in aanraking met het
scheidsrechtersvak en wordt de stap naar scheidsrechter kleiner en de
motivatie groter.
Jeugdwaterpolo, 5-5 (onder 13, onder 11 en onder 9). Organisatie van de
toernooitjes zelf zijn altijd prima, maar het plannen was chaos. WCN streeft
naar een aparte competitieleider 5-5.
B en C-jeugd ligt de wens er al jaren om de competities evenwichtiger en
leuker te maken. Afgelopen weekend de eerste ronde gehouden, komend
weekend volgt de tweede ronde. Anderhalve competitie.
De kampioensballen liggen nog thuis in de gang, helaas. De ballen zijn dezelfde
week nog naar de kampioenen gestuurd!
Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen.
Competitiezaken
Dispensatie, wordt door de WCN als een noodzakelijk kwaad gezien. De WCN
heeft daar altijd een reden voor die altijd bij de competitieleider op te vragen
is. De WCN heeft daar geen harde en duidelijke lijn in, het is maatwerk. En als
het aan de WCN ligt, blijft het dat.
Het SVS heeft afgelopen seizoen niet gefunctioneerd, komend seizoen
functioneert het wel.
Verzetten van wedstrijden, gaan we niet weer doen zoals dat afgelopen
seizoen is gegaan. Wijzigingen alleen na overleg met en akkoord van de
competitieleider. Er zijn regels voor het verzetten van wedstrijden.
Bekerwedstrijden worden volgend seizoen parallel aan de Man-Meercup
gehouden, als we in de regio zoveel rondes hebben dat de finale gelijk valt
met die van de Man-Meercup, wordt die van de regio op een andere datum
gespeeld.
Voor problemen rondom inloggegevens e.d. van Sportlink, contact opnemen
met sportlink@knzb.nl.
Bij het overschrijven naar een andere vereniging, moet je de KNZB contributie
en de startkaart dat jaar twee keer betalen. KNZB schrijft wel de afdracht af
en als die na 1 juni is, mag die niet spelen. Sven legt dit bij Robin Reverda
neer.
De competitie wordt in de eerste week juni gepubliceerd, wacht nu nog op de
jeugdcompetitie
Opzet: alle teams gekoppeld aan hoogst spelende team, enkele handmatige
aanpassingen. Verenigingen kunnen zelf een Exceloverzicht uitdraaien, maar
alleen van de eigen wedstrijden. Overzicht van alle wedstrijden in de
betreffende poules is voor het plannen een must. Freek kan die in ieder geval
rondsturen, maar real-timeoverzicht is handiger. » feature Sportlink
Scheidsrechterzaken
Niet alle sr’s hebben voldoende gefungeerd.
Op 31 wedstrijden zijn sr’s niet op komen dagen.
Te weinig rapportages uitgevoerd, wordt meer actie op genomen.
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p/d, 13 sr’s stoppen, 73 blijven er over tegen 2-3 jaar geleden 120 sr’s. Aantal
sr’s maken een stap omhoog. 2 sr’s gaan naar de bond, we hebben ze hard
nodig maar omdat andere verenigingen niet voldoen en andere sr’s te weinig
fluiten, hoeven die 2 bondkandidaten niet te lijden.
Met Sportlink beter inzicht in sr’s net over de rand van de regio
Beleid van de bond is meer landelijk te regelen, w-cursus, sr-cursus e.d.
Komend seizoen maandelijks overzicht van sr-fungeren naar de verenigingen
om een vinger aan de pols te kunnen houden. Halverwege seizoen wordt
fungeren geëvalueerd en wordt gehandhaafd.
Jeugdwaterpolo
B en C-jeugd wordt één grote leeftijdscategorie met niveau’s op sterkte.
Regiotrainingen blijven gehandhaafd, Emmen en Groningen, Friesland wordt
waarschijnlijk de carrousel niet doorgezet.
RTC WONN gebeurt van alles vanuit de bond. WOC competities voor de B-jeugd
liggen onder vuur, technische staf is wel weer volledig.
Ochtendtrainingen gaan volgend seizoen onder gelijkblijvende omstandigheden
niet door, topsport Noord wil wel graag dat het doorgaat. Moeten nog wel
partijen zijn die daar, met name financieel, aan willen bijdragen anders kan
het niet uit.
W.v.t.t.k.
Er is niet ter tafel gekomen.
Rondvraag
Seizoen 2014-2015 mag nummer 13 alleen rood zijn. 14 en 15 mogen niet
meer.
Declaratie van de regio is niet gelijk aan de bond. Bond betaalt automatisch
uit, in de regio moet de scheidsrechter dat zelf doen. Er zijn namelijk sr’s die
dat niet nodig vinden en dat scheelt de regio geld waar we andere leuke
regiogerelateerde dingen mee kunnen doen.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten met de mededeling dat iedereen wordt
uitgenodigd voor een drankje en een bitterbal in de hotelbar.

Acties – open
Vergadering
20130916.01
20130916.02
20130916.03
20130916.04
20130916.05
20130916.06
20130916.07
20130916.08
20140519.01

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.
KNZB contributie en startkaart dubbel betalen bij
overschrijving naar andere vereniging, maar niet
speelgerechtigd zijn.
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D en E competitie

Nummer 13
11 veldspelers

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.
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