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Vergadering Waterpolocommissie regio Noord met Verenigingen
Datum
Locatie

maandag 22 september 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, GSZC De
Walvisch, Z&PC Wetterwille, ZEPTA, Harry Feiken, Sven Spijkerman (ssp), Freek
Wijning (fwi), René van der Velde (rve) en Hermen Bekkers (hbe)

Afwezig

WSG DraGor, GZVW, SG Najade-ZZG, Neptunia ’24, CZ&PC De Plons, SG De Plons-Moby
Dick, PWC, Z&PC De Spatters

Kopie aan

aanwezigen, afwezigen

Documenten
Document

Beschrijving

Versie

Nr

Agenda
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Onderwerp
Opening & mededelingen
Notulen vorige vergadering
Competitiezaken
Scheidsrechterzaken
Jeugdwaterpolo
W.v.t.t.k.
Rondvraag
Sluiting

Verslag
Nr
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2
2.1
2.2

Onderwerp
Opening & mededelingen
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Saskia ondersteunt de competitieleider voor de 5-5-competitie.
Volgende vergadering met de verenigingen is op maandag 11 mei 2014.
De notulen van deze vergadering volgen binnen een week na ons
commissieoverleg.
Inschrijfgelden zijn omhoog gegaan vanwege Sportlink. 1/3 komt uit de
algemene middelen, 1/3 wordt naar volgend jaar doorgeschoven en 1/3 zal dit
jaar worden doorbelast.
Volgens Robin is de contributie op peildatum, dus maar één keer. Startkaart is
per vereniging, dus betaal je twee keer. De praktijk is echter dat ook de
contributie per vereniging wordt verrekend. Sven gaat daarmee terug naar
Robin.
Notulen vorige vergadering
Notulen vorige vergadering zijn pas vandaag verstuurd. Vanavond geen
opmerkingen.
Acties zijn achterhaald door de tijd of opgevolgd.
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Competitiezaken
De competitie is vastgesteld. Wijzigen van wedstrijden gaat conform protocol,
minimaal 30 dagen van te voren en kost vanaf dit seizoen ook geld. Voor
precieze regels, zie Waterpolo Handboek 2014-2015
In het Waterpolo Handboek staan toch nog twee foutjes, de speeltijd voor de
regioklassen Dames 1 en B Jeugd poule A moet zijn 4x6 minuten. In de digitale
versie is dat aangepast.
Mocht er toch nog met formulier gewerkt worden, graag opsturen naar
competitieleider MET VOLDOENDE PORT.
WCN is van mening dat de redenen van de FINA om naar 11 spelers en 2
keepers over te gaan, niet van toepassing zijn op de breedtesport in de regio.
WCN heeft aan de spelregelcommissie voorgelegd om daarom in de regio toe te
staan dat er met 14 spelers en 1 keeper gespeeld mag worden.
Kosten voor DWF ontzettend hoog, € 60,00 per team kost een verenging veel te
veel. In de ALV van de KNZB is lang geleden besloten over te gaan naar
Sportlink.
Teamopgave is inmiddels gesloten, dat is dit seizoen landelijk gegaan. Volgend
seizoen gaat dat 14 dagen voor aanvang seizoen. Teamopgaven die nog niet
volledig zijn, doorgeven aan Freek. Hij is de enige die dat nu nog kan
aanpassen.
o.13 7-7 spelen nog maar 12 wedstrijden. Wordt nog een oplossing voor
gezocht.
De plaatsingstoernooien voor de B/C-jeugd zijn positief ontvangen, hopelijk
gaat dit in de competitie zijn vruchten afwerpen, maar wel graag eerder
organiseren. Teams werden daardoor geconfronteerd met (te) korte plantijd en
konden niet alle teams volledig zijn.
Opzet o.13 5-5 speelt tot de kerstvakantie en na de kerst wordt gespeeld in
nieuw te vormen competities, ingedeeld aan de hand van de eindstanden.
Scheidsrechterzaken
1 november mail naar de verenigingen met aantal scheidsrechters en fungeren.
Twee cursussen komen er, in Friesland en in Drenthe. Hebben er dan
verenigingen nog niet genoeg scheidsrechters, wordt er per 1 januari het laagst
spelende seniorenteam waar je er het meest van hebt (meestal de heren)
teruggetrokken.
Fungeren van scheidsrechters wordt 1 februari gemeld, kan er daarna nog
gerepareerd worden. Voor 1 juni bericht wanneer scheidsrechter(s) niet
voldoende gefungeerd hebben en daardoor volgend seizoen niet meetellen voor
de norm.
Spelleider niveau 1 en 2 op o.13 5-5, er komt ook een cursus
scheidsrechtercoach om nieuwe scheidsrechters te coachen met als doel uitval
tegen te gaan. Uitval komt meestal door houding van spelers en publiek jegens
de scheidsrechter.
Scheidsrechter die ook coacht graag in Sportlink koppelen aan het team dat
hij/zij coacht. Zo wordt die scheidsrechter ook in dat tijdsbestek geblokkeerd.
Denk om het protocol bij ontvangst scheidsrechter(s).
Jeugdwaterpolo
De regio biedt nog steeds extra trainingen aan voor spelers die daar
belangstelling voor hebben. Wekelijks in Heerenveen, Groningen en Meppel op
de zondag. Zie ook de website knzbnoord.nl, doelgroep is primair onder 13 en
onder 11, maar we sturen praktisch geen enkel enthousiast kind weg.
SGHA heeft de waterpoloschool opgezet, voor meer informatie contact
opnemen met SGHA.
WONN speelt komend jaar in toernooivorm tegen de andere WOC’s, voor de
o.17 tegen andere jeugdteams. Meer informatie op de website wonn.nl.
Ochtendtrainingen LOOT
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Hoofdtrainer WONN, Piet Teiken, is beschikbaar voor jeugdtraining bij
verenigingen.
W.v.t.t.k.
Niets ter tafel gekomen.
Rondvraag
De stof voor de w-cursus is met de komst van het DWF niet inhoudelijk
gewijzigd.
Cursusmateriaal voor de w is beschikbaar op de site van knzbnoord.nl.
Kikker vindt het erg jammer dat de zomer veel leden kost, er kunnen maar 22
weekenden gespeeld worden. Er is een idee geopperd om een zomercompetitie
op te zetten, Joep van Ommeren heeft daar een bericht over gestuurd. WCN
heeft niets ontvangen, Hermen neemt contact op met Tjeerd hierover.
Voor opmerkingen ten aanzien van DWF mailen naar wpsportlink@knzb.nl.
5-5 hoeft niet met zeven spelers te spelen (in sommige gevallen zijn die er niet
eens), DWF blokkeert dan echter i.v.m. te weinig spelers.
WCN is formeel niet op de hoogte van nieuwe spelregels.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten met de mededelingen dat iedereen wordt
uitgenodigd voor een drankje en een bitterbal in de hotelbar en dat de
volgende vergadering op maandag 11 mei 2015 is.

Acties – open
Vergadering
20140922.01
20140922.02
20140922.03
20140922.04
20140922.05

Actie
KNZB-contributie wordt na overschrijving bij beide
verenigingen in rekening gebracht.
Waterpolohandboek aanpassen en digitaal versturen.
Oplossing voor de magere 12 wedstrijden die o.13 7-7 spelen.
E-mail aantal scheidsrechters naar verenigingen.
E-mail fungeren scheidsrechters naar verenigingen.

Voor
11-5-2015
29-9-2014
1-10-2014
1-11-2014
1-2-2015

Door
ssp
fwi
fwi
rve
rve

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

Acties – open
Vergadering
20130916.01
20130916.02
20130916.03
20130916.04
20130916.05

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.

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

Door
verenigingen
verenigingen
verenigingen

28-9-2013

fwi

21-9-2013

fwi
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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.

20-9-2013

verenigingen

1-10-2013

verenigingen

1-10-2013

fwi

1-10-2014

ssp

