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Vergadering Waterpolocommissie regio Noord met Verenigingen
Datum
Locatie

maandag 11 mei 2015
20:00u
Postillion Hotel Haren Groningen, Emmalaan 33, 9752 KS Haren

Aanwezig

Bolsward, Bubble, Eemsrobben, Granaet, GZVW, Hoogeveen, Inktvis, JOPP, MiddelséSkelp, Najade, Neptunia’24, Orca, Plons-Moby Dick, PWC, Reest, Ritola, SGHA,
Stadskanaal, TriVia, Walvisch, Wetterwille en ZEPTA

Afwezig

Aqua’68, DraGor, FZC’54, PWC, Spatters

Kopie aan

aanwezigen, afwezigen

Documenten
Document

Beschrijving

Versie

Nr

Agenda
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Verslag
Nr
1
1.1
1.2

1.3

1.4

Onderwerp
Opening & mededelingen
Welkom door de voorzitter
Freek neemt de rol van voorzitter over en de bestuursfunctie waterpolo in het
regiobestuur. Wel willen we er graag 1 of 2 mensen bij hebben die zich willen
inzetten voor de waterpolo in het Noorden.
Wordt dat niet te druk voor Freek? Goede ervaring met Sportlink en goede
invulling voor de 5-5 jeugd met Saskia en Hermen neemt de 7-7 op zich.
Gaat goed met de waterpolo, teams in de 1e klasse bond zowel dames als
heren, Orca goed in de 2e klasse en in de derde klasse goede kandidaten voor
de 3e klasse. De meiden onder 17 in de eredivisieklasse doen het ook goed.
Next Level van SGHA en de waterpoloschool van Orca die komend seizoen
samen gaan werken. WONN kwam wat moeizaam op gang, maar een goed
einde gehad.
B en C jeugd samengevoegd met plaatsingstoernooien om beter waterpolo te
kunnen bieden op niveau, ongeacht de leeftijd. Soms was het leeftijdsverschil
toch wel groot tussen de oudste onder 17 en de jongste net 13. Daarom hebben
we komend seizoen weer een gecombineerde B/C-jeugd en een C-klasse waar
dan ook geen dispensatie mogelijk is.
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Eig.
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Regiotrainingen gaan goed in Groningen. In Drenthe is het vooral een Reestaangelegenheid. Daar ligt voor de WCN nog een actie om wat meer
belangstelling te krijgen bij de andere verenigingen. In Friesland was het
afgelopen seizoen wat mager, komend seizoen gaan we weer verder in het
Kalverdijkje in Leeuwarden.
Scheidsrechterprobleem zou vorig seizoen betekenen dat 180 waterpoloërs hun
sport niet meer konden doen. Inzet van scheidsrechters is afgelopen seizoen
veel beter geworden. Communicatie naar de verenigingen en scheidsrechters
was beter en heeft daar hopelijk aan bijgedragen. We zijn er echter nog niet
helemaal. We spelen te graag waterpolo, 3-2 norm, 10 weekenden,
onpartijdige scheidsrechters.
Wat zouden we willen: 2 scheidsrechters per wedstrijd. Wie zouden dat dan
moeten doen? Wat zou een gegadigde over de streep halen? Rondje om de
kerk? Mogelijkheid voor herintreders?
Nieuwe opzet scheidsrechterscursus, belangrijkste wijzigingen t.o.v. huidige
cursus:
- langere doorlooptijd
- cursus komt bij de vereniging
- introductie van thema’s (communicatie, weerbaarheid, enz.)
- Proeve van bekwaamheid
- coach per kandidaat
Notulen vorige vergadering
3.2 speeltijd B-jeugd
Competitiezaken
Sportlink was sterk verbetert. De competitie-indeling ging goed, alleen vielen
er nog wat hiaten op de 9 basisspelers en de invallersregeling. De 5-5
competities gingen erg goed onder leiding van Saskia, communicatie was erg
goed.
Verzoek aan de planners van de vereniging om met name de regiowedstrijden
meer achter elkaar te plannen.
Verzoek aan de verenigingen om hun inschrijving voor komend seizoen nog
eens goed te bekijken met de informatie die zij zojuist hebben ontvangen
betreffende de nieuwe indeling.
Sportlink vereist opgaaf van minimaal 7 spelers. Dat klopt niet, een team met
maar 5 spelers moet spelen!
Verwijderen van opgegeven officials kan alleen maar onder vermelding van
‘niet opgekomen’ of ‘uitgevallen’. Dat is niet altijd toereikend. Andere,
minder zware vermelding erbij?
Opgeven van vrijwilligers die af en toe eens een wedstrijdje jury zitten moeten
opgegeven worden aan de bond. Daar moet vervolgens ook voor afgedragen
worden en die kosten liggen veel te hoog voor deze vrijwilligers. Discussie
loopt in Zeist.
De kampioensballen worden ook dit seizoen weer uitgereikt.
Scheidsrechtersopleiding
Twee aspirantscheidsrechters in Coevorden die nog herexamen moeten doen,
maar al een paar maand niets van gehoord. Cursusleider is slecht bereikbaar en
daar zijn deze kandidaten nu de dupe van.
De ‘verenigingsscheidsrechters’ mogen op instapniveau fungeren, wat is dat
instapniveau? Dat zijn de huidige seniorenklassen waar nu met 1 scheidsrechter
wordt gefloten.
We hebben dit seizoen twee scheidsrechterscursussen gehouden met goede
resultaten.
Scheidsrechterzaken
Het scheidsrechterscorps is redelijk gelijk gebleven, maar door er meer boven
op te zitten, zowel naar de vereniging als naar de scheidsrechter, hebben we
dit seizoen wel minder heraanstellingen hoeven doen.
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Aanvoerders/coaches hebben bijna geen tijd om de wedstrijd nog te
controleren dan is die al verstuurd. Aanvoerders/coach dienen vooraf
teamopgaaf te doen (niet meer op papier aanleveren) en na de wedstrijd
direct naar de jurytafel als zij de wedstrijd willen nakijken.
Vraag is of het wel nuttig/leuk is voor twee scheidsrechters op sommige
wedstrijden van de jeugd en de laagste seniorenklassen. Andere vraag is of op
die wedstrijden, waar maar 1 U20 gegeven is, ook maar 1 zware overtreding
gemaakt is.
Jeugdwaterpolo
Onder 13, 11 en 9 zijn van harte welkom op de regiotrainingen.
Het WONN gaat volgend seizoen ook weer verder op de locaties Emmen,
Heerenveen en Groningen. Deze kosten worden volledig gedragen door
bijdragen van LOOT-scholen en eigen bijdrages van de deelnemers.
2 á 3 WOC-weekenden waar alle WOC’s in toernooivorm tegen elkaar spelen.
Het is geen voorwaarde dat je lid bent van de WONN om aan deze toernooien
mee te doen. Dit is tevens een selectiemoment voor de nationale jeugdteams.
Voor de B-jeugd proberen we zoveel mogelijk mee te liften met het
programma van de KNZB en de Waterpolo Federatie Nederland. Er komen
selectietrainingen voor deze jeugd.
C en D-jeugd zoveel mogelijk naar de WOC-weekenden.
W.v.t.t.k.
Nieuwe w-cursus ligt bij de KNZB. Als die niet uitgerold wordt, doen we
volgend seizoen zelf wat.
Rondvraag
Inktvis is op zoek naar twee dames die hen in de competitie willen versterken.
Zij kunnen gewoon lid blijven van hun eigen vereniging, maar kunnen dan
competitie spelen met Inktvis.
Komend seizoen is cap 13 een rode cap.
Als een wedstrijd niet kan worden verzonden, is die wedstrijd achteraf nog aan
te passen. Is het mogelijk om, als een wedstrijd wordt afgesloten, ook als die
niet wordt verzonden, de wedstrijd niet meer gewijzigd kan worden. Andere
kant is dat het wel een vertrouwenskwestie. Je verzorgt een gekwalificeerde
tafel, je zorgt voor een juiste weergave en je sluit netjes af.
Is er rekening gehouden met de voorjaarsvakantie? Nee. De bond maakt een
kalender en wij hebben besloten daar niet van af te wijken. Dat maakt
namelijk dat bondsteams dat weekend wel wedstrijden hebben en de
regioteams niet. Wij hebben ervoor gekozen om de bondskalender te volgend
en het aan de verenigingen zelf over te laten die weekenden vrij te plannen.
Als je al jaren het laatste weekend uitwedstrijden speelt, is het dan mogelijk
om komend seizoen eens thuiswedstrijden als laatste wedstrijden te hebben?
Nee, dat is afhankelijk van de nummering en de inrichting.
Compliment voor de commissie voor een prima seizoen!
Sluiting
De vergadering wordt om kwart over tien gesloten.

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
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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
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.

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

1-10-2014

ssp

