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Vergadering Waterpolocommissie regio Noord met Verenigingen
Datum
Locatie

maandag 21 september 2015
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, GZVW,
ZPC Hoogeveen, Z&PC De Inktvis, JOPP, De Kikker, SG Middelsé-Skelp, ZPC Moby Dick,
Z&PC Najade, Neptunia’24, 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, Z&PC Wetterwille, ZEPTA, ZZG, Freek Wijning (voorzitter WCN), René van der
Velde (scheidsrechterzaken WCN), Hermen Bekkers (secretaris WCN)

Afwezig

WSG DraGor

Kopie aan

aanwezigen, afwezigen

Documenten
Document
2015-2016 Competitievoorwaarden.pdf

Beschrijving
Competitievoorwaarden seizoen
2015-2016

Versie

Nr
3

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
2
2.1
3
3.1

3.2

3.3

3.4

Onderwerp
Opening & mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Notulen vorige vergadering
De dubbele bondscontributie bij overschrijving in het lopende kalenderjaar is nog
steeds een issue. Wat is de status? Marja pakt dit nu op.
Competitiezaken
Cap 13 en 14 zijn dit seizoen niet meer toegestaan, maar afgelopen weekend in
de bekerwedstrijden lagen er toch nog een 13 en 14 in het water. Sportlink staat
dit wel toe. In regio Noord zijn deze caps in alle klassen toegestaan m.u.v. de
eerste klassen Heren en Dames.
M.i.v. dit seizoen is het competitieleiderschap verdeeld over drie personen:
senioren: Freek Wijning
jeugd B, C en D 7-7: Hermen Bekkers
jeugd D 5-5, E en F: Saskia Dijkhuis
Volgend seizoen gemengde teams, halverwege seizoen informeren bij
verenigingen om te kijken of we een aparte gemengde seniorenklasse kunnen
optuigen of dat het een herenklasse wordt met gemengde teams.
Competitievoorwaarden worden deze week gemaild en staan nu op de website.

Referentie

20150921.01
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KNZB regio Noord
waterpolocommissie
Vergadering met verenigingen
#5
Datum
21 september 2015
Pagina
2 van 4
3.5

4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
4.7

4.8
5
5.1

Ondanks het duidelijke verhaal op de vorige vergadering, er waren geen vragen
en/of opmerkingen, daar is nog expliciet naar gevraagd, waren er toch
verenigingen die vonden dat zij wel dispensatie mochten krijgen. Die dispensatie
is in sommige gevallen toch gegund, maar dan wel onder voorwaarde(n) en met
beperking(en).
Dispensatie werd sowieso niet gegund bij 3 of meer spelers, 2 was al zeer
discutabel. 3 spelers is de helft van het team en het verschil zou daardoor te groot
worden. Dit heeft overigens geleid tot enkele zeer fraaie oplossingen, zo komen
Eemsrobben en Bubble komend seizoen gezamenlijk uit in de competitie en ook
nog in alle drie jeugdklassen!
Er is wel dispensatie verleend aan Inktvis in DG1A, GZVW in CG1A, Spatters en
DraGor in BG2A en Najade in BG1A.
Met Najade en Spatters heb ik de afspraak gemaakt dat zij dispensatie krijgen op
voorwaarde dat zij dan in BG1A spelen. Helaas is vervolgens vergeten Spatters in
BG1A te plaatsen. Die fout ligt bij de competitieleider jeugd. Omdat die fout pas
begin september ontdekt werd en wij de competitie liever niet meer opnieuw
wilden plannen, is met hen afgesproken dat zij dispensatie krijgen voor 1 speler
per wedstrijd en de dispensatiespelers mogen ook niet spelen bij de senioren
(argument van Spatters was dat deze jeugdspelers nog niet zover zijn dat zij bij de
senioren kunnen meekomen). Met Najade is hierna nog overleg geweest en zij
hebben ervoor gekozen de situatie te laten voor wat die was.
Inktvis, DraGor en GZVW spelen buiten mededinging mee.
Voor alle teams geldt verder dat de dispensatiespelers nauwlettend in het oog
worden gehouden en wanneer blijkt dat een dispensatiespeler te sterk blijkt voor
de betreffende klasse, de dispensatie ingetrokken wordt. Beoordeling of een
dispensatiespeler al dan niet te sterk is voor de betreffende klasse is geheel en
uitsluitend aan de WCN.
Scheidsrechterzaken
Het scheidsrechterkorps is in de afgelopen maanden toch nog weer uitgedund.
We hebben nu rond de 60 scheidsrechters die in enig weekend 70 aanstellingen
moeten invullen. Dat betekent dat wij komend seizoen niet alle wedstrijden
kunnen bemannen.
Terugkerende vraag uit de zaal is of het nu wel mogelijk zou kunnen zijn, dat twee
scheidsrechters als 1 mogen tellen wanneer zij allebei 5 wedstrijden per seizoen
fungeren. De WCN is hierop tegen om het niveau van het fluiten wel op peil te
kunnen houden. Voor ieder mens geldt, als je iets vaker doet, wordt je beter. Als je
iets niet of nauwelijks doet, wordt je slechter.
2 scheidsrechters op jeugdwedstrijd, 1 ervaren en 1 ‘nieuwe’ scheidsrechter die
door de ervaren begeleid wordt. Om jeugdwedstrijden met 1 scheidsrechter te
fluiten is momenteel niet bespreekbaar. Daar begint de opleiding voor zowel
scheidsrechter als spelers.
Er is een nieuwe opzet voor de scheidsrechtercursus:
10 avonden; 2 centraal (hoofdopleider), 8 decentraal (streekopleider)
totale lengte ca. 20 weken (cursusavonden zijn niet wekelijks)
coach voor aspirant scheidsrechter
examen was in 2 gedeelten, nu in 3 (eigenlijk 4)
o schriftelijk examen
o praktijkexamen
o mondeling examen
o portfolio
René’s stukken
Het examen voor ‘herintreders’, zou die naar voren kunnen? René gaat
overleggen met de opleider.
W-cursus aanvragen bij Annemiek Bos, examen kost € 75,00, opleider zelf regelen,
maar ter goedkeuring van de WCN, eventuele (reis-)kosten moeten de vereniging
zelf met de opleider regelen. Cursusboek komt deze week op de website.
Oproep voor scheidsrechteraansteller en controleur rapportages.
Jeugdwaterpolo
Presentatie Kees van Hardeveld

TODO

TODO
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Goede trainers aan de kant zei Kees, eind oktober in Noord nieuwe opleiding
waterpolotrainer 3 optuigen, past niet in de kwalificatie sport, KNZB neemt dat
voor lief. Opleiding doet alleen training geven en wedstrijden coachen. Overige
poespas is eraf gehaald. Duur max. 3 maand (eind oktober tot eind januari) voor
het kader. Zeer waarschijnlijk in Groningen vanaf 1 kandidaat. € 550,00/persoon
RTC in Noord, op 3 plekken bieden wij trainingen in de ochtend aan (Heerenveen,
Groningen en Emmen). De waterpoloscholen hebben we eigenlijk al jaren op
zondagochtend in Groningen (Sven), Leeuwarden (Hendrik Jan en Timon) en
Meppel (?). Daar mag de jeugd onder 13 naar toe. 20 en 21 december toernooi
in Zeist onder 13.
Onder 17 faciliteert KNZB wat minder en daar is samenwerking met SGHA (meisjes,
B in de eredivisie) (jongens, B in de 1e klasse regio).
W.v.t.t.k.
Er zijn geen andere zaken ter tafel gekomen.
Rondvraag
Digitale spelerskaart of papieren legitimatiekaart? Beide mag, digitaal is dit
seizoen niet verplicht.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met de mededeling dat de volgende
vergadering op maandag 23 mei is en de uitnodiging aan iedereen voor een
drankje in de bar.

Acties – open
Vergadering
20140922.01
20140922.02
20140922.03
20140922.04
20140922.05
20150921.01

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.
Inning dubbele bondscontributie bij overschrijving uitzoeken.

Voor
11-5-2015
29-9-2014
1-10-2014
1-11-2014
1-2-2015
23-5-2016

Door
fwi
fwi
fwi
rve
rve
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

Acties – gesloten
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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20130916.07
20130916.08
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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

Kalender
Datum
23 mei 2016
19 sep 2016

Aanvang
20:00
20:00

Locatie
Postiljon Hotel Haren-Groningen
Postiljon Hotel Haren-Groningen

Opmerking
Vergadering WCN met Verenigingen
Vergadering WCN met Verenigingen

