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Vergadering Waterpolocommissie regio Noord met Verenigingen
Datum
Locatie

maandag 23 mei 2016
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,
Z&PC De Inktvis, JOPP, De Kikker, Middelsé-Skelp (SG), Z&PC Najade, Neptunia’24, ZV
Orca, De Plons-Moby Dick (SG), MZ & PC De Reest, Ritola Z&PC, SGHA, Z&PC De Spatters,
ZPC Stadskanaal, GZ TriVia, ZEPTA, Freek Wijning (voorzitter WCN), René van der Velde
(scheidsrechterzaken WCN), Hermen Bekkers (secretaris WCN)

Afwezig

DraGor (SG), ZPC Hoogeveen, PWC, GSZC De Walvisch, Z&PC Wetterwille en Harry Feiken

Kopie aan

aanwezigen, afwezigen

Documenten
Document

Beschrijving

Versie

Nr

Agenda
Nr
1
2
3
4
5
6
7

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

Verslag
Nr
1
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9

Onderwerp
Opening & mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om iets na 20:00u en stelt de agenda vast.
Sportlink heeft enkele wijzigingen doorgevoerd. De meest in het oog springende
wijzigingen van de laatste tijd zijn:
Live volgend van wedstrijden via Sportlinked.
Scheidsrechters kunnen via Sportlinked dagen blokkeren.
De controle op vastspelen in een hoger team werkte afgelopen seizoen nog niet
in Sportlink, hiervoor is een ticket ingediend.
Spelerskaarten dienen vanaf komend seizoen digitaal (via Sportlinked)
beschikbaar te zijn.
Het blijkt dat spelersfoto’s in Sportlink/Sportlinked niet altijd gewijzigd kunnen
worden. Dit wordt aangekaart.
Wanneer een scheidsrechter niet op komt dagen en er ook geen aanwezig is,
moet iemand uit het publiek de wedstrijd fluiten. Dit kan echter in Sportlink niet
ingevoerd worden. Dit is al aangekaart. Momenteel wordt gekeken naar de best
werkbare oplossing.
Wanneer in Sportlinked een teamopgave is gedaan, kan die niet door iemand
anders gewijzigd worden.
In Sportlinked kun je spelers verbergen, maar intern (binnen de vereniging) zijn die
spelers dan ook niet meer zichtbaar.
Vraag uit de vergadering hoe het staat met de kosten van Sportlink, de verdeling
daarvan en de consequenties voor de verenigingen. Hier komt de WCN op terug.

Referentie

Freek

Freek

Eig.

KNZB regio Noord
waterpolocommissie
Vergadering met verenigingen
#6
Datum
23 mei 2016
Pagina
2 van 4
1.10
2
2.1
3
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

4
4.1

4.2

4.3

De uitwerking van het beleidsplan is helaas wat vertraagd, op de volgende
vergadering echter, wordt deze zeker gepresenteerd.
Notulen vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering is nog niet beschikbaar en wordt na het
volgende WCN-overleg met het verslag van deze vergadering verstrekt.
Competitiezaken
Helaas waren er ook dit seizoen weer gevallen van UMV’s en UMV4’s en in 1 geval
is zelfs de politie ingeschakeld, maar afgezien daarvan is een goede competitie
gedraaid. N.D2A (regio Dames 2) bestond dit jaar uit 13 teams wat voor sommige
wel wat teveel was. Voor komend seizoen zal de WCN daar rekening mee
houden. Wat sowieso al scheelt is dat er geen damesteam uit de bond
degradeert, terwijl er wel 1 promoveert. Daarmee houden we 24 teams over
(uitgaande van dezelfde inschrijvingen voor komend seizoen).
Uit de bond degraderen Aqua ’68 1 (B.H3) en DraGor (SG) 2 en GSZC De Walvisch
2 (B.HR2). De meisjes o.17 zijn in de eredivisie laatste geëindigd.
Op het een na hoogste niveau hebben zowel de heren als de dames van SGHA
zich kunnen handhaven.
In de regio zijn de volgende teams kampioen geworden:
N.BG1 – Stadskanaal
N.BG2 – Eemsrobben
N.CG1 – Orca
N.DG1 – Orca
N.DG2 – Stadskanaal (A), De Reest (B), Plons-Moby Dick (SG) (C) en TriVia (D)
N.EG1 – Orca (A), De Reest (B) en Neptunia (C)
N.D1 – TriVia 1, promoveert naar B.D2.
N.D2 – Eemsrobben 1, promoveert naar N.D1.
N.H1 – Middelsé-Skelp (SG), promoveert naar B.H3.
N.H2 – Kikker 2, promoveert naar N.H1.
N.H3 – Orca 3, promoveert naar N.H2.
N.H4 – Kikker 3, promoveert naar N.H3.
Komend seizoen handhaven we N.DG2 (onder 13, 5 tegen 5).
In de herfstvakantie en het paasweekend willen we jeugdtoernooien organiseren
met jeugdteams uit regio Oost voor DG1 (onder 13, 7 tegen 7) om zich te kunnen
meten met andere teams en extra sparmomenten te kunnen bieden.
Scheidsrechterzaken
René heeft een presentatie gemaakt die is bijgevoegd. Enkele belangrijke punten
hieruit:
Scheidsrechters zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van hun portal
(beschikbaarheid, maximale reisafstand, enz.). Dit was trouwens al zo.
Scheidsrechters dienen voortaan zelf voor vervanging te zorgen. Harry regelt
dat niet meer, hij verwerkt alleen nog de wijziging die scheidsrechter zelf door
moet geven.
Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor voldoende scheidsrechters. Ook
dit is niet nieuw.
Wel nieuw is, dat verenigingen zelf verantwoordelijk zijn dat die
scheidsrechters voldoende functioneren. Komend seizoen is dat gelinkt aan
het aantal wedstrijden dat die vereniging zelf heeft plus een opslag voor
rapportage (zogenaamde activiteiten).
voorbeeld: een vereniging heeft 66 wedstrijden. Per wedstrijd moeten 2
scheidsrechters fungeren, dat zijn 132 activiteiten. Daar komt overeen 1/6 van
132 (is 22 activiteiten) voor rapporteren. De scheidsrechters/rapporteurs van
deze vereniging moeten dus 132 + 22 = 154 activiteiten verzorgen.
In september gaat er weer een scheidsrechtercursus van start. Dag en plaats zijn
afhankelijk van waar de cursisten vandaan komen, beschikbaarheid cursusruimte
en waterpolotrainingen op niveau (om te oefenen) en cursusleider.
Er is tot op heden nog steeds geen scheidsrechteraanwijzer gevonden. Ook de
kandidaten die WCN zelf heeft benaderd, hebben allemaal bedankt. WANNEER
ER KOMENDE COMPETITIE GEEN AANWIJZER IS GEVONDEN, KUNNEN WE NIET MET
GOED FATSOEN EEN COMPETITIE SPELEN EN IS ER OOK GEEN COMPETITIELEIDER
MEER NODIG…

Freek

TODO
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W.v.t.t.k.
Er zijn geen andere zaken ter tafel gekomen.
Rondvraag
Is er een functieomschrijving voor aanwijzer beschikbaar?
 Ja, die staat op de website (ik kan ‘m niet vinden)
Neptunia geeft aan dat zij komend seizoen van elk seniorenteam een
scheidsrechter eisen. De dames gaan er zelfs zover in, dat zij de kandidaten
ondersteunen voor, tijdens en na de cursus. Zo gaat er altijd iemand mee naar de
wedstrijden. Misschien een idee voor andere verenigingen?!
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10u met de mededelingen dat de
volgende vergadering op maandag 19 september is en dat iedereen
uitgenodigd is voor een drankje in de bar.

TODO

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
ssp
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
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
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Kalender
Datum
19 sep 2016
22 mei 2017

Aanvang
20:00
20:00

Locatie
Postillion Hotel Haren-Groningen
Postillion Hotel Haren-Groningen

Opmerking
Vergadering WCN met Verenigingen
Vergadering WCN met Verenigingen

