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Vergadering Waterpolocommissie regio Noord met Verenigingen
Datum
Locatie

maandag 19 september 2016
20:00u
Postillion Hotel Haren Groningen, Emmalaan 33, 9752 KS Haren

Aanwezig

ZPC Bolsward, ZPC Bubble, ZV Eemsrobben, ESTA (SG), Middelsé-Skelp (SG), De
Plons/Moby Dick (SG), Orca, Hoogeveen, GZVW, GZ TriVia, Ritola Z&PC, Midden-Drenthe
(SG), Tjeerd Dijkhuis, Freek Wijning, Hermen Bekkers, Saskia Dijkhuis

Afwezig

SGHA, Neptunia, PWC, Wetterwille, DraGor (SG), GSZC De Walvisch, Aqua’68, FZC’54,
Z&PC De Granaet, Z&PC De Inktvis, René v.d. Velde, Harry Feiken, Marja Visser

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
Waterpolocommissie 2017
Competitiezaken
Scheidsrechterzaken
Jeugdzaken
W.v.t.t.k.
Rondvraag
Sluiting

Verslag
Nr
1
1.1
1.2
1.3

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

Onderwerp
Opening & mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om iets na achten en stelt de agenda vast.
Korte kennismaking met nieuwe gezichten.
De districten hadden nogal wat geld in kas en de regio’s, die inmiddels al 4 jaar
bestaan, hebben dat geld nog steeds staan. Het bondsbureau vindt dat dit geld
niet veel langer kan blijven staan. Naar aanleiding van het OS 2016, waar de
Nederlandse waterpoloërs(-sters) niet aan mee hebben gedaan, is het
bondsbureau op zoek naar geld.
Ook zet het bondsbureau vraagtekens bij het nut en de meerwaarde van de
regiobesturen en kijkt naar een opzet met alleen regiocommissies op
disciplineniveau met centrale overleggen in Nieuwegein.
De bondsraad heeft hier nog niets van gezegd.
Deze vergadering is voor behoud van het regiobestuur.
Notulen vorige vergadering
Een scheidsrechter mag een speler(ster) waarvan de identiteit niet vastgesteld
kan worden weigeren deel te nemen. Foto in de app (laten) zetten.
Kosten van Sportlink, vorig jaar € 5,00 korting gekregen per team.
Verder geen opmerkingen, verslagen worden vastgesteld.
Waterpolocommissie 2017
De fut is er bij de waterpolocommissie wel een beetje uit. Als commissie voelen wij
minder en minder en minder compassie en hogere en hogere en hogere
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verwachtingen en eisen. Het is niet ondenkbaar dat, wanneer de openstaande
vacatures niet op korte termijn ingevuld worden, er meer vacatures komen.
Competitiezaken
Met pijn en moeite hebben we dit jaar weer een competitie in elkaar gezet.
Nadat de competitie is gedraaid, komen er toch nog allerlei verzoeken. Daar
kunnen wij helaas weinig tot niets meer aan doen. Dat betekent veel werk voor
de commissie en veelal dubbel werk voor de verenigingen. Verzoek aan de
verenigingen om aan het einde van het seizoen al bezig te gaan met het
volgende seizoen. Wensen voor het volgende seizoen kunnen wij beter inpassen
wanneer jullie die tijdig bij ons neerleggen (voor 1 juni).
Heren 3e klassen en dames 2e klasse spelen kleinere competitie en meer in de
buurt. Nadat alle wedstrijden gespeeld zijn, spelen de hoogst geëindigde teams
nog een promotie/degradatie.
Scheidsrechterzaken
Er is een nieuwe scheidsrechteropleiding (SR3) die afgelopen seizoen ook al in
regio Noord gegeven is. Men is nu ook bezig met een nieuwe SR1 en SR2
opleiding, ‘uitgeklede’ scheidsrechtersopleidingen om jeugd sneller te kunnen
laten fluiten en zo meer scheidsrechters door doorgroei te verkrijgen.
Ook wordt e.e.a. in een nieuw platform gezet met o.a. e-learning.
Vorige vergadering heeft de waterpolocommissie gezegd dat er zonder planner
geen competitie is. We hebben nu wel een competitie opgetuigd en het
automatisch plannen is in een eerste stadium beschikbaar. Zo staan er nu toch
scheidsrechters op de wedstrijden, dat proberen we vol te houden, maar we
beloven het niet. Er is nog steeds behoefte aan een aanwijzer.
Plannen van scheidsrechters wordt extra bemoeilijkt door het afwisselend plannen
van regiowedstrijden en bondswedstrijden. Dit betekent dat een
regioscheidsrechter een wedstrijd kan fluiten, dan een bondwedstrijd moet
wachten en dan nog weer een regiowedstrijd moet fluiten. Dit betekent ook dat
er niet altijd overal scheidsrechters zullen staan.
We hebben afgesproken dat thuisscheidsrechters alleen op de herenklasse 3 en 4
en damesklasse 2 mag worden ingezet. De vergadering geeft aan dat zij er geen
moeite mee hebben als thuisscheidsrechters op hogere klassen worden ingezet.
Dit betekent namelijk dat verenigingen mensen bereidt vinden en die ook kunnen
inzetten omdat hun teams zo hoog spelen. De WCN komt daar zo spoedig
mogelijk op terug. Tot nader order echter, fluiten we zonder thuisscheidsrechters.
Kunnen scheidsrechters misschien inschrijven op wedstrijden? Zij kennen hun
schema en kunnen zelf makkelijk aangeven wanneer zij kunnen fluiten.
Thuisscheidsrechters willen dan misschien ook wel uit fluiten.
Jeugdzaken
Opzet jeugdwaterpolo is nog volop in ontwikkeling. Bondsbureau kijkt met grote
interesse mee.
Regiotrainingen zijn in Emmen en Groningen, op dit moment niet naar
leeftijdsklassen.
W.v.t.t.k.
Er is niets ter tafel gekomen.
Rondvraag
De Reest wil een trainer opleiden tot waterpolotrainer 2. Wanneer er meer
verenigingen zijn die hierin geïnteresseerd zijn, kan de locatie dichter naar het
noorden
Scheidsrechter telt pas mee wanneer hij(zij) 16 activiteiten heeft gedaan. Daarna
telt pas 32 weer. Wanneer iemand 31 activiteiten heeft gedaan, telt die net zo
zwaar als iemand die 16 activiteiten heeft gedaan. Hier moet nog iets voor
bedacht worden anders zullen scheidsrechters na 16 activiteiten niet meer
beschikbaar zijn.
Doorgeven van scheidsrechterwijzigingen bij Harry zoals vorig seizoen
afmeldingen (zie ook de website).
Sluiting
De voorzitter nodigt iedereen uit voor een drankje en een bitterballetje in het café
(als die open is) en sluit om iets voor tienen de vergadering.
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Acties – open
Vergadering
20140922.01
20140922.02
20140922.03
20140922.04
20140922.05
20150921.01
20160919.01
20160919.02
20160919.03

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.
KNZB-plannen omtrent regiobesturen en regiogeld
terugkoppelen.
Wensen competitie 2017-2018 opvragen.
Thuisscheidsrechters ook op H1, H2 en D1?

Voor
11-5-2015

Door
ssp

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

fwi
fwi
rve
rve
fwi
fwi

1-5-2016
1-12-2016

hbe
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 – gesloten
Vergadering

Actie

Voor

Door

Kalender
Datum
22 mei 2017
11 sep 2017

Aanvang
20:00
20:00

Locatie
Postillion Hotel Haren-Groningen
Postillion Hotel Haren-Groningen

Opmerking
Vergadering WCN met Verenigingen
Vergadering WCN met Verenigingen

