Competitie 2017/18 “Noord” t.o.v.
Bond.
AFWIJKEND AAN OF TER AANVULLING OP.
De Waterpolo competitie voor KNZB Regio-Noord is dit seizoen qua opzet afwijkend aan voorgaande
jaren. De competitie sluit aan bij het model wat de bond hanteert en waarin gewerkt wordt met
standaard teams en reserve teams. Tevens is gekozen voor een meer regionale indeling en een meer
dynamische opzet. De keuze voor de gewijzigde opzet is mede ingegeven door de tendens voor wat
betreft de teaminschrijving. Voor 2017/ 18 zijn dit 22 dames teams en 49 heren teams. Een daling
van respectievelijk 1 en stijging van 5 ten opzichte van het vorige seizoen. Grosse mode bij de
senioren ligt het aantal teams dit seizoen weer lager. Nivellering treed op door terugkeer uit de Bond.
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Huidige indeling senioren Dames en Heren,
Speciale teams in de indeling Heren,
Promotie naar de Bond,
Degradatie uit de Bond,
Promotie in de 1e klasse,
Promotie binnen de 2e klasse Dames,
Promotie in de 2e klasse Heren,
Bij de heren puur recreatief deelnemen aan de competitie,
Planning Scheidsrechters c.q. mandaat Scheidsrechter Planner.

1) Huidige indeling senioren Dames en Heren.
in seizoen “17/ “18 is de verdeling bij de Dames als volgt:

• 1e klasse poule A
Dames • 7 teams
• 1e (reserve) klasse poule A
• 7 teams
• 2e klasse poule A
Dames • 8 teams

in seizoen “17/ “18 is de verdeling bij de Heren als volgt:

• 1e klasse poule A
Heren • 8 teams
• 1e (reserve) klasse poule A
Heren • 8 teams
• 2e klasse poule A
Heren • 8 teams
• 2e klasse poule B
Heren • 8 teams
• 2e klasse poule C
Heren • 8 teams
• Recreatie poule A
Heren • 9 teams
Op basis van deze indeling is een enkele competitie gebouwd. In de beide 1e klasse poules bij zowel
de dames als de heren zitten alleen eerste teams (standaard teams) van verenigingen. Verenigingen
waarvan het standaard team in de Bond uitkomt spelen derhalve niet in de eerste klasse van Regio
Noord. De indeling zoals hierboven weergegeven geeft ook de hiërarchie weer binnen de beide
competities. In zowel de Bond als in Regio-Noord speelt een speler zich bij zijn tiende wedstrijd vast
in het hoger spelende team.

2) Speciale teams in de indeling Heren
In de Heren 1e klasse poule A spelen twee A Jongens teams mee van TriVia en WSG ESTA. Deze teams
spelen niet om promotie maar om deelname aan het Ben Planjer Toernooi.

3) Promotie naar de Bond,
Uitgangspunten van de KNZB Regio-Noord Waterpolocommissie zijn sportiviteit, respect en bij spelen
om de eerste plaats in de regio ook de consequentie van promotie aanvaarden.
Voor de dames competitie houd dat in dat indien ER ÉÉN competitie plaats voor de bondscompetitie
bepaald is voor regio noord de bovenste drie uit de 1e klasse, 1e reserve klasse en de 2e klasse in een
hele (na)competitie uitmaken wie die plek verdiend. Indien ER TWEE plaatsen beschikbaar zijn word
in een identieke competitie bepaald welke twee damesteams promoveren. Voor het seizoen 2017 –
2018 is de regel als volgt. Uit de competitie van de regio’s, Oost. Midwest, West en Zuid promoveert
per regio één ploeg en uit regio Noord promoveren twee ploegen naar de 2e klasse van de
Bondscompetitie. Indien er onvoldoende ploegen vanuit een regio promoveren, mag er een extra
ploeg uit een andere regio promoveren.
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In de Heren competitie heeft ieder seizoen per regio één standaard team en één reserve team recht
op een promotieplaats. Wisselend over de regio’s is er per seizoen recht op een extra
promotieplaats. Voor het seizoen 2017 – 2018 is de regel als volgt. Uit de competitie van de regio’s
Noord, Oost, Midwest, West en Zuid promoveert 1 standaardploeg en 1 reserve ploeg. Bij toerbeurt
leveren 3 regio’s een extra ploeg naar de standaard 3e klasse en reserve 2e klasse van de
Bondscompetitie. Voor de competitie 2017-2018 zijn dit; Regio Midwest, West en Zuid.

RESUMEREND : KNZB REGIO -N OORD HEEFT VOOR HET SEIZOEN 2017 – 2018 RECHT OP 2 PROMOTIE PLAATSEN
BIJ DE DAMES EN TWEE PROMOTIEPLAATSEN BIJ DE HEREN.
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4) Degradatie uit de Bond,
Standaard 2e klasse
De nr. 1 van iedere afdeling promoveert naar de 1e klasse De nr’s 11 en 12 van iedere afdeling
degradeert naar de 3e klasse
Standaard 3e klasse
De nr. 1 van iedere afdeling promoveert naar de 2e klasse De nr’s 11 en 12 van iedere afdeling
degradeert naar de regio
5) Promotie & indeling in de Heren 1e klasse Regio-Noord,
De drie hoogst geëindigde teams in de 1e klasse en de reserve 1e klasse spelen in een hele
(na)competitie na de reguliere competitie om de promotieplaats naar de bond.
De laagste geëindigde drie teams in de Heren 1 en de reserve Heren 1 spelen om degradatie naar de
reserve 1e klasse.
6) Promotie binnen de 2e klasse Dames Regio-Noord,
De drie hoogst geëindigde teams in de Dames 1e klasse, de Dames 1e reserve klasse en de 2e klasse
spelen in een hele (na)competitie na de reguliere competitie om de beide promotie plaatsen naar de
2e klasse Bond.
7) Promotie & indeling in de 2e klasse Heren Regio-Noord,
De drie hoogst geëindigde teams in de 2e klasse A, B en C spelen in een hele (na)competitie na de
reguliere competitie om de promotieplaats naar de bond.
De laagste geëindigde drie teams in de Heren A, B en C en 3 hoogst geëindigde teams recreatie 3e
klasse Heren spelen na de reguliere competitie om degradatie naar de recreatie klasse c.q. de
indeling in de 2e klasse voor komend seizoen.

8) Bij de heren puur recreatief deelnemen aan de competitie,
Het is toegestaan dat in de recreatieve klasse A Dames meespelen met de Heren. Teams in de
recreatie klasse A hebben de vrijheid een promotie plaats naar de 2e klasse te weigeren.
9) Planning Scheidsrechters c.q. mandaat Scheidsrechter Planner.
Ook voor het komend seizoen neemt Harry Feiken de rol van Scheidsrechter Planner voor zijn
rekening. Een inventarisatie door Harry en Rene levert ondanks dat we vorig seizoen een aantal
cursussen hebben gelopen een score op van +1 scheidsrechter ten opzichte van vorig seizoen. Deze
score markeert het aantal scheidsrechters die hun, soms kortstondige, carrière hebben beëindigd.
De scheidsrechter Planner hanteert voor de indeling het onderstaande model.
RN.H1 Ya – Ya

2 aangestelde scheidsrechters

RN.H2 Yb – Yb

2 aangestelde scheidsrechters

RN.D1 Yb – Yb

2 aangestelde scheidsrechters

RN.D2 Yc – Yc

2 aangestelde scheidsrechters

RN.res H1 Yb – Yb

2 aangestelde scheidsrechters

RN.res H2 Yc – Yc

verenigingsscheidsrechter + 1 aangestelde SR

RN.res D1 Yc – Yc

verenigingsscheidsrechter + 1 aangestelde SR

RN.res D2 Yd – Yd

verenigingsscheidsrechter + 1 aangestelde SR

Jeugd
A Ya – Ya

2 aangestelde scheidsrechters

B Ya – Yk

2 aangestelde scheidsrechters

C Yb – Yk

2 aangestelde scheidsrechters

D Yc – Yk

2 aangestelde scheidsrechters

D 5-5 Spelleider

voorlopig nog door de verenigingen te regelen

E spelleider

voorlopig nog door de verenigingen te regelen

F spelleider

voorlopig nog door de verenigingen te regelen

Deze indeling houd stand zolang de kwantiteit en de kwaliteit van de scheidsrechters toereikend is.
Indien voor de wedstrijd blijkt dat de Scheidsrechter Planner door gebrek aan beschikbaarheid gaten
heeft moeten laten in het rooster dan is het een verantwoordelijkheid van de thuis vereniging om te
zorgen voor een tweede wedstrijdleider (cf. handboek KNZB). De wedstrijd dient te allen tijde
doorgang te vinden. Er mag geen beroep worden gedaan op reguliere scheidsrechters die elders zijn
ingedeeld.
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