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M. Visser secretaris ai
administratie@knzbnoord.nl
0645091837

Verslag bijeenkomst met de verenigingen maandag 22-05-2017
Aanwezig;
Vereningingen: Ritola, Trivia, ESTA, SGHA, Sg Midden-Drenthe, Aqua’68, Z&PC Inktvis, SG de PlonsMobyDick, Wetterwille, SG Middelse-de Skelp, Z&PC Bolsward, zv ORCA, Bubble, Eemsrobben,
MZPCde Reest, Walvisch, FZC54.
WCN: Freek Wijning (voorzitter/competitieleider Heren en Dames), Hermen Bekkers
(competitieleider Aspiranten), Saskia Dijkhuis (competitie leider Pupillen), Renee vd Velde
(scheidsrechterzaken). Annemiek Bos (w-cursussen) en Harry Feiken (scheidsrechterzaken)
RWPS/RTC: Sven Spijkerman en Herjan Reuten
Notulen: Marja Visser administratie Regio Noord
1 Opening vergadering & mededelingen & Agenda
Freek Wijning opent om 20:05 de vergadering en heet een ieder van harte welkom
Geen mededelingen geen extra agenda punten.
2.Verslag vorige vergadering
Aanvulling: de verengingen willen graag het regio bestuur behouden als tussenlaag tussen de club en
de KNZB. 5.4 geen thuis scheidsrechters hiermee doe je de verengingen tekort.
Graag verslag en uitnodiging eerder versturen. (noot van de notulist het is deze keer niet geluk maar
zij zal zorgen dat het verslag van September eerder verstuurd wordt plus de uitnodiging en de
agenda voor de mei vergadering 2018)
2a Punten voor de rondvraag




Of er belangstelling is voor een 5-5 toernooi voor Dames die geen reguliere competitie meer
willen spelen.
Promotie/degradatie regels voor aanvang van de competitie
Mail naar de verenigingen betreft inschrijf datum voor de competitie
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4. Afsluiting Competitie 2016-2017
De competitie is relatief goed verlopen, zonder excessen, weinig letsel en UMV/UMV4 zaken.
Oorzaak van dit laatste seponering om spel regeltechnische reden of geen rapport ingediend door
scheidsrechters. Ook was er geen sprake van extreem weer (wel afgelasten van PWK zwemmen)
waardoor er wedstrijden zouden moeten worden afgelast. De regel is en blijft dat de Regio’s en de
Bond donderdag afstemmen en dan besluiten wat er in het komende weekend gedaan wordt. Een
besluit in deze wordt altijd door de Bond genomen.
Enkele competities zijn uitgespeeld in Franeker eind april. Reacties waren positief en sfeer was goed.
Wel was er kritiek op de timing. Dit kon echter niet eerder aan de ploegen worden doorgegeven
omdat de eindstand bepalen was. Bij deze is de datum voor de “play-offs” seizoen 2017/2018 vast
gesteld op 28 april zwembad Bloemketerp te Franeker. Verveningen krijgen een mail betreft
promotie/degradatie regels.
Kampioenen 2016/2017
Dames: 1e klasse Middelsé-de Skelp D1, 2e klasse A GZVW/Bubble D1, 2e klasse B de Granaet D1
Jeugd: De Plons-Moby-Dick BG1, Orca CG1, ESTA DG1, Plons-Moby-Dick DG2, Orca EG1, DraGor EG1,
ORCA EG2
Heren: Aqua 68 H1, Orca H3 Esta H6 Middelsé- de Skelp H2 en ESTA BJ1
Bij de Dames is Middelsé-de Skelp kampioen. Triva 2 is tweede geworden. Er mogen twee teams
promoveren. Na overleg met Triva is Dames Trivia 1 in de Bond gebleven. Heren Aqua’68 en ESTA H2
zijn gepromoveerd. Heren Middelsé-de Skelp, Trivia 3 en de Reest 2 gedegradeerd. ORCA H1 is na
drie maal niet opkomen bij aanvang van de competitie uit de competitie genomen. Gedegradeerd
naar een lager niveau seizoen 2017/2018
5. Scheidsrechterszaken (bijgevoegd PP van Renee vd Velde)
Er is sprake van toenemende agressie en geweld in de zwembaden (niet uitsluitend waterpolo).In
september gaat de KNZB (code blauw) aandacht vragen tegen agressie en geweld door spelers,
coaches, publiek en scheidsrechters. Er wordt ingezet op het voorkomen. Verenigen hebben hier ook
een rol en moeten hun leden aanspreken.
Scheidsrechters zelf vervanging laten regelen is, wat de commissie betreft, goed verlopen. Minder
afzeggingen al stond er wel eens een scheidsrechter op het verkeerde niveau. De
scheidsrechterscommissie gaan hier mee door. Het tekort aan scheidsrechters lijkt niet op te lopen (
12 opgezegd) er zin 14 mensen geslaagd voor de cursus SR3 (7 na herexamen).
Nieuwe spelregels FINA worden deze zomer verwacht, deze moeten echter eerst vertaald worden,
dus we beginnen de competitie zonder nieuwe regels. Zodra deze regels bekend zijn worden de
scheidsrechters ingelicht.
Doel is nog steeds om alle wedstrijden te bemannen met 2 scheidsrechters. Een scheidsrechter kan
niet bij fluiten als de competitie met 1 scheidsrechter gefloten wordt.
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Volgend seizoen (2017/2018) worden ook functies binnen de RWPC vergoed met een gedeeltelijk of
hele scheidsrechter. M.a.w. een functie in de WCN telt mee als scheidsrechter voor de vereniging.
Dit houdt in dat er door alle verengingen meer moet worden gepresteerd. De functie van competitie
leider 16 wedstrijden, aanwijzer 16, rapporteurs 16, ass. comp leider 8, opleider SR3 16 incl
begeleiden, opleider nw cursus 8 (=+144 wedstrijden extra te verdelen voor de scheidsrechter).
Er gaat een overzicht naar de verenigingen betreft het wel/niet tekort aan scheidsrechters. Aan de
hand daarvan wordt er actie ondernomen. Oplossing voor het tekort, beleid moet worden uitgevoerd
daar is de vergadering het over eens. Scheidsrechters die meer hebben gefloten tellen extra mee.
Indien een vereniging tekort heeft aan scheidsrechters dan graag voor 1 juli namen van kandidaten,
voor deze kandidaten wordt 150 euro in het depot ingehouden. Komt de kandidaat niet naar de
cursus dan is dit geld niet terug vorderbaar. Wordt er geen actie ondernomen  Boete 191,85 per
scheidsrechter tekort. Is dit de tweede keer dan kun je alleen teams inschrijven waar je
scheidsrechters voor hebt. Verenigingen die het afgelopen jaar wel scheidsrechters hebben opgeleid
krijgen respijt
Vanuit Regio Noord hebben wij zitting in een aantal werkgroepen van de KNZB welke adviezen
uitbrengen aan de LOO (Landelijke Officiaal Overleg) en LSC (Landelijk Scheidsrechters Commissie).
Deze tijdelijk werkgroepen zijn PGO 1 speerpunt Behoud van scheidsrechters, PGO 2 speerpunt
Opleiding Scheidsrechters, PGO 3 speerpunt Verbeteren kwaliteit. De resultaten van deze
werkgroepen zijn gepresenteerd. Oa scheidsrechter coördinator, wordt waarschijnlijk verplicht per
vereniging dit mag niet de waterpolosecretaris zijn. Voornaamste taken: Publiek en hun gedrag,
Spelers en hun gedrag, Scheidsrechters en hun gedrag. Midwest heeft de pilot
Nieuwe opzet cursussen voor zowel de SR als de W. Basis cursus W en Yk, Vervolg Yd,e en f, Regio
Ya,b, en c, Bond Xc en d en Xq en b.
W-cursus wordt herschreven , wordt gegeven door ervaren scheidsrechter, twee instructieavonden,
verwacht september 2017, via e-learning. Degene die geslaagd is voor het examen-W wordt door
Annemieke Bos in Sportlink gezet.
6. Jeugdwaterpolo
De route voor talentontwikkeling gaat vanuit de vereniging via de RWPS/RTC in de regio’s naar de
Nationale selectie. Andre Cats technisch directeur van de KNZB heeft daarvoor een strakke lijn
uitgezet. De Regio’s moeten functioneren in deze lijn. Noord is op de juist weg. Er komt een RWPS in
Leeuwarden, Emmen, Heerenveen en Groningen. De laatste wordt tevens RTC. 7 juli volgt
ondertekening van de overeenkomst met de KNZB.
Herjan Reuten wordt ambassadeuren Jeugdwaterpolo zorgt voor promotie bij de verengingen, Saskia
Dijkhuis gaat de communicatie richting de verenigingen doen. Robi doet de coördinatie en talent
doorzetten. Er komt een groep<11, <13 en <15 jaar. RWPS is/was gratis maar de KNZB wil graag een
transparant tarifering met een aan en afmeld structuur. Dit zou kunnen leiden tot een meer
continuïteit. Opmerking van ORCA dat de communicatie naar de clubs dan ook verbeterd moet
worden.

Notulen vergadering WCN en verenigingen dd 22-05-2017 te Haren

4
Daar waar getraind wordt komen hopelijk ook de verenigingstrainers mee zodat er meer trainers
langs het bad komen en ook het niveau van de trainers bij de clubs verbeterd.
De keus dat Groningen RTC wordt ligt in het feit dat daar een bijzonder goed (top) sport klimaat is, de
accommodatie beschikbaar en de Gemeente en Provincie meewerken.
7. Competitie 2017/2018.
Er is te weinig animo voor een AJ competitie, AJ teams doen mee in de 1e klasse kunnen daardoor
mee doen aan het Ben Planjer.
Trivia C-jongensteam doet mee aan de Interregiocompetitie. (deelnemers komen uit verschillende
clubs). Deelnemers geselecteerd uit RWPS .
Scheidsrechters krijgen een nieuw shirt, wit zoals nu de A-scheidsrechters.
Met ingang van het nieuwe seizoen worden de km van de scheidsrechters automatisch uitbetaald. Er
hoeft dus niet meer gedeclareerd te worden. Hiermee wordt de vereniging verantwoordelijk voor het
uitbetalen. Als de wedstrijd niet is afgesloten kan de scheidsrechters niet worden uitbetaald.
Scheidsrechters moet zijn/haar bankrekeningnummer invullen in Sportlink. Wie moet ik hebben als
een declaratie niet is uitbetaald? Mail naar administratie@knzbnoord.nl of de
competitieleider@knzbnoord.nl Komt de scheidsrechters niet opdagen moet de jury dit aangeven
plus een mail naar de competitie leider.
Spelers spelen zich pas de 10e wedstrijd vast. Deze regel geldt voor de Bond, Regio Noord en Zuid.
Alle ploegen gaan spelen voor de Regio Noord Beker. Rondes van van de Man Meer zijn ook de
rondes voor de Beker maar de wedstrijd maag ook op een trainingsavond gespeeld worden.
Hoofdprijs €250.00 dinerbonnen, 5 waterpoloballen voor de nummer 2 en 3 ballen voor nummer 3.
Nieuwe opzet competitie. De regio kiest voor de zelfde opzet als de Bond. De regulier competitie
heeft minder wedstrijden maar door de Beker wedstrijden en nacompetitie en eventueel extra
wedstrijden in de zomerperiode wordt dit gecompenseerd.
Scheidsrechtercommissie wil graag opgave scheidsrechters. scheidsrechterzaken@knzbnoord.nl en
opgave pupillen via Saskia competitieleider.pupillen@knzbnoord.nl . De senioren en aspiranten
competitie staat per 1 juli live om te gaan plannen.
Bij de laagste competitie van de senioren mogen ook dames meedoen. Voorwaarde is dat deze
wedstrijd dan door twee scheidsrechters wordt gefloten en 1 vanuit de Regio en 1 vanuit de
vereniging. Dit mag echter niet ten koste gaan van de de beschikbaarheid van de reguliere
scheidsrechters.
Er wordt gewerkt aan de opzet van de nacompetitie. Hierover meer tijdens de vergadering in
september.
8. Rondvraag
Orca recreatief waterpolo voor Dames bv 5 tegen 5 verdeeld over 4 weekenden, geregeld vanuit de
Regio. (wel startvergunninghouders).
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Masters georganiseerd door Reest. Inventariseren of er belangstelling voor is vanuit WCN
Graag een mail naar de verenigingen betreft als reminder voor de inschrijving van de nieuwe
competitie.
9. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit 22:00 de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.
Volgende vergadering maandag 11 september 20:00 te Haren.
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