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M. Visser secretaris ai
administratie@knzbnoord.nl
0645091837

Verslag bijeenkomst WCN met de verenigingen maandag 10-09-2018 te
Haren
Aanwezig;
Verenigingen: FZC’54 , Z&PC Bolsward, SG Middelsé -de Skelp, GZVW, Aqua’68, Neptunia’24,
ZPC Hoogeveen, Azuro, HZPC/Avena , GSZC de Walvisch, ZPC Stadskanaal/WSG Esta,
Z&PC de Inktvis, ZPC Moby Dick, Z&PC de Plons, ORCA, PWC, Dragor en SG Midden-Drenthe
WCN: Freek Wijning (voorzitter/competitieleider Heren en Dames), Coen Bakker (competitieleider
Aspiranten), Saskia Dijkhuis (competitie leider Pupillen), René vd Velde (scheidsrechterzaken)en
Harry Feiken (scheidsrechterzaken). Oscar Bathoorn(voorzitter)
Waterpolo Fryslan: Hylke Bakker beker competitie
Notulen: Marja Visser administratie Regio Noord
1 Opening vergadering & mededelingen & agenda
Oscar Bathoorn opent om 20:00 de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Er zijn geen
toevoegingen aan de agenda
Mededelingen/ingekomen stukken
Alle verenigingen wordt verzocht om de juiste contact persoon en email adres door te geven via
administratie@knzbnoord.nl en aan te passen in Sportlink. De email adressen van de leden van de
WCN staan op de site.
Agenda
Geen extra agenda punten.
2.Verslag vorige vergadering
Verslag 28-05-2018 vastgesteld. Het verslag staat ook op de site van Regio Noord.
3. Competitie 2018-2019
Pupillen, Saskia Dijkhuis, wedstrijden staan in Sportlink, niet zichtbaar nog ,verzoek aan de
verenigingen z.s.m. tijden en datums door te geven voor de wedstrijden en/of eventuele wijzigingen.
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Aspiranten, Coen Bakker, alle wedstrijden staan en Sportlink en zijn nu ook zichtbaar voor alle
verenigingen.
Dames en Heren, Freek Wijning, Teams Plons/Moby-Dick zijn eruit, Walvisch Heren heeft nog een
team aangemeld en is toegevoegd in 3b, Dames ORCA zijn uit de competitie maar er is een heren
tam van ORCA bijgevoegd.
Beker, Hylke Bakker, helaas was de eerste ronde van de Beker voor een aantal clubs niet zichtbaar in
Sportlink. Wedstrijd schema komt via mail naar de clubs. Vraag aan de clubs om als de beker
wedstrijden gespeeld zijn de uitslag z.s.m. te mailen naar: knzbnoordbeker@waterpolo-fryslan.nl
Finales 11 mei 2019. Deze beker competitie gaat wel via Sportlink i.v.m. aanstellen scheidsrechters.

5. Scheidsrechterszaken
René van de Velde: Bekend verhaal er is nog steeds een tekort aan scheidsrechters, van een aantal
staat de portal op slot. Opleiding scheidsrechters gaat van start daar waar de meeste opgaves
vandaan komen. Op roep aan de verenigingen om personen aan te melden via
scheidsrechterzaken@knzbnoord.nl.

De sr-cursus duurt 14 weken 7 bijeenkomsten.
Er komt geen herintreders-dag. Oud SRS die weer willen gaan fluiten hoeven de gehele cursus niet te
volgen maar moeten wel examen doen. Dit geldt voor SRS die meer dan een jaar niet gefloten
hebben. Tijdsduur 1 dagdeel/avond plus examen. Datum komt op de site.
De zogenoemde “light cursus” voor scheidsrechters, e-learning, is nog niet gereed. De KNZB
ontwikkelt deze , de regio gaat hier niet apart iets voor maken. Ook de nieuwe W cursus is nog niet
digitaal. In de digitale versie staat ook weinig over het digitale wedstrijd formulier, de papieren
versie kan dan nog prima gebruikt worden want ook in de digitale cursus leert men een wedstrijd
formulier invullen op papier.
Er zijn scheidsrechters nog niet ingepland maar dat gaat absoluut gebeuren.
Verzoek om bij het plannen van de wedstrijden Regio wedstrijden achter elkaar te plannen zonder
Bondswedstrijden er tussen. Scheidsrechters moeten dan of lang wachten of er moeten andere
scheidsrechters worden ingepland.
2e klasse dames en 3e klasse heren spelen met een thuisscheidsrechter oftewel door de vereniging
zelf aangesteld. Rest wordt door de regio aangesteld. 2 scheidsrechters op alle wedstrijden.
Bij de Aspiranten worden de scheidsrechters door de Regio aangesteld.
Wedstrijden moeten ten alle tijden door gaan, desnoods een scheidsrechter uit het publiek.
Mochten de W-functionarissen niet in Sportlink staat even een mail met de namen en het KNZB
nummer naar de competitieleider@knzbnoord.nl
6. Jeugdwaterpolo
Sander Bathoorn, coördinator jeugdwaterpolo verhinderd. De voorzitter geeft uitleg wat er komend
seizoen gaat gebeuren. Er zijn drie RWPS Meppel, Heerenveen en Groningen. Aanmelden van jeugd
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kan nog steeds via de site KNZB Regio Noord www.knzbnoord.nl/waterpolo/trainingen-rwps-rtcwaterpolo/regio-waterpoloschool-rwps.
Er gaat een team <15 jaar (14 jongens) spelen in de eredivisie. Spelen hun thuiswedstrijden in
Groningen.
De bedoeling is dat Sander Bathoorn de clubs met jeugd twee keer per seizoen gaat bezoeken.
7. W.v.t.t.k
E-mail adressen van de commissie leden staan op de site. De samenstelling van de WCN is als volgt:
voorzitter

Oscar Bathoorn
wp.voorzitter@knzbnoord.nl

secretaris/fz
Marja Visser
administratie@knzbnoord.nl

competieleider volwassene
Freek Wijning
competieleider@knzbnoord.nl

competitieleider aspiranten
Coen Bakker
competitieleider.aspiranten@knzbnoord.n
l

scheidsrechterzaken
competitieleider pupillen

René vd Velde

Saskia Dijkhuis

scheidsrechterzaken@knzbnoord.nl

competitieleider.pupillen@knzbnoord.nl

(her)aansteller
opleidingen
controlle aanweigheid sr

Email adres beker competitie Hylke Bakker: knzbnoordbeker@waterpolo-fryslan.nl
8. Rondvraag
Trivia: Mogen wij met de opgave van 7 spelers in de competitie blijven? (anders minimaal 9 spelers)
En of het team mocht worden aangevuld met gastspelers/lager teams. Freek Wijning ja vanuit WCN
wordt er soepel mee omgegaan om zoveel mogelijk teams in de competitie te houden.
Middelsé: Worden de beker finales van 2017/2018 nog gespeeld? Freek Wijning ja worden op korte
termijn gepland.
Neptunia: Worden deze finales dan gespeeld met de spelers die vorig seizoen in de teams spelden?
Freek Wijning ja
GZVW: Heeft te weinig spelers doet wel mee aan de competitie zijn de tegenstanders op de hoogte?
Coen Bakker zal een mail naar de verenigingen sturen die spelen in de competitie van GZVW
Midden Drenthe: Compliment dat de Regio zo soepel omgaat met spelen in teams van andere
verenigingen.
Plons: Kunnen wij de mail adressen van de waterpolo secretariaten krijgen? Marja Visser zodra deze
up to date is zal ik deze verzenden naar alle verenigingen.
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Moby Dick: Is het mogelijk gastspelers aan te melden? Freek Wijning ja
Inktvis: Kunnen onze jeugdspelers mee spelen bij een andere vereniging in de Heren teams? Freek
Wijning ja dat mag
Walvisch: Heeft badwater beschikbaar op donderdag avond en wil graag oefenwedstrijden spelen!
Wie wil kan even contant opnemen met polocommisaris@gszcdewalvisch.nl
Middelsé: Heeft maar 3 spelers voor het team <13 jaar. FZC54/Bolsward heeft voldoende spelers om
tijdens deze toernooitjes spelers te leveren. Middelsé gaat de spelers vragen
9. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit 21:00 de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.
Volgende vergadering maandag 13 mei 20:00 te Haren.
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