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M. Visser secretaris ai
administratie@knzbnoord.nl
0645091837

Verslag bijeenkomst WCN met de verenigingen maandag 13-05-2019 te
Haren
Aanwezig; Harry Feiken (scheidsrechterzaken), Annemieke Bos (W cursussen), Sander Bathoorn
(jeugdwaterpolo) Chris Jaasma en Herman Rodenburg (Waterpolo Fryslan)
Verenigingen: Aqua’68, GZVW, ZV Middelse-de Skelp, Zepta, Z&PC Inktvis, Dragor, Azuro, ORCA, de
Walvisch ZPC de Plons, WSG ESTA, Ritola, de Reest, SGHA, PWC, FZC54-Bolsward.
Afmelding: SG Midden Drenthe.
WCN: Coen Bakker (competitieleider Aspiranten), Saskia Dijkhuis (competitie leider Pupillen), René
vd Velde (scheidsrechterzaken), Harry Feiken (scheidsrechterzaken) en Oscar Bathoorn(voorzitter)
Afwezig: Freek Wijning (competitieleider Heren en Dames
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.
2. Brainstormsessie “Samen sterker naar de toekomst”.
De WCN doet zijn best om alles rondom het waterpolo in Regio Noord zo goed mogelijk te
organiseren maar het kan natuurlijk altijd beter en zeker niet zonder input van de verenigingen.
Daarom deze brainstrom sessie over een viertal onderwerpen. De onderwerpen zijn:
1 Jeugdwaterpolo
2 Scheidsrechterzaken
3 Bekercompetitie
4 Organisatorisch.
De zaal is in vier groepen verdeeld en gevraagd om over het betreffende onderwerp een aantal
stelling op te schrijven vanuit een negatieve benadering. (bv hoe zorg je ervoor dat je het een
scheidsrechter zo moeilijk mogelijk maakt om te fluiten?). Daarna roelleerden de groepen en
moesten de negatieve stellingen omgebogen worden naar positief. De stellingen zijn verzameld en
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dit krijgt tijdens de vergadering in september een vervolg. De sessie werd als positief ervaren deels
omdat er ook kennis gemaakt werd met leden van andere verenigingen echter had het qua tijd wel
wat langer gemogen en het onderwerp organisatorisch werd als lastig ervaren.

Mededelingen/ingekomen stukken
3.Agenda
Punt 5 wordt uitgebreid met beker en competitie zaken.
Mededelingen en ingekomen stukken
De inleggelden worden in september verhoogd met meer dan een index. De verhoging komt ten
goede aan het jeugdwaterpolo. Waar wordt in geïnvesteerd? De RWPS/RTC’s en deelname aan de
eredivisie. Ook voor verenigingen die geen jeugd hebben is dit van belang.
Voor het verplaatsen van wedstrijden wordt de administratieve heffing verhoogd naar €25.00. Dit
gaat om verplaatsing buiten de toegestane termijn. (zie competitie voorwaarde welke op de site van
Regio Noord staan). Reden is dat er te veel wedstrijden op het laatste moment verplaats worden en
dit veel administratief werk met zich mee brengt.
Kamphuis de Reest: Of Regio Noord zoveel mogelijk de regelementen van de KNZB wil gebruiken , te
veel uitzonderingen zorgt voor verwarring.
De nieuwe spelregels gaan in seizoen 2019-2020. Zie voor meer informatie ook
op(https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/aanpassing_wp_spel
regels/). Het elektronisch scorebord en de shotklok moet worden aangepast. Afhankelijk van de
leverancier en wie de eigenaar is brengt de wijzigen kosten met zich mee. Aan de verenigingen om
dit voor aanvang van het seizoen te regelen. De nieuwe regels zijn opgelegd door de FINA, en zullen
de komende jaren van kracht zijn.
Verengingen hebben verschillende oplossingen, gaan gebruiken maken van een aparte klok op de
tafel, laten gezien de kosten de time out aanvraag door de coaches weg.
Er worden een aantal avonden georganiseerd door de KNZB over interpretatie van de nieuwe
spelregels. Van uit de bond is naar alle verenigen een brief verzonden over de aanpassingen in de
zwembaden.
4.Verslag vorige vergadering
Verslag 10-09-2018 vastgesteld. Het verslag staat op de site van Regio Noord.
5. Beker, competitie, scheidsrechter zaken.
Beker
Namens waterpolo Fryslan (organisatie beker) neemt Chris Jaasma het woord. Waterpolo Fryslan is
in 2012 gestart met het organiseren van een aantal interland wedstrijden, hebben drie jaar de Man
Meer finales in Heerenveen georganiseerd, toen dit contract afliep hebben ze besloten om de Beker
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wedstrijden voor Regio Noord te organiseren echter hebben zij nu weer voor drie jaar de organisatie
van de Man Meer finales.
Waterpolo Fryslan ondersteund de vereniging om de beker finale te organiseren. Dit jaar was
gekozen voor Smilde. Criteria zijn een goede horeca en tribune capaciteit. De bedoeling is om
volgend jaar de finales in de provincie Groningen te organiseren en het jaar daarop in Friesland.
Voor 2020 staan de finales gepland op 9 mei. Mede om op tijd badwater te kunnen reserveren.
Middelse- de Skelp: graag vanaf de eerste wedstrijden een afval systeem en geen poule
Esta: graag het rooster zeker bij de start van de competitie op tijd.
De wedstrijden worden gepland in de weekenden van de Man Meer. Verenigingen die mee doen aan
de beker worden verzocht hier dan ook geen wedstrijden naar de verplaatsen.
Inschrijven voor de beker via Sportlink?
Competitie indeling 2019-2020 zie bijgevoegde concept overzicht. Er kunnen nog wijzigingen plaats
vinden.
Competitie Dames en Heren, Freek Wijning,

Er promoveert geen heren team naar de Bond.
I.
II.
III.
IV.

De Reest gaf te kennen dat ze Heren 2 terug wilde trekken uit de Bond en weer in de regio
wilde spelen.
Ritola Heren 2 wilde ook graag degraderen maar was reglementair niet de laagste. Dat is no.
12 en die was er niet. Ritola drong aan op spelen in de Regio.
Azuro Heren 2 eindigde in de bond op de 9e plaats en zag zich ook voor een keuze voor de
regio geplaatst. Men wilde terug op eigen verzoek.
De Walvisch Heren 1 eindigde in de 3e klasse C als laatste en moest degraderen maar wilde
dit liever niet.

Bij de Dames gaan we terug naar twee klassen. SGHA dames 2 had mogen promoveren. ESTA D1
mag niet promoveren. En TriVia heeft aan 1 dames team in de bond de handen vol.
En dus blijft alles gelijk.
Ten aanzien van de Bond is het goed te vermelden dat TriVia Heren 1 (10e plaats geëindigd) op eigen
verzoek een klasse is gedegradeerd en dat DraGor Heren 1 (2e plaats geëindigd) de plek van TriVia
heeft ingenomen en dus is gepromoveerd net als ESTA Heren 1 die bovenaan eindigde. Qua regio
hebben we geen team meer in de 1e klasse want SGHA Heren 1 is gedegradeerd. In de 2e klasse B
spelen komend seizoen ORCA H1, DraGor H1 en SGHA H1.

Pupillen, Saskia Dijkhuis, Een aantal verenigingen hebben nog geen teams opgegeven, verzoek om
dit z.s.m. te doen. Voor de competitie <9 jaar wordt besloten om deze pas 1 september de
competitie te maken aangezien het vaak onzeker is of kinderen na de vakantie lid worden of nog wel
terug komen. Onder de 9 is een kleine comptitie dus dat is dan nog wel te doen.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen van de teams in 5 tegen 5 wordt een competitie opgezet.
(minimaal 4 in een competitie)
Mocht een vereniging bij aanvang van de competitie geen team hebben voor de 5 tegen 5
competitie maar voor de tweede helft (januari 2020) wel dan kan dit team alsnog ingeschreven
worden tegen die tijd.
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Aspiranten, Coen Bakker, zie ook bijgevoegde competitie indeling.
Het is niet mogelijk om halverwege de competitie een nieuwe indeling te maken van bv de eerste
vier van de competitie tegen een de laatste vier van de competitie. Qua organisatie is dit vaak voor
verenigingen niet haalbaar met betrekking tot de huur van het badwater.
Op dit moment zijn er te weinig teams om een sterke en zwakke poule te maken. Het is dus mogelijk
dat er grote verschillen zijn tussen de teams. Maar dat is elke competitie toch weer afwachten.
Opmerkingen: Walsvisch dames 1 kan uit de 1e klasse. Bij dedames 2e klasse gaat de voorkeur uit
naar 1 competitie (afgelopen seizoen is er vier keer tegen de zelfde tegenstander gespeeld en dat is
niet altijd als ‘leuk’ (zoek nog een ander woord ) ervaren. Azuro komt uit de bond terug.
Scheidsrechterszaken
Scheidsrechter tekort nog steeds nijpend. Nieuwe cursus levert max 8 nieuwe SR op.
De nieuwe W/SR cursus lijkt is klaar, examinatoren zijn opgegeven, nu nog de instructie en toegang
tot de e-learning. Deze cursus leidt op tot W-jury lid en scheidsrechter voor E en F jeugd. Ook al heb
je geen E en F jeugd dan nog kun je deze cursus volgen. De vervolg cursus leidt op tot scheidsrechter
C en D en het vervolg daarop tot A en B.
Wil je als vereniging een W cursus organiseren dan kan dit ook nog steeds oude stijl.
Scheidsrechter tellen pas mee voor de norm als ze bevoegd zijn om wedstrijden op “groot veld” te
fluiten.
Het verzoek aan de verenigingen hun scheidsrechters aan te spreken op hun beschikbaarheid.
Afgelopen seizoen hadden een groot aantal nl hun portal op slot gezet zodat onmogelijk was om op
alle wedstrijden voldoende scheidsrechters te plaatsen.
Telling voor scheidsrechters nog niet uitgevoerd met ander woorden hebben de scheidsrechters aan
de norm voldaan in seizoen 2019-2020. Wat als dit niet gehaald is? En hoe handhaaft de Regio dit?
De vereniging krijgt een boete, de opbrengst van deze boetes komen bij de inkomsten van de WCN
net als de inleggelden. Hier worden de km vergoeding van de scheidsrechters uit betaald maar ook
bijvoorbeeld een clinic voor scheidsrechters of een uitnodiging voor de Man Meer finales. In seizoen
2017/2018 zijn er geen administratieve heffing uitgedeeld gezien de afwijkende competitie opzet.
Voor seizoen 2018-2019 gaat dit wel gebeuren.
Uitleg nieuwe spelregels 20 mei in Heerenveen en 21 juni in Groningen
Nieuwe man voor de rapportages Evert Jan Meeuwissen.
Eline van de Velde neemt afscheid van de RWPC. René van de Velde is bereikbaar voor calamiteiten.
6. Jeugdwaterpolo
Sander Bathoorn, doel is om het jeugd waterpolo naar een hoger niveau te brengen en voor zowel de
jeugd met ambitie als de jeugd die op regionaal niveau wil spelen iets te bieden. Dit om te
voorkomen dat jeugd uitstroomt uit de Regio.
Er zijn drie RWPS trainingsmogelijkheden (hier kan iedereen aan mee doen. Meppel, Heerenveen en
Groningen). Afgelopen seizoen hebben hier zo’n 70 jeugd spelers aan deelgenomen aan deze
trainingen.
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Aan het RTC in Groningen hebben 10 tot 12 jeugd spellers deelgenomen. Het eredivisie jeugd team
is in de eerste helft van de competitie geëindigd op 5e plaats (7 deelnemende teams) en de 2e helft
op de 4e plaats (6 deelnemende teams). Mede voor de ontwikkeling van de spellers in dit team is het
een positieve ervaring geweest.
Ondanks het feit dat er geen teams uit Regio Noord in de eredivisie en of 1e klasse spelen mogen wij
4 jeugd teams inschrijven in de eredivisie. Deze teams worden samengesteld uit spelers van
verschillende verengingen. De selectie voor de teams is in gang gezet.
De Regio teams zouden op zondag gaan spelen dit is echter terug gedraaid. Alleen B jeug blijft op
zondag spelen. Op zondag spelen had te maken met het niveau van de scheidsrechters. Nu gaat de
eredivisie naar de zaterdag, voor de thuis wedstrijden is de zaterdag geen probleem. De
verwachting is niet dat er bv 5 spellers uit 1 team gaan meedoen aan een eredivisie team. Wel vraagt
meedoen een goede samenwerking met de verenigingen.
7. Uitreiking van de kampioensballen seizoen 2018-2019
Zie voor de standen en kampioen bijgevoegde bestand.
Extra voor de Dames van Neptunia zijn er nog 5 ballen (beker 2017-2018) en heren FZC54 idem.
8. Rondvraag
Moby Dick: Zijn de voorwaarden voor de competitie nu op KNZB of op Regio niveau? Ze zijn op KZNB
niveau met een paar uitzonderingen voor Regio Noord.
De Reest: Het is lastig om regels na te leven als deze afwijken van de landelijke regels. Dat er in Regio
Noord uitzonderingen zijn is begrijpelijk om zoveel mogelijk teams in de competitie te houden maar
toch liefst zo min mogelijk uitzonderingen.
Jan Glazenburg. Er zijn boetes uitgedeeld oa aan spelers die niet in het juiste team zouden spelen.
Dit is ten laste van het depot gebracht. Hoe is dit mogelijk omdat dit juist om de uitzonderingen gaat.
Marja omdat de uitzondering niet in Sportlink staan en de uitzonderingen niet geregistreerd kunnen
worden al deze uitgedeelde boetes worden terug gedraaid. Dat verenigingen hier nog geen bericht
van hebben gehad komt omdat dit afgelopen donderdag 9 mei in de vergadering van de WCN
besloten is.
9. Sluiting vergadering
Oscar Bathoorn sluit om 22;00 de vergadering.
Volgende vergadering maandag 09 september 2019 20:00 te Haren.
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