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Secretariaat J.E.van Leeuwen. a.i.

Jaarverslag kalenderjaar 2017 – RWPC KNZB Regio West
Dit jaarverslag doet verslag over het kalenderjaar 2017 en in het bijzonder de resultaten van de
competitie 2016-2017.
1. Samenstelling RWPC
In de verslagperiode was de bezetting van de RWPC als volgt:
Emil van Leeuwen
Secretaris
Peter van de Loo
Steven Matthijssen
Doriene Vooijs
Fedor Tresfon
Rolf Groenendijk

Voorzitter
Secretaris functie vacant
Penningmeester
Voorzitter werkgroep Competitie, tevens competitieleider
Assistent competitieleider / tuchtzaken
Voorzitter RWS.
Voorzitter werkgroep Jeugd

Er is dit jaar geen verschuivingen geweest.
2. Vergaderingen
In het afgelopen jaar heeft de RWPC 8 reguliere vergaderingen, 1 waterpolosecretarissen
vergadering:
Regulieren vergaderingen.
• 13 februari
• 20 maart
• 01 mei
• 17 mei (waterpolosecretarissen vergadering)
• 12 juni
• 21 augustus
• 25 september
• 30 oktober
• 18 december
De vergaderingen hebben plaatsgevonden bij de Fam Mathijssen thuis. De polosecretarissen
vergadering is gehouden in het Van der Valk-hotel te Wassenaar.
De agendapunten bestonden uit: terugkoppelingen van de werkgroepen, waaronder de reguliere en
bekercompetitie, jeugdzaken, de waterpoloschool, scheidsrechterszaken, opleidingen en de
financiële zaken.
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3. Verslag Werkgroep Competitie
Samenstelling werkgroep
Deze werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Steven Matthijssen
Dorine Vooijs

Competitieleider
Tuchtzaken

Competitie 2016-2017
De competitie 2016-2017 werd gespeeld in:
Dames: één 1e klasse, twee tweede klassen, twee derde klassen en één vierde klasse.
Heren: één eerste klasse, twee tweede klassen, vier derde, vier vierde en twee vijfde klassen.
Heren AJ: één eerste en één tweede klasse.
Jongens BJ: één eerste klasse en twee tweede klassen
Meisjes BM: één eerste klasse
Jongens CJ: één eerste klasse en drie tweede klassen.
Meisjes CM: één interregio klasse en twee tweede klassen.
DG: één eerste klasse en vijf tweede klassen
EG: één eerste klassen en vijf tweede klassen.
In totaal speelden er 431 teams waarvan er 10 teams lopende het seizoen zich hebben terug getrokken.
In totaal werden er ca. 4200 wedstrijden vastgesteld.
Naar de bondscompetitie 2017-2018 promoveerden:
• Heren: WAVE 1, SCOM/Zeehond 1, Wiekslag 2 en ZPB 4.
• Dames: BZC 1.
Resultaten NAK’s (teams uit Regio West):
• A-Jeugd
o De Zijl kampioen van Nederland
o Waterpolo Den Haag 2e plaats
o De Kempvis 5e plaats
• C-Jongens
o Widex GZC DONK 2e plaats
o De Zijl 4e plaats
• C-Meisjes
o GZC DONK kampioen van Nederland
o ZVL 5e plaats
• D-gemengd
o MNC Dordrecht 3e plaats
o De Zijl 4e plaats
• E-gemengd
o De Zijl 1e plaats
o Widex GZC DONK 2e plaats

Bekercompetitie 2016-2017
In totaal werden 58 bekerwedstrijden gespeeld.
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De Bekerfinales zijn gespeeld in Zwijndrecht op 13 mei 2017 met de volgende winnaars:
• ZPB 4 (Beker heren)
• WZC 2 (Beker Dames)
• De Zijl AJ 1 (Beker AJ)
• Widex GZC DONK CJ 1(Beker CJ/BJ)
• Widex GZC DONK CM 1(Beker CM/BM)
Tuchtzaken
In totaal werden 231 tuchtzaken voorgelegd aan de tuchtrechter/tuchtcommissie

4. Verslag Werkgroep Scheidsrechters zaken
De in 2015 ingezette effectievere en efficiëntere manier van werken heeft zijn vruchten afgeworpen
in 2017. Dit zien wij terug in de cijfers over 2017. Begin 2017 is de RWS uitgebreid met een heraanstellers die ondersteunt in de werkzaamheden. Hierdoor zijn wij minder kwetsbaar geworden in
de continuïteit van onze werkzaamheden. De RWS kijkt met trots terug op het jaar 2017.
Hieronder volgt per RWS onderdeel een kort verslag over het afgelopen jaar 2017.
Algemeen:
De verenigingen zijn gewend aan het vervallen van de zogenaamde verenigingsscheidsrechter (VSR)
binnen de Regio West. Als compensatie voor het vervallen van deze categorie bieden wij de
verenigingen de mogelijkheid om een aangestelde scheidsrechter te laten fluiten in het eigen bad
hetgeen verbonden is aan voorwaarden. Jaarlijks wordt de noodzaak voor deze compensatie bekeken.
In 2017 zijn de gesprekken voortgezet om de uniformiteit binnen alle regio’s van de KNZB verder
vorm te geven onder coördinatie van de Landelijke scheidsrechter commissie (LSC). In deze
samenwerking streven wij ook naar het doorvoeren van verdere verbeteringen in de huidige
processen en werkwijzen.
Het totale scheidsrechterskorps bestond uit 378 scheidsrechters in 2017 conform de volgende
verdeling (per categorie):
Ya:
48
Yb:
47
Yc:
47
Yd:
89
Ye:
25
Yk: 122
Aanstellingen:
De RWS had besloten om scheidsrechter zelf verantwoordelijk te maken voor het regelen van een
vervanger bij afmelding om zo de zorgelijk trend in de toename van het aantal
afmeldingen aan te kunnen pakken en tegelijkertijd de werkdruk op de vrijwilligers van RWS te
verkleinen. Na een kleine periode van gewenning werkt dit systeem goed en zien wij steeds
creatievere oplossingen in het regelen van vervanging. De niet te plannen afmeldingen in geval van
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ziekte en andere onvoorziene omstandigheden vallen nog onder de verantwoordelijkheid van de
RWS evenals de coördinaties op alle her-aanstellingen/vervangingen.
Begeleiding scheidsrechters
Afgelopen jaar heeft de begeleiding van de nieuwe scheidsrechters extra aandacht gekregen wat
resulteerde in een wezenlijke toename in het aantal beoordelingen van nieuwe scheidsrechters. Dit
tot groot genoegen van de scheidsrechters.
Beoordeling scheidsrechters
Over het seizoen 2016-2017 zijn er in totaal 455 beoordelingen uitgevoerd. Ten opzichte van het
voorgaande jaar is dit een stijging van ruim 35%. In 2017 ligt het aantal beoordelingen op 368.
Naast een toename in kwantiteit van de beoordelingen is ook de kwaliteit gestegen door de gegeven
cursus “beoordelen”.
Promotie/degradatie Scheidsrechters
In totaal zijn er 4 scheidsrechters gepromoveerd naar bond nadat zij met goed gevolg de spelregeltest
hadden afgerond.
Opleiding scheidsrechters
De nieuwe opleiding voor scheidsrechters is in de praktijk gebracht. In totaal zijn er vijf
scheidsrechteropleidingen in 2017 gegeven met als resultaat dat er 44 personen zijn geslaagd.
5. Verslag Werkgroep Jeugd.
Jaarverslag RWPC werkgroep Jeugd 2017
MiniPolo
In het jaar 2017 is het MiniPolo in Regio West verder gestructureerd. Met name met als doel om het
in alle MiniPolo-“regio’s” zoveel mogelijk op gelijke wijze te organiseren. Zo is er bijvoorbeeld één
MiniPolo-handboek gemaakt en doen er steeds meer verenigingen mee in andere regio’s. Er zijn in
totaal 21 MiniPolo Toernooien in Regio West gespeeld. Regio Rotterdam 7 toernooien, Regio
Haaglanden 6 toernooien en Regio GouweRijn 8 toernooien. Het aantal deelnemers per toernooi
varieerde van 37 tot 135 per toernooi.
De MiniPolo-regio’s zijn nog de oude kringgebieden, te weten Haaglanden, Rotterdam en
GouweRijn. Elk met hun eigen regio-coördinator(en), te weten Raymond Ledeboer (Haaglanden),
Erik van der Pauw (Rotterdam) en Kevin Neleman (GouweRijn). De
Werkgroep kwam in wisselende samenstelling zo’n drie keer bij elkaar voor overleg. Toernooien
worden georganiseerd door de verenigingen, de coördinatie wordt gedaan door de Werkgroep Jeugd
van Regio West.
In 2017 waren er weer vaantjes te sparen met elk toernooi. In het lopende seizoen is dat eveneens de
opzet, met daarbij een zogenaamde ‘spaarkaart’ waarop minipoloërs kunnen zien welke ze nog
kunnen sparen.
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MiniPolo is bedoeld voor kinderen onder de 10 jaar, die nog geen competitie spelen.
Inmiddels hebben we signalen gekregen bij het KNZB bondsbureau dat ze het MiniPolo landelijk
weer aandacht willen geven. Een positieve ontwikkeling, welke we toejuichen, want als werkgroep
Jeugd zijn we van mening dat MiniPolo meer aandacht hoort te krijgen. Zeker omdat hier de talenten
van de toekomst liggen en ook moeten verenigingen in deze leeftijdscategorie concurreren met de
populaire sporten als voetbal en hockey. Laagdrempelig en leuk moet het zijn, zodat kinderen
geïnteresseerd blijven in onze sport, daarom wordt MiniPolo ook wel het FUNdament genoemd.
Het MiniPolo kost relatief weinig voor de Regio West. Wellicht kunnen er in de toekomst projecten
vanuit Regio West worden opgezet, zeker wanneer de KNZB daarin achterblijft, om het MiniPolo
verder te promoten. Of om bijvoorbeeld verenigingen ondersteuning te bieden bij het opzetten of
verbeteren van hun MiniPolo-afdeling.
Regionale WaterPoloSchool (RWPS)
Er is één WOC Regio West met verschillende locaties, waarbij de coördinatie op sporttechnisch en
organisatorisch gebied centraal geregeld wordt. Er is een overkoepelend bestuur met afvaardigingen
vanuit de locaties en RWPC Regio West.
De structuur is ook duidelijk gecommuniceerd, waarbij het WOC Regio West een tweedeling kent in
een RTC (Regionaal Talent Centrum) t.b.v. topsport en intensievere training en de Regionale
WaterPoloSchool (RWPS) t.b.v. de breedtesport met regelmatige trainingen en vanuit Regio West
financieel en bestuurlijk ondersteund wordt.
Het aantal deelnemers bij de RWPS stabiliseert en we focussen ons nu ook op de D-en E-jeugd,
waarbij er clinics georganiseerd worden om nieuwe sporters aan te trekken en een compleet
programma voor de E-jeugd, die al eerder via de clinics ingestroomd zijn. De locaties voor het
RWPS programma zijn Dordrecht en Den Haag. Helaas hebben we locatie Alphen aan den Rijn af
moeten stoten vanwege een te laag aantal aanmeldingen. In november zijn 3 clinics geweest i.s.m.
EJK winnares Anouk Bergsma (Dordrecht), Noeki Klein (Den Haag) en Koen Plasmeijer (Leiden)
en daar hebben ruim 50 sporters aan deelgenomen. Deze sporters krijgen het aanbod vanaf januari in
te stromen en te gewennen aan extra trainingen begeleid door gekwalificeerde trainers.
In het voorjaar en in het najaar van 2017 zijn testdagen geweest voor geselecteerde sporters uit de
RWPS, RTC en WFN-clubs. Aan het einde van het seizoen 2016-2017 heeft de RWPS een paar
toernooien voor alle deelnemers georganiseerd in Dordrecht.
Tot slot kunnen we melden, dat de opzet van WOC Regio West/RWPS steeds duidelijker wordt voor
de clubs en we hopen dan ook de enthousiaste en getalenteerde sporters van alle clubs te kunnen
verwelkomen op één van de locaties. De RWPS is een neutrale partij en heeft tot doel enthousiaste,
gemotiveerde en getalenteerde sporters verder te ontwikkelen in de waterpolosport.

6. Slot.
Het financiële verslag vindt u terug in het verslag van de penningmeester van Regio West.
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De RWPC bedankt alle vrijwilligers die zich in het jaar 2017 hebben ingezet om de competitie en
alle activiteiten tot een succes te maken en de verenigingen voor de prettige samenwerking.

J E van Leeuwen
Secretaris a.i.
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