
Nieuwsbrief Juni 2014 
 

� Waterpolostage Barcelona 2014 

� Opzet van een landelijke competitie Eredivisie B jeugd 

 

 

Beste waterpolo Zuid-Nederland geïnteresseerde, 

 

 

Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de herfststage in Barcelona en de gang 

van zaken rondom de landelijke B-jeugd competitie voor clubteams.  

 

 

� Waterpolostage Barcelona 2014 
 

De prachtige Kroatië-stages van 2012 en 2013 krijgen een vervolg. In de week van 

20 - 26 oktober 2014 gaat WOC-Zuid naar Barcelona in Spanje. 

Waarom Spanje……. we willen de sporters met verschillende sportculturen kennis laten 

maken. Daarnaast is Spanje een waterpololand voor dames en heren, terwijl Kroatië meer op 

herenpolo is gericht. 

Er is bewust gekozen om dit jaar in de herfstvakantie te gaan. De voorgaande waterpolostages 

waren een afsluiting van het seizoen, nu zal de intentie meer liggen op de voorbereiding van 

het seizoen. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan we niet met alle spelers, maar beperken we ons tot 

de B en C jeugd (dus zowel jongens als meisjes). Deze keuze is gemaakt omdat een te grote 

groep, meer randzaken heeft. Nu kan er meer geconcentreerd worden op “het waterpolo” . 

 

Inschrijving 
De voorlopige inschrijving is gestart op donderdag 29 mei 2014 en de inschrijving eindigt op 

25 juni 2014. 

We hebben alle sporters van het WOC (geboren 1998-1999-2000-2001) die meedoen aan de 

centrale trainingen in Eindhoven een persoonlijke mail gestuurd. 

En we hebben de uitnodiging ook op onze website gezet http://www.woczuid.nl/ 

En we hebben de uitnodiging ook op onze facebook pagina gezet 

https://www.facebook.com/WOCzuid 

 

Aantal deelnemers 
Om een goede stage aan te bieden, streven we naar ongeveer 15 deelnemers per groep. 

Het kan dus zijn dat er eventueel geselecteerd wordt bij meer dan 15 deelnemers per groep. 

Dus: Ongeveer 15 Jongens B 

 Ongeveer 15 Meisjes B 

 Ongeveer 15 Jongens C 

 Ongeveer 15 Meisjes C 

 

Globale kosten voor reis en verblijf 
We streven naar zo laag mogelijke kosten tot een maximum van € 600,= per deelnemer. De 

definitieve prijs kunnen we pas berekenen na definitieve opgave van het aantal deelnemers en 

de prijs van de reiskosten. 

De stage wordt in samenwerking met BIWPA georganiseerd: 

www.biwpa.com  



 

Planning 

o Nieuwsbrief 1: inventarisatie inschrijvingen (29 mei 2014 – 25 juni 2014)  

o Informatiebijeenkomst stage voor sporters en ouders: 28 juni 2014  

o Nieuwsbrief 2: definitieve prijsstelling en inschrijving 

o Definitieve inschrijving deelnemers en trainers/begeleiders: 1 september 2014 

o Eerste betalingstermijn: begin september 2014 

o Gegevens deelnemers op orde voor boeken vliegreis en stage:  half september 2014 

o Kleding: september / oktober 2014 

o 2
de

 betaling termijn: oktober 2014 

o 2
de

 bijeenkomst voor ouders en sporters: begin oktober 2014  

o Verspreiding draaiboek Barcelona 2014: half oktober 2014 

o Vertrek: 20 oktober 2014 (dit kan nog een dag eerder of later worden) 

 

Informatie BIWPA, onze gastheer in Barcelona 
Barcelona International Waterpolo Academy (BIWPA) is een academie (organisatie), 

gedreven door enthousiasme en met de wil om jonge waterpolospelers op atletische, 

menselijke en intellectuele aspecten op te leiden. 

BIWPA is opgericht, met als doel om trainingen te verzorgen, op een manier zoals bekend 

over de hele wereld. Deze is gebaseerd op verbetering en versterking van de individuele 

vaardigheden. 

De prestatie van het Spaanse waterpolo, zoals bewezen in de afgelopen 25 jaar, is de beste 

garantie voor deze organisatie. Het succes van het herenteam sinds de Olympische Spelen van 

Barcelona in 1992 en het bereiken van de vrouwelijke waterpolo zilveren medaille bij Londen 

2012 en de gouden medaille op het WK in 2013 in Barcelona, zijn hiervan de beste 

voorbeelden. 

BIWPA biedt verschillende waterpolo opleidingen bedacht en geregisseerd door 

gerenommeerde coaches met internationale erkenning. Deze programma’s zijn op basis van 

sportiviteit, voor jonge sporters die hun techniek willen verbeteren en voor teams die hun 

prestaties willen verbeteren. 

 

 

 

� Opzet van een landelijke competitie Eredivisie B jeugd 
 

Omdat de KNZB voornemend was (is) om de WOC competitie voor B-jeugd om te zetten in 

een landelijke competitie voor clubteams, zijn wij betrokken bij de opzet van een landelijke 

competitie Eredivisie B jeugd. 

In het final 4 weekeinde van 10-11 mei is er vergadering geweest tussen de WFN en de 

KNZB en alle WOC’s. 

Hierin heeft WOC Zuid officieel de vraag ingediend om als WOC zuid ook deel te nemen aan 

deze competitie. We hebben dus een wildkaart aangevraagd. Daar werd op dat moment niet 

negatief op gereageerd door zowel het WFN en de KNZB.  

Om zeker te zijn dat we alles goed verwoorden, schrijven wij niets op, maar hebben we de 

twee laatste mailtjes hieronder gezet. 

 

 



Mail van 22 mei 2014 

 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 
 
In het seizoen 2014-2015 gaat een lang gekoesterde wens van veel clubs in vervulling. Dan start de 
Waterpolo Federatie Nederland (WFN) - in samenwerking met de KNZB - met de Eredivisie B-Jeugd, 
een landelijke competitie voor de beste jongens en meisjes onder de 17 jaar.  
 
Na een bijeenkomst van de bij de WFN aangesloten verenigingen, zaterdag 5 april jl. in Zeist, stemde 
een grote meerderheid van de clubs vóór een echte competitie met thuis- en uitwedstrijden + playoffs 
in plaats van een competitie in toernooivorm. Daaropvolgend is ook een bijeenkomst geweest, 3 mei 
jl.in Nieuwegein, om deze competitieopzet te bespreken met verenigingen, zowel WFN- als niet WFN-
verenigingen, die interesse hebben getoond om deel te nemen. 
 
De gehele voorbereiding van dit traject is in nauwe samenspraak gedaan met verschillende organen, 
zoals WFN, KNZB, werkgroep/adviescommissie met o.a. jeugdbondscoach, WOC vertegenwoordigers 
en competitieleiders. 
 
De Eredivisie B-Jeugd is een landelijke competitie die ‘los staat’ van de huidige regionale structuur. In 
het eerste seizoen, 2014-2015, betreft het een pilot die vanuit de WFN, in samenspraak met de KNZB, 
wordt opgezet. Het betreft een competitie als extra bovenop de regionale competitie. 
 
De wedstrijden in de Eredivisie B-Jeugd worden op zondag gespeeld en komen in plaats van de 
WOC-competitie voor B-Jeugd. 
 

Doel 

 
Met het organiseren van een Eredivisie B-Jeugd op zondag beogen wij als WFN o.a. het volgende: 
 

• Talentontwikkeling stimuleren, weerstand verhogen, grote uitslagen regiocompetities 
voorkomen; 

• De talenten van Nederland in de leeftijdscategorie o.17 jaar spelen het hele jaar door meer 
spannende competitiewedstrijden, met meer weerstand tegen leeftijdsgenoten van clubs uit 
andere regio’s (en niet meer alleen op het NK in juni en bij enkele wedstrijden in de regionale 
competitie); 

• De allergrootste talenten o.17 kunnen zaterdag met dames 2, dames 1, heren 2 of heren 1 
meedoen en op zondag de landelijke B-competitie spelen; goede verdeling van wedstrijden 
per weekend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interpretatie 

 
Alhoewel de WFN niet alles reglementair wil afkaderen, richten wij ons op de ‘common sense’ van de 
verenigingen voor het samenstellen van de B-teams voor deze competitie. Daarbij valt te denken aan: 
 

• Van de clubs die deelnemen aan de landelijke Eredivisie, op zondag te spelen, wordt 
gevraagd (niet geëist) hun allergrootste talenten (die zaterdag hoogstwaarschijnlijk ook al met 
seniorenteams meedoen), niet meer in de regionale competitie te laten meespelen; 

• Alhoewel een mogelijkheid geboden wordt voor het vormen van een combi-team en gebruik 
van gastspelers, wordt dit in beginsel niet gestimuleerd vanuit de WFN. Er wordt uitgegaan 
van het kunnen samenstellen van (een) B-team(s) vanuit de eigen kracht van de vereniging. 

• Hierdoor krijgen de ‘mindere’ spelers uit de o.17 teams van de grotere clubs meer speeltijd in 
de regionale competitie en ontstaat er tevens ruimte voor de betere o.15-spelers om mee te 
spelen met de regionale o.17 competitie. 

• De krachtsverschillen in de regionale competitie zullen afnemen en er zullen minder grote 
uitslagen voorkomen, waardoor het plezier voor alle partijen en betrokkenen vergroot wordt. 

 
In de bijlage van dit document is een ‘flow’ opgenomen als handvat om te bepalen om het B-team van 
de vereniging in de landelijke danwel regionale competitie in te schrijven. 
 
Opzet Eredivisie Junior B (pilot 2014-2015) 
 

Voorwaarden 

• Alle clubs met één of meerdere teams in de Eredivisie (dames en/of heren), incl. promovendi 
1

e
 klasse, worden uitgenodigd om in te schrijven met een jongens- en/of meisjesteam in de 

Eredivisie B-Jeugd voor seizoen 2014-2015; 

• Eredivisie verenigingen worden min of meer (licentievoorwaarden) verplicht deel te nemen. 
Daarnaast enkele 'wildcards' aan de andere teams (te vergeven door de werkgroep met 
jeugdbondscoaches die bij eindtoernooien van de NK's o.15/o.17 in juni te bekijken welke 
'niet-WFN-clubs' hier voor volgend seizoen in aanmerking komen); 

• Daarnaast zullen er enkele andere clubs waarvan bekend is dat zij een goede o.17-generatie 
bij de jongens/meisjes in 2014/2015 hebben, worden uitgenodigd deel te nemen aan deze 
competitie (dit op basis van het advies van een Adviescommissie Eredivisie B-Jeugd, 
bestaande uit jeugdbondscoaches en een vertegenwoordiging van de WFN en WOC’s). Ook 
de historie van de NK’s wordt in de bepaling meegenomen;; 

• Er kunnen minimaal 12 en maximaal 16 teams deelnemen aan zowel de jongens- als de 
meisjescompetitie. Het streven is een even aantal deelnemers, zodat er twee gelijke poules 
kunnen worden gevormd; 

• Clubs die zowel met een meisjes- als jongensteam aan de Eredivisie B-Jeugd deelnemen, 
zullen zo veel mogelijk samen worden ingedeeld (uit en thuis). Van deze clubs wordt 
gevraagd of op zondagen twee wedstrijden achter elkaar gespeeld kunnen worden in hun bad 
(1,5 uur per wedstrijd inplannen). 

• Waterpolo.nl (mediapartner van de WFN) zal de Eredivisie B-Jeugd op dezelfde manier 
‘coveren’ zoals nu met de Eredivisie voor senioren gebeurt (online programma, 
karakteristieken, topscorers etc + uitslagen en periodestanden worden getwitterd en ook 
komen er artikelen/foto’s in waterpolomagazine ManMeer!) t.b.v. publiciteit; 

• Deelname kosten (inleggelden): hiervoor geldt de landelijke norm (zie tarievenlijst KNZB, 
874,85 euro bij 8 ploegen + playoffs) 

• Het L (tucht) reglement is van toepassing; 

• Algemene verantwoording t.a.v. uitvoering van alle genoemde zaken is in handen van  
WFN/KNZB. 

 



Regels 

• Invallersregeling volgens competitie bepalingen van de KNZB voor regionale wedstrijden, voor 
de Eredivisie B-Jeugd competitie geldt deze regeling niet. De WFN gaat uit van de ‘common 
sense’ van de verenigingen en jeugdspelers op sterkte in te delen, waarbij de voorkeur uitgaat 
naar het niet laten spelen in de regio als de speler meedoet aan de Eredivisie B-Jeugd 
competitie (mits er voldoende spelers overblijven voor een team in de regionale competitie). 
Er geldt geen dispensatieregeling voor spelers uit de A-categorie; 

• De Eredivisie B-Jeugd kent geen promotie/degradatie regeling tijdens de pilot. Deelname is op 
basis van jaarlijkse vaststelling en inschrijving; 

• Zowel voor de reguliere competitiewedstrijden als voor de playoffs in de Eredivisie B-Jeugd 
zal exact hetzelfde protocol gelden als voor de Eredivisie voor de senioren, inclusief speeltijd 
4 x 8 netto, time outs, voorstellen etc; 

• De WFN wil stimuleren dat iedere Eredivisieclub afzonderlijk inschrijft voor de landelijke 
competitie voor B-Jeugd, maar in het eerste (pilot)jaar zijn samenwerkingsverbanden van 
twee clubs toegestaan. Dit kunnen twee WFN-verenigingen zijn of een WFN met een niet-
WFN-vereniging. Een combiteam komt onder een naam van één van de verenigingen uit; 

o Er wordt geen dispensatie verleend voor spelers van een hogere leeftijdscategorie (A-
categorie). Voor  het aantal te spelen wedstrijden per dag geldt het  
Eredivisiereglement; 

• Om ook talenten van niet-Eredivisieclubs in de regio de gelegenheid te geven mee te doen 
aan deze landelijke competitie, mogen de deelnemers aan de Eredivisie B-Jeugd maximaal 
twee gastspelers van andere clubs mee laten doen. 

o De gastspelers (max. 2 per wedstrijd) kunnen per wedstrijd worden toegevoegd (er 
kunnen bijv. 4 gastspelers zijn, maar per wedstrijd 2 op te geven);. 

o Controle door de beide verenigingen en de scheidsrechters via KNZB legitimatiekaart; 
o Gastspelers mogen slechts bij 1 vereniging uitkomen als gastspeler; 

• Bij minder dan 12 inschrijvingen beslist het WFN-bestuur in overleg met de KNZB op basis 
van het advies van de Adviescommissie Eredivisie B-Jeugd hoe de competitie-opzet er dan uit 
komt te zien voor 2014-2015; 

• In beginsel geldt reglement voor de Eredivisie B-Jeugd zoals voor de Eredivisie senioren;.  

• Daar waar van toepassing zijn de landelijke competitiebepalingen 2014-2015 van toepassing 
o.a. wedstrijdwijzigingen, tuchtzaken, ontvangstprotocol scheidsrechters. 

 
 

Speelwijze 

• Het speelschema van de Eredivisie B-Jeugd wordt vanuit de WFN opgesteld en in 
samenspraak met de KNZB ingepland; 

• Het wedstrijdschema zal gelijk lopen aan de Eredivisie van de senioren. In het schema wordt 
rekening gehouden met schoolexamens, EJK kwalificaties, play offs Eredivisie senioren; 

• De teams worden verdeeld over 2 poules van maximaal 8 ploegen en spelen een hele 
competitie (uit en thuis) tegen elkaar, dus maximaal 14 wedstrijden verdeeld over de periode 
oktober 2014 t/m april 2015. Bij 14 inschrijvingen worden er 2 poules van 7 gevormd (2 x 6 = 
12 wedstrijden) en bij 12 inschrijvingen 2 poules van 6 (2 x 5 = 10 wedstrijden).  

• De nummers 1 t/m 4 van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales (best-of-3) van de 
playoffs (A1-B4, A2-B3 etc). De winnaars van de kwartfinales plaatsen zich voor de halve 
finales (best-of-3). De winnaars van de halve finales spelen in de finale (best-of-3) van de 
playoffs om de landstitel B-Jeugd (er zal dus geen eindronde NK B-Jeugd meer worden 
gehouden). De winnaar competitie 2014-2015 is Nederlands Jeugd Kampioen B-jeugd. 

 
 

 



Inschrijven en vervolg 

 
1. Wij verzoeken u vriendelijk binnen uw regio/vereniging te polsen of u volgend seizoen met een 
jongens- en/of meisjesteam (geen mixteams) aan de Eredivisie B-Jeugd kunt deelnemen en of u in 
staat bent maximaal 7 thuiswedstrijden op zondag te organiseren (bad beschikbaar). Van clubs die 
zowel met jongens als meisjes meedoen, wordt gevraagd de wedstrijden bij voorkeur achter elkaar te 
plannen (in dat geval is dus 7 x 3 uur badwater op zondag nodig plus eventueel de playoffs). 
 
2. Aanmelden voor de Eredivisie B-Jeugd in het seizoen 2014-2015 (jongens en/of meisjes) kan door 
voor 1 juni a.s. een mail te sturen naar joyce.van.luijn@knzb.nl  
 
 
3. Definitieve inschrijving + concept-namenlijst + geboortedata: 15 juni 2014.  
 
4. Definitieve namenlijst (inclusief gastspelers): 1 september 2014  
(N.B. In het reglement zal een mogelijkheid worden opgenomen om talenten die aanvankelijk niet zijn 
opgegeven, maar die zich gaandeweg het seizoen goed ontwikkelen, alsnog mee te laten doen). 
 
5. Kick-off van de Eredivisie B-Jeugd zal plaatsvinden tijdens de Supercup. Betreft een Technical 
Meeting clubs/coaches/teamleiders met uitleg over protocol etc.: 20/21 september 2014. 
 
6. Start competitie: 1 oktober 2014. 
 
7. Januari 2015: tussenevaluatie met alle deelnemende clubs.  
 
8. Het betreft een pilot. De ervaringen zullen worden gebruikt om de competitie in het jaar 2015-2016 
verder te verbeteren en wellicht de jaren daarna ook uit te breiden met C- en D-jeugd.  
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw aanmelding graag tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Waterpolo Federatie Nederland, 
 
 
 
Jack Weber   Michel Meijer 
Voorzitter   Secretaris 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hierna hebben wij nog een mail ontvangen. 

Zie hieronder: 

 

 

Mail van 29 mei 2014 

  
Beste mensen, 
 
Afgelopen weken zijn er nog veel vragen geweest over de invulling/opzet van de nieuwe Eredivisie B-
jeugd en vooral in combinatie met de regionale competitie; wie mag waar wel/niet spelen. 
 
Zoals we in verschillende bijeenkomsten en documenten hebben verwoord, is ons uitgangspunt om 
zowel landelijk als regionaal de spelers/speelsters daar uit te laten komen dat past bij zijn/haar niveau. 
Alhoewel niet gestimuleerd, is het mogelijk dat een speler/speelster in beide competities uitkomt. 
 
Aanvullend hierop hebben we gesteld dat de Eredivisie B-jeugd los staat van de regionale competitie 
en daardoor de invallersregeling niet van toepassing is. Regio competitieleiders zijn een andere 
mening toebedeeld en stellen dat niet in beide competities uitgekomen kan/mag worden. 
 
Deadline voor inschrijving voor de landelijke dan wel regionale competitie is 1 juni as. Omdat we, WFN 
en KNZB, over bovenstaande een definitief besluit moeten nemen, stellen we in ieder geval dat de 
inschrijving voor de Eredivisie B-jeugd tot 1 juli as. kan plaatsvinden. 
De Eredivisie B-jeugd competitie gaat door, de organisatorische kant kan op verschillende manieren 
invulling krijgen. De financiële verplichtingen m.b.t. deelname aan de Eredivisie B-jeugd zullen ook 
herbekeken worden, het moet voor iedereen aantrekkelijk blijven om in te schrijven. 
 
Wij hebben voorgesteld dat regio competitieleiders deze aangepaste datum willen volgen (inschrijving 
regio competitie ook op 1 juli as.), om het voor iedereen zo duidelijk mogelijk te laten zijn. In het 
verlengde hiervan is tevens voorgesteld om de overschrijvingsdatum van 1 juli as. aan te houden. 
Voor sommige verenigingen zit een direct verband tussen over- en inschrijving; voldoende nieuwe 
jeugdleden en welke keuze daarin wordt gemaakt qua inschrijving, regionaal of landelijk. 
 
Wellicht dat jullie deze mail nog naar de juiste persoon binnen jullie vereniging moeten sturen. 
 
Vriendelijke groeten, 
Olivier Hessels 

 


