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Onderwerp update talentontwikkeling waterpolo

Beste waterpolo geintereseerden,
Er is veel gaande in de waterpolowereld! In deze update geven we graag inzicht in alle
ontwikkelingen die er in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden en in de komende
tijd gaan plaatsvinden. Ga er daarom even rustig voor zitten en lees alles rustig door!
Olympische kwalificatie
Onze beide A-teams gaan deelnemen aan de Olympische Kwalificatietoernooien (OKT) om
deelname af te dwingen aan de Olympische Spelen. De dames waren er tijdens de EK in
Boedapest echt dichtbij en daarom gaan ze met veel vertrouwen afreizen naar Triest waar
van 8 tot 15 maart het OKT voor vrouwen gaat plaatsvinden.
Het mannen OKT zal in Rotterdam plaatsvinden van 22 tot 29 maart. Natuurlijk zou het
geweldig zijn als de mannen in een afgeladen vol zwembad hun wedstrijden gaan spelen.
Alle informatie over dit toernooi is te vinden op oktwaterpolo.nl.
Waterpolo academie
De KNZB Waterpoloacademie (WPA) in Eindhoven wordt vanaf september 2020 ook
opengesteld voor meisjes. De WPA, waar de opleiding tot topwaterpoloër en onderwijs hand
in hand gaan, loopt sinds 2018 voor jongens. Rond de WPA-selectie werkt een professioneel
team van experts van CTO Zuid (https://ctozuid.nl/)
We zijn voor de Academie op zoek naar die spelers en speelsters die echt supergemotiveerd
zijn om zich helemaal te focussen op hun ontwikkeling tot topper op internationaal niveau.
Dat is leuk, maar het vraagt ook echt van je. Topsport is niet voor iedereen weggelegd. De
ervaringen van de eerste twee jaar academie zijn positief, maar we zijn wel erachter
gekomen dat een goede scan aan de voorkant of een speler er echt wel alles voor over heeft
om het maximale uit zijn of haar mogelijkheden te halen, essentieel is.
De bondscoaches van de KNZB hebben voor zowel de jongens als voor de meisjes 20032004 de scoutingslijsten opgesteld. De betreffende sporters zijn inmiddels geïnformeerd.
Op zaterdag 15 februari a.s. van 9.30u tot 12.00u zal er voor de sporters die zich hebben
opgegeven als belangstellende voor de WPA een informatiebijeenkomst gehouden worden in
Eindhoven. Na deze informatiebijeenkomst, volgt de formele intake, waarna het
begeleidingsteam van de WPA een definitieve selectie zal uitnodigen om deel te nemen aan
de WPA.
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Wij kunnen ons goed voorstellen dat er veel vragen zijn over de nieuwe WPA. Spelers,
speelsters, clubcoaches of ouders kunnen met vragen over de WPA altijd contact opnemen
met hoofdcoach van WPA Arjan Vos, via arjan.vos@knzb.nl.
Hoofdcoaches jeugdtoernooien
De technisch directeur heeft vastgesteld welke coaches de verschillende jeugdtoernooien
gaan begeleiden als eindverantwoordelijke hoofdcoach. Voor alle toernooien geldt dat naast
de hoofdcoach de begeleidingsstaf nog aangevuld zal gaan worden met assistent-coaches,
fysiotherapeut en een teammanager.
Voor ieder toernooi wordt een voorlopige selectie van spelers of speelsters samengesteld met
een voorbereidingstraject dat bestaat uit trainingen in Zeist, stages en oefentoernooien.
Spelers en speelsters die voor de voorbereiding in aanmerking komen worden opgenomen in
de voorlopige selectie en krijgen hiervoor een aparte uitnodiging. Vlak voor het toernooi
wordt een definitieve selectie gemaakt van de spelers en speelster die daadwerkelijk mee
gaan doen aan het toernooi en uit zullen gaan komen voor Nederland!
Het WJK onder de 16 jongens gaat begeleid worden onder de begeleiding van
jeugdbondscoach Zeno Reuten. Het toernooi voor jongens geboren in 2004 en 2005 wordt
gehouden van 5 tot 12 juli in het Griekse Volos/Larissa.
Het WJK onder de 16 meisjes zal onder leiding van Eszter Györi gaan plaatsvinden. Het
toernooi voor meisjes geboren in 2004 en 2005 wordt gehouden van 5 tot 12 juli in het
Griekse Volos/Larissa.
Het kwalificatietoernooi voor het EJK 0.19 zal van 3 tot 5 april gaan plaatsvinden. Zeno
Reuten gaat het begeleidingsteam leiden. Het Nederlands team bestaande uit jongens
geboren in 2001 en later komt uit in een poule met Zwitserland, Wit-Rusland, Slovakije en
Israël. Het kwalificatietoernooi zal gehouden worden in Israël. Als de jongens zich weten te
plaatsen voor het eindtoernooi dan gaan ze van 6 tot 13 september in het Griekse Volos
deelnemen aan het EJK o.19 jaar.
Het WJK meisjes onder de 18 jaar (geboren in 2002 en later) wordt gehouden van 5 tot 13
september in Netanya wordt geleid door jeugdbondscoach Gerrit Jan Schothans. De
voorbereiding op dit toernooi zal deels samenvallen met het team dat zich voorbereid op de
EJK meisjes onder 19 jaar.
Het EJK meisjes onder de 19 jaar (geboren in 2001 en later) wordt van 23 tot 30 augustus
gehouden in Rome. Gianluca Sattolo zal als hoofdcoach van het team fungeren. De loting
voor de poule-indeling zal zijn op 7 april. Gianluca zet samen met Gerrit Jan Schothans de
voorbereiding voor dit toernooi vormgeven omdat er waarschijnlijk een aantal meisjes ook
zullen deelnemen aan het WJK onder de 18 jaar.
Heb je vragen over de toernooien, de voorlopige selecties, de trainingsactiviteiten en het
toernooi dan kun je terecht bij de hoofdcoach van het betreffende toernooi. Voor meer
algemene en organisatorische vragen kun je op het bondsbureau terecht bij
edwin.hoogerwerf@knzb.nl (jongens) en alicia.cancedda@knzb.nl (meisjes)
RTC-activiteiten
Een van de grote uitdagingen voor het Nederlandse waterpolo binnen de internationale
setting is trainingsuren maken in de jeugdleeftijd. In verschillende andere landen wordt in de

Datum update waterpolo talentontwikkeling
Pagina 3 van 3

leeftijd van 10 tot 16 jaar stukken meer getraind dan jongens en meiden in Nederland
gewend zijn. Als je meer en goed traint dan word je als speler sterker en beter. Wij moeten
enorm oppassen in die leeftijd geen onoverbrugbare achterstand op te lopen!
Omdat in Nederland er onvoldoende verenigingen zijn die een intensief trainingsprogramma
kunnen bieden werken we samen met Regionale Trainingscentra (RTC’s waterpolo).
Momenteel zijn er 8 RTC’s. Een RTC dient tenminste drie wekelijkse trainingen aan te bieden
in de ochtenduren zodat extra trainen en school een goede combinatie vormt. Voor meer
informatie over RTC’s waterpolo: check dan de KNZB website.
In het voorjaar van 2020 gaat de KNZB in gesprek met alle bestaande RTC’s en kijken of zij
voldoen aan de voorwaarden om als RTC door te gaan in de periode 2021-2024. De RTC’s
trainen uiteraard in de eigen omgeving maar hebben ook regelmatig centrale activiteiten. Zo
is de eerste centrale RTC-activiteit op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari in Zeist.
Als er vragen zijn over RTC-activiteiten dan kun je terecht met je algemene vragen bij Edwin
Hoogerwerf (edwin.hoogerwerf@knzb.nl). Sporttechnische vragen kunnen gesteld worden
aan Paul Metz (paul.metz@knzb.nl).

Met vriendelijke groet,

André Cats
Technisch Directeur KNZB

