
Carel van Velsen schrijft verderop 

in dit Berenvel over waterpolo op 

geheel andere wijze in 1961 in 

Nieuw-Guinea. 

Andere tijden, maar dezelfde 

sport. 

 

Het Berenvel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marine Waterpolo op de Evenaar in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea (boven Australië) in 1961 
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˚ Polar Bears heeft op zondag 17 december met drie teams 

meegedaan aan het, door Aqua Novio georganiseerde 

Minitoernooi in Nijmegen. 

In de leeftijdcategorie 10  – 11 jaar deden o11, coach Colin 

Bongers, en o13, coach Tim Witvliet, mee. Wedstrijden 

tegen voor onze jeugd minder bekende verenigingen gaven 

het toernooi een extra dimensie. Ook deze verenigingen 

blijken sterke teams te kunnen formeren waardoor voor 

elk doelpunt zwaar gestreden moest worden. Geheel in 

overeenstemming met de filosofie van deze toernooien 

waren er alleen winnaars aan het eind van de dag. 

 

 

Polar Bears en Widex GZC Donk hebben zich als tweede en derde ploeg bij ZVL-Tettero gevoegd voor de halve finales 

van de KNZB-Beker. In de returns waren ze te sterk voor respectievelijk ZPB H&L Productions en eersteklasser ZV 

Haerlem. GZC Donk had geen kind aan Haerlem, nadat de heenwedstrijd al in 16-5 was geeïndigd, was de return een 

formaliteit en stopte de teller pas bij 0-19. Polar Bears had het in Barendrecht beduidend lastiger, ZPB had de 

opgelopen achterstand in het heenduel bijna goed gemaakt. 

Bron: www.waterpolo.nl 

Kort nieuws Waterpolo 

 

 

 

 

   

 

 

Een pluim voor onze spelers!! 

Hieronder het aantal tuchtzaken vanuit sportlink van de afgelopen seizoenen. 

Boetes worden altijd doorbelast aan de spelers zelf. Neemt niet weg dat Polar Bears streeft naar een zo laag 

mogelijk aantal. We willen ons natuurlijk wel van onze beste kant laten zien, ook richting de bond en de 

andere clubs.  

Het seizoen 2017/2018 belooft wat, ga zo door!! 

t/m eind dec seizoen 

2014-2015 4  22 

2015-2016 5  12 

2016-2017 6  11 

2017-2018 0 
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Op dit moment zijn 8 scheidsrechters voor Polar Bears actief, 

maar een aantal stopt volgend seizoen of heeft dit seizoen niet 

voldoende wedstrijden gefloten.  Dit betekent dat we voor 

volgend seizoen minder teams in kunnen schrijven voor de 

competitie. We hebben minimaal 4 nieuwe scheidsrechters 

nodig die in de 2e helft van dit seizoen een opleiding kunnen 

volgen. Voor meer informatie hierover, kan je contact 

scheidsrechters@polarbears.nl of met 

waterpolo@polarbears.nl 

http://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/oproep-

scheidsrechters-waterpolo-gezocht/ 

Scheidsrechters gezocht! 

http://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/oproep-scheidsrechters-waterpolo-gezocht/
mailto:waterpolo@polarbears.nl
http://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/oproep-scheidsrechters-waterpolo-gezocht/
http://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/oproep-scheidsrechters-waterpolo-gezocht/


Delano, 6 jaar, met een hele dikke 

glimlach: 

“Hebben jullie het gezien, ik heb 

deze wedstrijd 2x gescoord!” 

Noa, 7 jaar: 

“Ik had nog veel 

meer wedstrijden 

willen spelen!” 

Mini waterpolo toernooi Polar Bears 

20-01-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 20 januari organiseerde Polar Bears het 

jaarlijkse mini toernooi. De opkomst was groot 

met 75 deelnemende kinderen verdeeld over 10 

teams van 7 verenigingen waaronder 3 teams 

van Polar Bears zelf. 

Het toernooi stond in het teken van 

samenwerken en sportiviteit. En sportief waren 

de kids. Met gemak hielpen ze enkele andere 

verenigingen die te weinig spelertjes hadden en 

speelden lekker met meerdere verenigingen 

mee. 

Aan het einde van de middag nadat de meeste 

kinderen zo’n 6 wedstrijden gespeeld hadden en 

de eerste verschijnselen van vermoeidheid 

opdoken, sloten we natuurlijk af met een 

groepsfoto en een vaantje om deze mooie dag te 

herinneren. 
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Dyon, 8 jaar: 

“Ik help ook gewoon de 

andere teams hoor, zij 

moeten toch ook mee 

kunnen doen!” 
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Nederlands Kampioenschap 

Synchroonzwemmen in Alkmaar! 

Zoals jullie misschien wel gezien 

hebben, zijn onze meiden hard 

aan het trainen hiervoor. Op 

zaterdag 27 & zondag 28 januari 

zwemmen zij op het NK een ploeg 

en een duet.  

Het is een geweldig evenement 

om bij te komen kijken. En het is 

voor de zwemsters natuurlijk erg 

leuk als jullie hun komen 

aanmoedigen! 

 

Kort nieuws Synchroonzwemmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ 

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ 

OPROEP 

Voor onze synchroon afdeling zijn 

wij nog steeds opzoek naar 

enthousiaste train(st)ers die ons 

team kunnen versterken. 

Kijk op de site voor meer info! 

http://www.polarbears.nl/laatste-

nieuws/trainertrainster-

synchroonzwemmen-gezocht/ 

http://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/trainertrainster-synchroonzwemmen-gezocht/
http://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/trainertrainster-synchroonzwemmen-gezocht/
http://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/trainertrainster-synchroonzwemmen-gezocht/


 
                                                             

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5706&ref=banner


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marine Waterpolo op de Evenaar in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea (boven Australië) in 1961 

 

Door: Carel van Velsen 

 

Ik (van 1940) werd begin jaren ’50 lid van Polar Bears, dat is dus al weer 65 jaar geleden. Al snel begon ik met het 

spelen van waterpolo, adsp-H3-H1, met coaches Sander Kok en Maarten v d Bent. Dat water trok mij steeds meer. 

Echter in 1960 kwam er “een kink in de kabel”: ik moest in militaire dienst (dienstplicht) Mijn voorkeur had de 

Marine, toch ook dicht bij het water. 

 

Na één jaar opleiding – voor marconist – op “Kattenburg” in Amsterdam, de plek tussen het huidige 

“Scheepvaartmuseum” en “Nemo”, werd ik voor één jaar uitgezonden naar Nederlands Nieuw Guinea(in conflict 

met Indonesië) In Nieuw Guinea was het gemiddeld 35 graden en de luchtvochtigheid 100%, maar wel met 

prachtige koraalriffen en bijzondere vissen 

 

Door het werk bij de Marine Verbindingsdienst - en na décodering van de berichten - was bekend waar de 

oorlogsbodems zoals “de Evertsen” en “ de Utrecht” zich op zee bevonden en wanneer ze in een haven 

aanmeerden. 

De scheepstimmerman timmerde een paar doelen in elkaar en met wat tuikabels bleef het gehele veld tegen de 

scheepswand dobberen. Voor de scheidsrechter was het wat moeilijk lopen, maar zover bekend is er nooit één in 

de zoute zee gevallen. 

 

Maar het was wel waterpolo in oorlogstijd want er zijn in Nieuw-Guinea 156 Nederlandse militairen 

omgekomen(1942-1962)  

 

Bij terugkomst in Nederland weer gespeeld bij Polar Bears van H1 t/m H6. 

 

Om te voorkomen dat ik op oudere leeftijd “door rust ga roesten” zwem ik nog drie keer per week een kilometer 

borstcrawl etc. bij “Tesqua” 

 

Heb jij ook een bijzonder verhaal voor het Berenvel, aarzel niet en stuur je foto’s en verhaal naar: 

 

redactie@polarbears.nl 

mailto:redactie@polarbears.nl


Heideweek 2018 
 

Ja de Heideweek, na heel wat jaartjes van afwezigheid, zullen wij dit jaar weer mee gaan doen met de 

optocht! We kunnen hier niet vroeg genoeg mee beginnen, maar hebben hierbij jullie hulp nodig. De 

optocht vindt plaats op 17 augustus. 

Wie heeft er een creatieve geest, heeft iemand een aanhanger, vrachtwagen of toevallig een heel heel 

groot mobiel zwembad? 

Alles is welkom je kunt je aanmelden via redactie@polarbears.nl  

 

 

 

mailto:redactie@polarbears.nl


Fit en Fun is op zoek naar een enthousiaste 

train(st)er die het team kan versterken. De training is 

op dinsdagavond van 19:00-20:00u in zwembad de 

Peppel in Ede. 

 

Wij zoeken iemand met de nodige spierkracht die de 

trainer o.a. kan ondersteunen met het in en uit het 

water tillen van het grote materiaal. Check de website 

voor meer info! 
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En verder…. 
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Ouder en kind zwemmen. 

De opkomst was weer groot, bij 

synchroonzwemmen deden ook nog heel veel 

waterpolo spelers en hun ouder mee, met zelfs 

een uitvoering.  

En wie er wonnen, uiteraard onze eigen 

spelers. Voor de ouders was het weer een 

zware avond… 

Voor foto’s en filmpje ga naar  

 

Op vrijdag 19 januari is er een 

waterpolo-promotieteam door Ede 

Centrum gegaan en werden er 

aankondigingsposters van de 

World League-wedstrijd 

opgehangen. Ook werd alle 

winkeliers gevraagd om, als 

ludieke actie, een mini-

waterpolobal in de etalage te 

leggen of een waterpolo attribuut. 
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OPROEP 

Fit en Fun 

http://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/trainertrainster-fit-en-fun-gezocht/
https://nl-nl.facebook.com/polarbearsede


Van het bestuur 

Voorzitter synchroonzwemmen 

Arjen Steinfort Schaap heeft in goed overleg besloten zijn taken als voorzitter 

Synchroonzwemmen neer te leggen. Helaas is het voor hem door persoonlijke 

omstandigheden op dit moment niet mogelijk zijn taken voort te zetten. 

Arjen heeft de afgelopen jaren met veel plezier en inzet zijn taak als voorzitter vervuld en 

wij bedanken hem dan ook voor alles wat hij voor onze vereniging gedaan heeft. 

De voorzitter functie zal voorlopig worden waargenomen door vicevoorzitter Remko 

Grandia en Wim Halfmouw (medeverantwoordelijk voor Polar Bears communicatie) 

 

 

 

Uitnodiging online enquête 

“Het Polar Bears Gevoel” 

Al 100 leden gingen je voor!  
 

Nog niet ingevuld?  
 

 Doe het dan snel!   
 

Invullen kan nog tot 15 februari 

https://www.survio.com/survey/d/H4D9A5E6D4Q1M5M0B 

Wij hopen dat u allemaal een minuutje de tijd heeft, 

om 6 korte vragen voor ons te beantwoorden.  

Alvast bedankt voor het invullen! 
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! SAVE THE DATE !

 

VRIJDAG  

29-06-2018 

SLOTDAG SEIZOEN 2017/2018  

POLAR BEARS 

ZET HEM ALVAST IN JE AGENDA! 

En verder op de kalender… 
Januari 

30e Interland Dames Oranje tegen Spanje 20.30  

Februari  
13e Fit en Fun Stamppotfeest 

20-21-23e Jeugdactiviteit Teams < 15 en <17 en synchroon meisjes boven de 13 jaar (de anderen hebben 

Sintviering gehad (Uitnodigingen aan de leden volgt begin 2018) 

Maart 

13e Bingo en verloting Fit en Fun (we zoeken nog naar prijsjes. misschien iets van het kerstpakket) 

22e (16-19 uur) Sponsor bijeenkomt: ‘Gaan voor Goud’-Sessie. Uitnodiging volgt.  

zal in het teken staan van de Olympische Winterspelen van PeongChang. Hans Nieuwenburg, zelf ook weer 

actief in Korea als een van de persvoorlichters namens TeamNL, zal met o.a. Jeroen Otter (coach van de 

shorttrackers) terugblikken op de komende Spelen.  

 
 

 

 



Sponsornieuws 
Nieuwe sponsors 

 

Vanaf 1 januari 2018 heeft Polar Bears er weer twee nieuwe sponsors bij. Fydro – begin deze eeuw teamsponsor 

van de Berinnen – is terug van weggeweest. Daarnaast verwelkomen we Energiebreed, het bedrijf van Franc 

Hoogstede die in het verleden namens INNAX al regelmatig bij Polar Bears langskwam. 

 

 

 

 

 

 

 

Energiebreed is gespecialiseerd in integrale energieconcepten met aanvullende diensten, is een flexibele 

organisatie en biedt een opdrachtgever één aanspreekpunt voor het totale traject. Hierbij ligt de focus op het 

exploitatiemanagement van de energievoorziening. Energiebreed levert een gegarandeerde energiebesparing met 

lage ‘Total Cost of Ownership’. 

 

Energiebreed ontzorgt haar klanten door expertise te verbinden aan duurzame energievoorzieningen voor 

gebouwen. Men bereikt dit door het leveren van energieconcepten die Energiebreed zowel kan realiseren 

als exploiteren. Daarnaast kan Energiebreed, indien gewenst, ook de financiering voor uw energievoorziening 

faciliteren. 

 

Voor meer info: www.energiebreed.nl  

 

Gezocht: ‘ondernemers’ met een groen-wit hart… 

De sponsorcommissie van Polar Bears kan nog wel wat versterking gebruiken. Om onze ambities voor 

de komende jaren te realiseren op weg naar het 75-jarig bestaan in 2021, willen we onze commissie 

graag uitbreiden met enkele ‘ondernemende types’. Ben jij zakelijk actief en heb je een frisse blik en een 

(groen-wit) hart voor Polar Bears? Stuur dan een mail naar hans@waterpolo.nl 

 

 

Fydro is gespecialiseerd in de fabricage van 

glasvezelbetonproducten en levert in uiteenlopende 

markten, waaronder woning- en utiliteitsbouw, weg- en 

waterbouw, landschapsinrichting, interieurbouw en in 

de bakovenindustrie. Met een vakbekwaam team van 25 

werknemers en ruim 30 jaar knowhow is het bedrijf 

uitgegroeid tot Europees marktleider. 

 

 
Fydro ontwikkelt alle producten binnen de eigen organisatie en/of in samenwerking met de afnemers. Zo 

worden ook de machines om de glasvezelbetonproducten te kunnen produceren in eigen beheer ontwikkeld 

en gebouwd. De mallenafdeling bouwt mallen op specificatie van bijvoorbeeld architecten om bijzondere 

designproducten te kunnen produceren. De vergaande specialisatie op het gebied van met glasvezel gewapend 

beton maakt dat Fydro een belangrijke speler op de internationale markt is. 

Voor meer info: www.fydro.nl 
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Heb jij nog tips, verhalen, een goed idee, of vind je Berenvel helemaal top? 

Laat het weten aan redactie@polarbears.nl 

of vertel het ons op Facebook! 

 

Op de hoogte blijven van al het Polar Bear nieuws? 

 

 

 

Volg Polar Bears op: 

 

 

 

 

 

 

“Heideweek” 

 

“laatste nieuws” 

“activiteiten” “sponsors” 
“foto’s en films” 

“wedstrijd programma” 

“Fit en Fun” “Synchroonzwemmen” 

“Waterpolo” 

“uitslagen” 

https://nl-nl.facebook.com/polarbearsede
https://nl-nl.facebook.com/polarbearsede
https://twitter.com/polarbearsede
http://www.polarbears.nl/

