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Leden aan woord, dit maal Maria van Beek. 

Wie kent haar nou niet? Zelfs in de vakantie is maria 

bezig met Polar Bears 

 

Maar toen Maria voor het eerste hoorde van waterpolo. 

 

“WATERPOLO???? Wat is dat nu weer eens was 

mijn gedachte” 

 



 
Ledenadministratie nieuws 

Pasfoto waterpolo startvergunning 

In juli en augustus is er de mogelijkheid om je pasfoto op de digitale waterpolo kaart te vernieuwen. Een aantal 

teams heeft inmiddels al gezamenlijk nieuwe foto’s gemaakt. Als je met een heel team nieuwe foto’s maakt dan 

kan de ledenadministratie deze in het juiste formaat in Sportlink zetten. Je kunt het ook op individuele basis 

regelen in de KNZB waterpolo app, of je foto opsturen naar de ledenadministratie. Het is wel van belang dat je je 

aan de regels van de KNZB houdt. Op 

https://tinyurl.com/knzb-pasfoto (verkorte link) staat 

beschreven waaraan de pasfoto moet voldoen. Jeugdleden < 

16 die zelf in de app hun gegevens willen wijzigen hebben 

toestemming van een ouder nodig. Neem daarvoor ook even 

contact op met de ledenadministratie. Vanaf de start van het 

nieuwe seizoen kunnen de foto’s niet meer worden gewijzigd. 

Lian Wiggers  leden@polarbears.nl 

 

 

Polar Bears en de nieuwe Privacy Wetgeving 

 

Je zult er vast al veel over hebben gehoord: de nieuwe Privacy wetgeving (AVG / GDPR) is onlangs ingegaan. 

Natuurlijk is ook Polar Bears hiermee aan de slag gegaan. We hebben daarvoor een 10-stappenplan doorlopen dat 

door de sportbonden en NOC*NSF aan ons ter beschikking is gesteld.  

 

Zo hebben we o.a. een inventarisatie gemaakt van de persoonsgegevens die we verzamelen, en opgeschreven wat 

we ermee doen. Aan de hand daarvan hebben is een privacy verklaring opgesteld. Deze verklaring kun je vinden 

op https://www.polarbears.nl/downloads/. 

 

Omdat we sommige persoonsgegevens met derden delen, zoals bijvoorbeeld de KNZB of Clubdiensten, zijn er 

diverse verwerkersovereenkomsten getekend. Hierin staan afspraken over hoe er veilig met de gegevens wordt 

omgegaan. We delen natuurlijk ook binnen de vereniging gegevens met diverse vrijwilligers, zoals team gegevens 

met email adressen en telefoonnummers. Om ook die gegevens te beschermen worden bestanden met 

privacygevoelige gegevens vanaf nu beveiligd verstuurd, en houden we bij naar wie we gegevens hebben 

gestuurd. We versturen niet méér informatie dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een vrijwilligerstaak en 

bewaren gegevens ook niet langer dan nodig.  

 

Al met al komt het erop neer dat we proberen op een zo goed mogelijke manier met persoonsgegevens om te 

gaan, maar wel op een werkbare manier. Zo hebben we niet eerst iedereen apart om toestemming gevraagd of je 

dit Berenvel wel wilde ontvangen, maar geven in plaats daarvan nu wel een linkje mee om je af te melden. Op 

deze manier proberen we de papierwinkel een beetje te beperken. 

https://tinyurl.com/knzb-pasfoto
mailto:leden@polarbears.nl
https://www.polarbears.nl/downloads/


 

We raden je aan de privacy verklaring eens door te lezen. Je leest er onder andere een stukje 

over hoe we met beeldmateriaal omgaan. Mocht je nog vragen of verbeterpunten hebben 

dan kun je die kwijt via leden@polarbears.nl  

 

Lian Wiggers 

 

 

Heide-

optocht 18 

augustus 

2018 
We gaan als Polar Bears 

meedoen aan de Heide-

optocht, deze vindt dit 

jaar plaats op zaterdag 18 

augustus! 

Het thema is HDWK goes 

Wild! 

 

We zoeken leden dit mag van jong tot oud zijn die willen meelopen bij de optocht! Graag opgeven via 

Redactie@polarbears.nl 
 

Geef je nu op en loop met ons mee op 18 augustus 2018. 
 

Voor meer informatie over de heide-optocht volg de link. 

http://www.heideweek.nl/evenement/heide-

optocht-hdwk-goes-wild/ 

 

 

 

 

Bron: Van Gent, Toyota autobedrijf. 

 

 

mailto:leden@polarbears.nl
http://www.heideweek.nl/evenement/heide-optocht-hdwk-goes-wild/
http://www.heideweek.nl/evenement/heide-optocht-hdwk-goes-wild/
http://www.vangent.nl
http://www.heideweek.nl/evenement/heide-optocht-hdwk-goes-wild/
http://www.heideweek.nl/evenement/heide-optocht-hdwk-goes-wild/


Kort nieuws Synchroonzwemmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijzenkast 

Wat een medailles zijn er dit jaar binnen gehaald bij synchroon. Ook nu weer in de 

laatste weken…. 

Selena 1e plaats bij de laatste techniek/limiet wedstrijd 

Vrije combinatie 2e plaats (samenstelling cadans/ Polar Bears 

Categorie 1 een tweede plaats met hun uitvoering 

Beste techniek gezwommen hele seizoen categorie 1. 

Hier behaalden we 2 medailles, voor Suzanne brons en voor Ilse goud.  

AGE 1 Nethanja en Evi behaalde met de uitvoering een tweede plaats. 

Wat een talenten hebben wij toch als vereniging, iets om trots op te zijn. 

Gefeliciteerd allemaal! 
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Afsluitdag synchroon 

Aan elk seizoen komt een einde en ook zo 

dit jaar weer. De dames gaven een 

spetterende show, alle uitvoeringen van 

afgelopen seizoen waren te bewonderen. 

Onder water hadden ze dit jaar gezelschap 

van Wetpics, zij maakte geweldige actie 

foto’s.  

De bestelde foto’s zijn af te halen bij 

Jennifer, laat van te voren even weten dat 

je langs komt. redactie@polarbears.nl 

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚

Diploma’s 

Naast prachtige resultaten op de wedstrijden 

door elke zwemster, zijn er ook nog 

verschillende diploma’s behaald. 

Evi Age ll diploma. 

Esmee haar barracuda diploma 

Er zijn zoveel mooie resultaten behaald dit 

seizoen. Je vindt ze allemaal terug op facebook.
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Leden aan het woord…. 

Even voorstellen… Maria van Beek 

Op de vraag om iets te schrijven over mijn relatie met Polar Bears ben ik wat schoorvoetend ingegaan. Aan een 

klein stukje heb ik vast niet genoeg. 

Het contact met Polar Bears heb ik te danken aan mijn zoons. Mijn oudste zoon Patrick wilde na het behalen van 

zijn zwemdiploma’s blijven zwemmen. Een bezoekje aan RZC in Renkum voor het wedstrijd zwemmen…Hij 

moest ook maar eens een kijkje nemen bij het waterpolo. Dat was een aanrader. WATERPOLO????  Wat is dat nu 

weer was mijn gedachte….. Oke Hij vond het leuk. Dan is dat dus de keuze naast het voetballen. De jongste zoon 

Mike wilde dat ook wel bij het waterpolo, maar ook al een voetballertje 

 

Al snel stond ik aan de badrand om bij de mini’s te assisteren en nam de begeleiding trainen en coachen op me. 

De grote inspirator was Wim Kok, die RZC hielp om het mini waterpolo op te zetten. Na 1 jaar adviseerde RZC 

om Patrick naar Polar Bears over te schrijven. Zij konden hem niets meer bieden. Polar Bears in Ede wat is dat nu 

weer??? Maar weer erop af om eens te kijken. Daar zijn we blijven plakken. Mike wilde ook naar Polar Bears. Zelf 

nog bijna een jaar bij RZC gebleven om bij de mini’s te coachen. 

Inmiddels waren er al aardig wat contacten gelegd met trainers en 

ouders van Polar Bears.  

 

Tijdens de koffie na de wedstrijd: ik heb een idee: Zullen we eens met 

de groep jongens een weekendje kamp gaan organiseren?? Dat zeg je 

maar dan zit je er ook aan vast. Het werd een knal weekend. Er volgden 

er meerdere. Evenals toernooien om mee te gaan als begeleiding en 

voor het eten en drinken te zorgen. 

 

Dan komt het bestuur van Polar Bears ook nog met het verzoek om te helpen bij kassadienst bij Dames en 

Heren1. 1x meegedraaid. Je doet het goed, bent er erg geschikt voor was het commentaar. Daar kwam bij dat je 

ook de gelden moest beheren enz. Voor 1 jaartje wil ik het wel doen om het bestuur even uit de brand te helpen. 

Dat was zo’n 20 jaar geleden. Wat kan 1 jaar lang duren. In de oude Peppel kon je vanuit het kassa plekje lekker 

de wedstrijden mee kijken. Och de jongens speelden al snel in het eerste dus je was er toch… 

 

Berendag.. Wil je meehelpen? Ja leuk. Wil je het organiseren. Ja nog leuker. De activiteitencommissie Jeugd 

moest nieuw leven worden ingeblazen en dat is prima gelukt. Uiteraard dankzij medewerking van ouders, leden 

van Polar Bears en Cios studenten. 

 

Niet alle vrijwilligerstaken kun je zomaar oppakken.  Neem 

het vrijwilligersbeleid. Eerst een cursus volgen van 5 

avonden en dan aan de slag. Al snel bleek bij deze cursus dat 

Polar Bears al een flinke stap had gezet wat betreft het 

vrijwilligersbeleid. We waren er ook al langer mee bezig. 

Veel overleg om de taakformulieren en de protocollen op 

papier te zetten en deze up to date te houden. 

 

Vervolg op tweede pagina, Maria heeft inderdaad niet 

genoeg aan 1 pagina. Ze doet dan ook zoveel voor de 

vereniging. Zelfs tijdens de vakantie is ze alweer druk bezig 

met de bardiensten van komend seizoen. (foto voorpagina.) 

We zijn natuurlijk ook heel erg blij met zo vrijwilliger als Maria. Meer informatie over vrijwilliger bij Polar Bears 

http://www.polarbears.nl/over-polar-bears/ 

http://www.polarbears.nl/over-polar-bears/


 

Op de dinsdagavond van 19.00-20.00 uur ben ik te vinden aan de badrand. Dat is de avond van Fit en Fun.  

Deze afdeling van Fit en Fun, toen nog de CRES, zat in nood. Er waren geen trainers of trainster meer. 

John (mijn echtgenoot) had zitting in het bestuur en vond het niet goed dat er geen begeleiding was. Hij zou het 

voorlopig wel even oppakken. De tweede dinsdag maar mee om hem te ondersteunen. Ook dit zou tijdelijk zijn. 

Maar… Wat je leuk vind en weer iets kunt opbouwen… Een gezellige club mensen bij elkaar. 

 

Om niet tot een te grote opsomming te komen zijn er nog wat taken aangaande barbezetting Dolfijn. 

Wat doe ik nu het liefst binnen de vereniging: 

Op 1 staat Fit en Fun 

2 coördinatie Jeugd activiteitencommissie 

3 kassadienst en beheer kleine kas 

4 EHBO 

5 vrijwilligersbeleid 

6 coördinatie barbezetting  

7 vertrouwens persoon  

8 jury 

 

Meest makkelijk is tot nu toe nummer 7 Maar 2x is een aantal jaren 

preventief opgetreden. Het is uiteraard een compliment aan spelers, 

trainers, coaches en ouders dat we niet het geleerde van de cursus in 

praktijk te hoeven brengen. 

 

Je zult je bijna afvragen: Kan ze geen nee zeggen op de vraag Kun je of wil je dat doen? 

Nou reken daar maar wel op. 

 

Bijgevoegd diverse foto’s van Berendag 2018 nr. 2 activiteit van Maria, waar de jeugd leden erg blij mee zijn. In 

bijlage activiteiten nieuws nog meer verhalen van Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron foto’s: Berendag 2018, Suzanna Heikamp 

Wetpics 

 



Kort nieuws Waterpolo 
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Kampioenen  

Wat kunnen wij terug kijken op een geweldig 

seizoen. 

Jongens onder de 15 tweede van Nederland 

Meisjes onder de 15 eerste van Nederland! 

Damens eerste van Nederland 

Olympische spelen van 2024 Parijs vol Polar 

Bears talenten! 

 

 

Nieuwe teamindeling seizoen 2018/2019  

Iedereen al op de hoogte van hun nieuwe team. 

Check het op de website 

www.polarbears.nl/downloads/ 

 

Slotfeest  

Wat een heerlijk weer was het, de vrije slag was 

de ideale plek. 

O.a. was hier de huldiging van de kampioenen 

en dat waren er dit keer best veel. 

Onthulling van de talenten van het jaar zijn 

gewonnen door: Lars ten Broek en Laura 

Schinkel. 

 

 

˚˚
˚˚

˚˚
˚˚

˚˚
˚˚

˚˚
˚˚

˚˚
˚˚

˚˚

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚

˚˚ 

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ ˚˚
˚˚

˚˚
˚˚

˚˚
˚˚

˚˚
˚˚

˚˚
˚˚

˚˚
˚˚

˚˚

http://www.polarbears.nl/downloads/
http://www.polarbears.nl/downloads/


Sponsor nieuws. 

Oudere Edenaren zullen zich de datum 17 april 1945 ongetwijfeld nog als de dag van gisteren herinneren. Op 

deze dag gaf The Polar Bear Division de inwoners van Ede hun vrijheid terug door de Duitse bezetter te 

overmeesteren. Naast de vreugde over het einde van de Tweede Wereldoorlog was er bij The Polar Bears ook 

verdriet. Alleen al de bevrijding van Europa, van Normandië tot de Grebbelinie, kostte de Engelse legereenheid 

1642 doden, 7751 gewonden en 1399 vermisten... 

 

Zij gaven hun leven voor onze vrijheid. En daarom hadden de oprichters op 9 juli 1946, ruim een jaar na de 

bevrijding, bij de oude kastanjeboom in het Enkabad geen betere naam voor de nieuwe Edese Zwem & Polo Club 

kunnen bedenken dan ‘Polar Bears’. Een prachtig én blijvend eerbetoon aan de bevrijders van Ede. Polar Bears is 

met recht een levend monument! 

 

Draag een steentje bij…  

Op weg naar het 75-jarig jubileum in 2021 zullen we regelmatig aandacht besteden aan de rijke historie van Polar 

Bears en uiteraard de bijzondere ontstaansgeschiedenis. In ons sponsorprogramma 2018-2021 leggen we linken 

naar het verleden, maar óók naar het heden en de toekomst! Daarbij richten we ons nadrukkelijk op 2021, het 

jubileumjaar waarin we tevens twee landstitels (zowel voor de dames als de heren van Polar Bears) hopen te 

kunnen vieren. Misschien tegen die tijd wel in een gloednieuw zwembad op de plek waar Polar Bears ooit is 

opgericht… 

 

Met uw sponsorbijdrage willen wij uiteraard in eerste instantie de club Polar Bears in z’n totaliteit zo goed 

mogelijk ondersteunen. Van recreatiesport tot talentontwikkeling en topsport, synchroonzwemmen en 

waterpolo. En van de minipupillen tot de eerste teams die strijden om de landstitels. Daarnaast willen wij ook 

talentvolle sporters van Polar Bears op individuele basis helpen en ondersteunen in hun ontwikkeling op weg 

naar (Jong) Oranje met uiteindelijk deelname aan en goud op de Olympische Spelen als ultieme doelstelling!. 

 

Om alle hiervoor benodigde faciliteiten te kunnen financieren, is Polar Bears op zoek naar partners die zich voor 

meerdere jaren aan ons willen verbinden en die zich graag willen associëren met de crème de la crème van Ede 

als het om topsport en talentontwikkeling gaat. De meerwaarde van het partnership zit ‘m – los van de 

tegenprestaties – vooral in het feit dat u jonge talentvolle topsporters 

in staat stelt hun Olympische- of maatschappelijke dromen waar te maken en dat u Polar Bears helpt om mee te 

blijven strijden om de landstitels, zowel bij de jeugd als de eerste teams. 

Ook als sponsor kunt u dus een belangrijk steentje bijdragen aan toekomstige successen van Polar Bears en zelfs 

indirect aan Olympische medailles van TeamNL. Of om kinderen/jongeren te helpen het maximale uit hun talent 

te halen of (als het geen toekomstige toppers zijn) zich – d.m.v. sport en het verenigingsleven – sociaal en 

maatschappelijk te ontwikkelen. Dus uw sponsorbijdrage is sowieso goed besteed! 

 

Trots… 

Bij Polar Bears herkennen en waarderen wij de (soms blinde) ambitie van onze talenten om voor het allerhoogste 

in de sport te gaan. We stimuleren en helpen ze hun droom te volgen! Maar we weten ook dat je met 

synchroonzwemmen en waterpolo je brood niet kunt verdienen. Daarom vinden wij het zeer belangrijk dat onze 

sporters hun school/studie serieus nemen, feeling houden met het bedrijfsleven en ook de sociale waarde van de 

sportvereniging niet uit het oog verliezen. 

 



Belangrijker nog dan prijzen, titels en bekers, 

zijn de vele vriendschappen die er bij- of 

dankzij Polar Bears zijn ontstaan. De familiaire, 

vriendschappelijke sfeer die Polar Bears zo 

kenmerkt, de combinatie van prestatie en 

plezier, wordt van generatie op generatie 

overgedragen en is iets waar we als club 

beretrots op zijn. 

Foto: De herenselectie van Polar Bears seizoen 

2017-2018 met de directie van teamsponsor 

Zegers Bouw. (Bron: Gunnink Fotografie) 

 

Tegenprestaties 

Wij bieden onze sponsors interessante tegenprestaties, zoals VIP-kaarten en hospitality tijdens de playoffs om de 

landstitel in de Eredivisie, vier reguliere sponsorbijeenkomsten per jaar en zichtbaarheid op verschillende 

communicatiedragers in het zwembad, tijdens/rondom de wedstrijden en daar buiten. 

Daarnaast krijgt u kaarten voor ‘Gaan voor Goud’. Dit programma rondom thema’s uit de topsport neemt u 

figuurlijk mee op de reis die verschillende spelers en speelsters van Polar Bears de komende jaren gaan maken op 

weg naar de Olympische Spelen naar Tokio 2020. 

Met als rode draad boeiende presentaties en verhalen van bekende topcoaches en (ex-)topsporters die zelf al een 

of meerdere keren Olympisch goud hebben gewonnen of dat nog van plan zijn te doen in 2020 of later. 

 

De bijeenkomsten geven u inspiratie en nieuwe inzichten die u kunt gebruiken in uw eigen werk. ‘Gaan voor 

Goud’ is met name bedoeld voor ondernemers, managers en andere leidinggevenden. Maar het is ook zeer 

geschikt om waardevolle medewerkers en toprelaties te trakteren op een bijzondere ervaring. 

 

5 Ringen-programma 

Naast ‘reguliere’ sponsoring hebben we ook het speciale 5 Ringen-programma ontwikkeld voor bedrijven die – 

samen met ons – voor een ‘gouden’ doel in 2020, 2021 of verder in de tijd willen gaan. Met onze ervaring met 

topsport, talentontwikkeling en teamprocessen helpen wij u uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Uitermate 

geschikt voor ondernemers, teams/afdelingen en organisaties die het beste uit zichzelf en hun mensen willen 

halen.  

Meer weten over sponsoring?  

Hans Nieuwenburg 

hans@waterpolo.nl  

06-51130659 

 

Wij bedanken onze sponsoren voor alle hulp van dit 

geweldige seizoen 2017/2018. 

Agenda (*) 

Zie verderop in het berenvel 

(*) Sponsors krijgen voor alle thuiswedstrijden en 

andere activiteiten separate uitnodigingen. 

 

mailto:hans@waterpolo.nl


En verder…. 

Bedankt allemaal voor dit fantastische seizoen! 

 

Van het bestuur, een hele fijne vakantie en tot 18 augustus bij de 

Heide-Optocht. ;) 
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Gezamenlijke agenda. 

Het gebeurt wel eens, dat er diverse activiteiten op één of 

dezelfde dag worden georganiseerd, soms is dit prima 

mogelijk, maar soms ook niet. Wat echt tot vervelende 

situaties leidt voor alle betrokkenen.  

Organiseer je een activiteit, wedstrijd, of wat dan ook, meld 

dit bij redactie@polarbears.nl. De redactie bekijkt of er geen 

dubbele agenda ontstaat, de organisatie van je activiteit moet 

je verder zelf regelen. 

We doen ons uiterste best om de agenda op de website te 

plaatsen, zodat er te allen tijde inzage kan zijn. 
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Op de kalender… 
Augustus 
7 t/m 15 Wereld Jeugdkampioenschap ‘Darko Cusic’ onder de 15jr in Belgrado 

18e Heide-optocht HDWK goes Wild! 18:30 tot ca. 22:00 uur 

Help je al mee? Meld je nu aan via Redactie@polarbears.nl 

 

Start nieuw seizoen 2018/2019  

31e Synchrostart kamp Cadans Polar Bears 

 

September 

1e en 2e Synchrostart kamp Cadans Polar Bears 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij nog tips, verhalen, een goed idee, of vind je Berenvel helemaal top? 

Of wil je ook jou verhaal doen in Leden aan het woord… 

Laat het weten aan redactie@polarbears.nl 

of vertel het ons op Facebook! 

https://nl-nl.facebook.com/polarbearsede


 

Op de hoogte blijven van al het Polar Bear nieuws? 

 

 

 

Volg Polar Bears op: 

 

 

 

 

 

 

“aanloop diploma’s 

 

“laatste nieuws” 

“Heide-Optocht” “sponsors” 
“Leden aan…” 

“wedstrijd programma” 

“Fit en Fun” “Synchroonzwemmen” 

“Waterpolo” 

“kampioenen” 

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


 

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

