
Het Berenvel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De medailles van vroeger zagen er toch echt iets anders uit, wellicht mooier?? 

 

 

 

 

 

 

Bron: nog even geheim 
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Leden aan het woord 

Door wie is de eerste internationale medaille Polar 

Bears gewonnen??? 

Wanneer vond dit eigenlijk plaats?? 

 

Je leest het allemaal in leden aan het woord, we gaan 

terug in de tijd en kijken tevens uit naar ons 75jr 

jubileum jaar. 1946-2021 

 



Steun onze club met Sponsorkliks 
Sponsor ons GRATIS door maar een klik! 

 

Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar 

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

 

Op de website van Polar Bears staat ook een banner van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken verschijnt 

een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando. Elke aankoop bij een van 

deze bedrijven levert ons een commissie op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost U dus niets extra. 

Dit werkt ook via u smartphone, nadat je bij sponsorkliks de webwinkel openend zal hij openen in de 

desbetreffende app al u deze bezit! 

 

Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via jouw sponsordoel kunt u terecht bij 4.500 

restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert. 

Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook! 

Grote Clubactie 
Vanaf half september zijn we weer druk bezig met de Grote Clubactie. Alle leden van de waterpolo, synchroon 

en Fit& Fun afdeling hebben loten ontvangen. Vorig jaar was de opbrengst ruim € 1.800,-. De opbrengst van deze 

actie wordt besteed aan activiteiten of materialen voor onze jeugdleden. De doelstelling voor dit jaar hebben we 

gezet op € 2.500,- zodat we ook nieuwe materialen voor de fitness ruimte kunnen komen. Doe dus extra je best! 

Voor de 3 leden die de meeste loten hebben verkocht wacht natuurlijk weer een mooi prijzenpakket.  

Heb je nu al meer dan 20 loten verkocht? Lever dan je boekje gelijk in bij je trainer. Vanuit de Grote Clubactie 

is er namelijk de ‘20-loten-actie’ in het leven geroepen. De lotenverkopers die nu al 20 of meer loten hebben 

verkocht kunnen gratis naar Bobbejaanland, Avontura, Optisport zwembaden of Body Worlds. Bovendien 

ontvangen zij een 2e artikel gratis in de webshop van Masita. 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt allemaal voor jullie deelnamen en tot volgend jaar! 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5706
https://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=5706
http://www.heideweek.nl/evenement/heide-optocht-hdwk-goes-wild/


Kort nieuws Waterpolo 

 

 

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

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚

˚˚ 

Kick- off bijeenkomst  

Het nieuwe seizoen is gestart en alle teams 

hebben hun eerste competitie- of 

bekerwedstrijden gespeeld. We zijn dit jaar actief 

met 5 heren teams, 3 dames teams, 11 jeugdteams 

en ruim 30 mini’s! 

Op 18 september hebben we een kick-off 

bijeenkomst georganiseerd waarvoor alle trainers 

en begeleiders van de teams waren uitgenodigd. 

Samen hebben we terug gekeken op vorig seizoen 

en vooruit gekeken naar het nieuwe seizoen. 

Goed om te zien dat hier veel bekende en nieuwe 

gezichten bij aanwezig waren. 

De successen van vorig jaar zijn nog even naar 

voren gehaald, maar ook de pupil van de week, de 

Berendag, onze deelname aan de Heide optocht 

en onze fantastische supporters! 

 

 

Afspraken met de teams 

 We zijn één team, zo gedragen we ons ook; 

 We zijn positief naar elkaar en helpen 

elkaar; 

 We luisteren altijd naar aanwijzingen van 

het personeel van welk zwembad dan ook; 

 We zeggen NIETS tegen scheidsrechters 

tijdens een wedstrijd; 

 Voor aanvang en na afloop van iedere 

training/wedstrijd geef je je 

teamgenoten/trainingsmaatjes een hand, 

ook de trainers; 

 De sponsorkleding draag je bij iedere 

wedstrijd en ben je zuinig op; 

 We gaan er een tof seizoen van maken! 

 

Samenstelling van de Waterpolo commissie  

Onze waterpolo commissie bestaat uit Carl, Sujeet, Roel 

(voorlopig even afwezig), Korrie, Hans en Saskia. En we 

zijn heel blij om te melden dat we vanaf het nieuwe 

seizoen een nieuw lid hebben Niels Krautscheid. 

Welkom Niels! Niels is al actief als trainer, begeleidt 

jonge trainers en is vanaf nu dus algemeen lid van de 

WPC.  

Vanuit de WPC zijn er aanspreekpunten voor onze 

teams, de indeling van de competitie, de scheidsrechters 

en onze materialen:  

 Herenselectie:    Rob van de Blaak 

 Damesselectie:   Saskia 

Moolhuijzen 

 Heren 3/4/5 en dames 3:  Carl de Kleijn 

 Jongens <17/<15:   Sander ten Broek 

 Meisjes <17/<15:                Saskia Moolhuijzen 

 Gemengd <17/<15:   Carl de Kleijn 

 Onder 13/11/mini’s:   Sujeet Bhageloe 

 Competitie/Jury:  Korrie Vlig 

 Scheidsrechters:  Hans Fuchs 

 Materiaal:   Richel Slot 
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Help! We zoeken scheidrechters! 

Dit jaar zijn we met 19 teams actief in de competitie en ‘leveren’ we 7 scheidsrechters. Bedankt Luuk Nijkamp, 

Erik de Jong, Mark de Groot, Peter Achterberg, Erik te Riele, Joop Niese en Henry Wolfs dat jullie dit jaar weer 

willen fluiten voor onze teams! En Han Butz, dank dat je dat al die jaren voor Polar Bears hebt gedaan. 

Helaas is 7 scheidsrechters niet genoeg voor de komende seizoenen. Als er geen nieuwe scheidsrechter bijkomen, 

betekent dat dat we volgend seizoen met minder teams aan de competitie deel kunnen nemen. Het kan toch niet 

de bedoeling zijn dat we teams terug moeten trekken omdat we onvoldoende scheidsrechters hebben?! 

Daarom de dringende oproep op je nu vast aan te melden als het leuk lijkt om te fluiten en je daarmee de teams 

van Polar Bears in staat stelt om allemaal te blijven spelen. De cursus voor scheidsrechters start in januari of 

februari 2019 en om hier aan deel te nemen moet je dan minimaal 18 jaar zijn. Om voor de komende jaren 

voldoende scheidsrechters op te leiden, vragen we aan elk team om minimaal 1 scheidsrechter te leveren. 

Aanmelden kan bij Hans Funch of Saskia Moolhuijzen. 

 

Help! We zoeken zwemtrainer! 

Op dinsdag en donderdagochtend van 7 tot 8 uur is er zwemtraining voor de waterpolo jeugd. Naast alle 

waterpolo trainingen met bal en doel is het erg belangrijk dat onze jeugd ook deze zwemtraining volgt. Op 

dinsdag wordt deze training verzorgt door Martin La Port. Voor de donderdag zijn we nog op zoek naar een 

zwemtrainer. Marjolein Vreenegoor is bereid om 1 keer in de maand de trainingen voor haar rekening te nemen, 

maar zoekt nog naar ondersteuning voor de andere donderdagen. Wie wil? Voor meer informatie kan je contact 

opnemen met Sujeet Bhageloe. 

 

Samenwerking nieuws 

Polar Bears en VZC zijn een samenwerkingsverband aangegaan met de jeugdafdelingen. 

Een kruisbestuiving met als achterliggende gedachte het belang van de sporter, die door het 

samenwerkingsverband tussen beide waterpoloclubs, optimale mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen. 

De samenwerking betreft de jongens O15-1 en O17-1 en 2. Zij krijgen alle faciliteiten om zich te ontwikkelen. De 

besten stromen door naar de teams die in de eredivisie spelen, de spelers die daarvoor niet goed genoeg zijn, 

spelen een klasse lager in de nieuw gevormde eerste divisie.  

Dit seizoen houdt Polar Bears nog een eigen O17-1 in de eredivisie in het water, maar het team wordt wel 

getraind door Jennifer Petersen van VZC, samen met Luuk Nijkamp van Polar Bears. 

Elk team wordt begeleidt door trainers van beide clubs. De trainingen zijn verdeeld over Ede en Veenendaal, 

hierdoor is er veel meer badruimte beschikbaar.  

Ook de wedstrijden vinden afwisselend plaats in Ede en Veenendaal.  

Het O17 team is ingeschreven onder Polar Bears, O15 is te volgen via VZC. 
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Het wedstrijdschema van O15: 

 
De CJ eredivisie is ingedeeld in 2 poules. Na 17 november worden de beste 4 uit iedere poule ingedeeld in een 

nieuwe poule, en de overige in een tweede poule. Vanaf 8 december starten de wedstrijden in de nieuwe poule.  

O15: 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poul

e/5890/2479/DHR955U/ 

O17: 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poul

e/5888/3526/DHS117L/ 

 

 

 

 

 

 

 

Bron foto’s: Sujeet 

 

Team: onder 13B 

 
Team: onder 15B 

 

Team: onder 13A 

 

Team: Onder 11A 

 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5890/2479/DHR955U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5890/2479/DHR955U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5888/3526/DHS117L/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5888/3526/DHS117L/


 



Kort nieuws Synchroonzwemmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synchroon begon dit jaar met het trainingsweekend, voor foto’s zie 

facebook! 

 

 

Goud voor Evi bij Age 1 

De eerste medaille van dit jaar is binnen gehaald door Evi 

die behaalde een gouden plak tijdens de eerste figuren 

wedstrijden op 6 oktober in Zwolle. 

De overige Polar Bears meiden behaalden ook prachtige 

resultaten, hiermee gaan we een goed seizoen maken. 

Voor Cat-Linh Dao was het haar eerste wedstrijd en zij 

behaalde maar liefst een 7e plaats van de 22 deelnemers, 

Super knap! 
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Gezelligheid 

De wedstrijden worden altijd afgesloten 

met een gezellig hapje en drankje bij de 

Mac. Helaas kon niet iedereen hierbij 

aanwezig zijn.  
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Diploma’s 

Tijdens de eerste maand van het nieuwe seizoen 

werden er al diploma’s behaald. 

Hanke en Sophie haalde hun basishouding diploma. 

Dominique, Caithlyn en Sophie hun zeilbootdiploma. 

Ilse haar barracuda diploma. 

Gefeliciteerd! 

 

Een aantal meiden zijn hierdoor naar een nieuwe 

categorie gegaan. Voor Dominique, Caithlyn en 

Sophie zullen hun eerste wedstrijden ook gaan 

beginnen in december, alvast veel succes! ˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚



Leden aan het woord…. 

 

 

 

Bron foto’s: Piet en Ruud eigen archief 

 

Piet vd  Spoel  

1951 (1e lustrum)  

 Op weg  naar het 15e lustrum van Polar Bears in 2021 
hebben R,C en F (Ruud vd Veer, Carel v Velsen en Focko 
Rommerts) Piet uitgenodigd om samen nog eens terug te 
blikken op de vroege Polar Bears jaren. Maar allereerst  
brengt Piet (hier in 2018) alvast een toast uit op een 
grandioos 15e PB lustrum. Op de voorgrond staat een 
prachtige gouden Polar Bear t.g.v. het 8e lustrum in 1986. 
In het rijke verleden van Piet was het moeilijk om niet 
verstrikt te raken in de vele (lustrum)-jaartallen. Het 
recente jaar 2012 (een jaar na het 13e lustrum) stond nog 
goed in ons geheugen. Hier zit  Piet op een prachtige  troon 
te kijken, door de heidekleuren in het blauwe water van de 
vrije slag te Bennekom, naar iets wat centraal stond in zijn 
leven: Argentinië. Piet heeft ca. 18 jaar gespaard om daar 
in 1968 zijn ouders te kunnen bezoeken. Het toegangs-
document voor het voetbalstadion waar Messi zijn 
opleiding heeft genoten, is het bewijs van zijn verblijf. Piet 
zou na de oorlogsjaren in Aalsmeer (alwaar hij vele 
vliegtuigen en bommen uit de lucht heeft zien vallen) al in 
1949 met zijn ouders zijn meegegaan naar Argentinië, 
maar hij moest eerst zijn militaire dienstplicht vervullen. En 
zo is hij toen vanuit een van de vele kazernes in Ede als 
sportinstructeur bij Polar Bears gekomen. Met de rode 
keepers cap no 1 heeft Piet (1950, derde van links) vele 
ballen gestopt, met als hoogtepunt de derde plaats bij de 
inter-geallieerde kampioenschappen in Zweden en 
daardoor de eerste internationale PB medaille als bewijs. 
Piet kon als keeper niet gemist worden, ook niet toen hij 
badmeester was geworden van het zwembad in Barneveld. 
En als Piet wat problemen had om met de 98 cc DKW vanuit 
Barneveld op tijd te komen, werden er in Ede allerlei trucs 
uitgehaald om de wedstrijd later te laten beginnen. Na het 
beëindigen van de actieve waterpolosport is Piet 10 jaar als  
internationale scheidsrechter actief geweest (in die tijd 
moest je in het zwembad alles  helemaal alleen!!!! fluiten 
en zaken regelen met mensen die alleen de lokale taal 
spreken. Een mooi voorbeeld was het laten verwijderen 
van de eerste rij stoelen vlak langs de rand van het 
zwembad voordat de wedstrijd Hongarije-Joegoslavië met 
12.000 toeschouwers kon beginnen). Vanuit Barneveld is 
Piet voor de KNZB ca. 10 jaar voorzitter van de kring 
Gelderland geweest. Ook was hij de drijvende kracht 
achter de ontwikkeling van de sporthal in Barneveld. Op 4 
oktober a.s. hoopt hij een begin te maken met de 
voorbereidingen voor zijn persoonlijke 18e lustrum in 
oktober 2019. R, C en F brengen (niet zichtbaar in 2018) 
daar alvast een toast op uit.  



Sponsor nieuws. 

Er is deze berenvel nog geen sponsor nieuws te melden. We zijn uiteraard erg blij met onze sponsoren van het 

komende seizoen, ken of bent u wellicht iemand die nog tot deze bijzonder gewaardeerde club willen horen door 

middel van sponsoring neem gerust contact op met Hans. 

Meer weten over sponsoring?  

Hans Nieuwenburg 

hans@waterpolo.nl  

06-51130659 

Agenda (*) 

Zie verderop in het berenvel 

(*) Sponsors krijgen voor alle thuiswedstrijden en andere activiteiten separate uitnodigingen. 

 

Bestuur nieuws 

In Memoraim Kees Veenendaal 

Ons heeft het treurige bericht bereikt dat op 80 jarige leeftijd op 9 september jl. toch nog plotseling 

Kees thuis in Denekamp is overleden. 

Kees was waarschijnlijk het oudste lid dat nog “actief” bij onze verenging betrokken was. 

Vanaf zijn 16 e jaar heeft Kees deel uitgemaakt van alle mogelijke teams, van aspiranten- en jeugdteams tot zelfs 

het 1 mannenteam van de jaren 1960/1970 dat voor het eerst promoveerde naar de hoofdklasse. En op latere 

leeftijd tot in de 70 nog actief bij het H4/H5 team. 

Dit hechte vriendenteam met o.a. Carel van Velsen, Evert van de Dikkenberg, Siem Vermeulen, Bart 

Methorst, Jan Idema, Wim Kok, Focko Rommerts en Ruud van der Veer stroopten in die jaren op de 

fiets menig waterpolotoernooi in de achterhoek af op zoek naar succes en plezier. 

Ook zijn er vele jaren achtereen rondom deze wedstrijden de roemruchte “slaap ”weekenden bij 

Kees en Corrie thuis georganiseerd, met toen nog vriendinnen en later vrouwen, die tot in de late 

uurtjes duurden. Op latere leeftijd gingen zelfs de kinderen mee en hielden hun eigen “feestje” 

Kees kwam tot vorig seizoen ook nog regelmatig uit Denekamp rijden om met name het 1e mannenteam te zien 

spelen, vaak in combinatie met zijn scheidsrechtersloopbaan. 

Ook bezocht Kees regelmatig de Algemene ledenvergaderingen om daar op zijn eigen wijze de Polar 

Bears waarden en naam van Polar Bears te beschermen. Gezien de historische naam was hij een fel 

verdediger van de naam “Polar Bears” zodat die niet aan de commercie werd verkwanseld. 

 

Hij rust in vrede. Wij zullen hem nog lang 

in ons geheugen meedragen 

 

H1 van de jaren 60/70 en later 

Op onderstaande foto is Kees te vinden, 

tijdens de heide optocht  

 
 

Bron foto: Ruud eigen archief 

 

mailto:hans@waterpolo.nl


 

 

 

 

 

Op de kalender… 
Oktober 
23e Fit en Fun, zwemmen met introducees 

November 

1e Pub quiz 

30e Sinterklaasfeest leden <11 jr 17:15 – 19uur 

December 

1e Figurenwedstrijd synchroon in Zwolle 

4e Fit en Fun, Sint activiteiten in het water 

12e Sponsoren: Topsport sprekers ‘Gaan voor Goud’ (uitnodiging volgt) 

18e Fit en Fun, Kerstborrel (na het zwemmen) 

Januari 
4e Ouder kind toernooi 

Februari 
9e Figurenwedstrijd synchroon … 

16e mini waterpolo toernooi 

Maart 
5-6-8e Bakfeest teams <13 <15 <17 en synchroon vanaf 11 jr 

12e Fit en Fun, Bingo 

April 
30e Fit en Fun, zwemmen met introducees 

Mei 
21e Fit en Fun, jaarlijks uitje 

Juni 
1e Uitvoeringswedstrijden categorie 1, Age l in Zwolle 

8e Uitvoeringswedstrijden categorie 2, Age ll in Raalte 

22e Berendag 

25e Fit en Fun, afsluiting seizoen 2018/2019 met koffie/ drankje 

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚
Downloads 

Wist u dat op https://www.polarbears.nl/downloads/ diverse 

documenten vanuit het bestuur te vinden zijn! 

 

Zoals de AVG wij raden iedereen aan om hiervan op de 

hoogte te zijn en hiervan kennis te hebben genomen. 

 

Ook de wedstrijdschema’s van waterpolo en synchroon zijn hier 

te vinden. 
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Augustus 
17e Heide optocht 2019 

 

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


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! 

 

Op de hoogte blijven van al het Polar Bear nieuws? 

 

 

 

Volg Polar Bears op: 

 

 

 

“sponsorklicks” 

 

“laatste nieuws” 

“AVG dodownloads” 
“sponsors” 

“Leden aan…” 

“wedstrijd programma” 

“Fit en Fun” “Synchroonzwemmen” 

“Waterpolo” 

“goud” 

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

