
BEARENVELLETJE WEEK 18 2021

Houdini act Heren

LIVESTREAMS 07.05 t/m 09.05

De redactie moest even bijkomen van vorig weekend. 
Wat een spanning en sensatie… Het kan je haast niet 
ontgaan zijn dat de Heren op spectaculaire wijze door 
zijn naar de halve finale in de play-offs. Deze week 
blikken we daar graag nog even op terug, gewoon 
omdat het zo mooi was. We zijn super trots dat zowel 
de Heren als de Dames zich nu al tot de beste vier van 
Nederland mogen rekenen. Dit weekend gaan we zien 
wat er voor beide teams nog meer in ‘t vat zit. Succes!

vr 19:00 UZSC Da1 – Polar Bears Da1 
za 17:00 Polar Bears Da1 – UZSC Da1 

zo 17:30 UZSC Da1 – Polar Bears Da1 

vr 20:15 ZV De Zaan – Polar Bears H1 
za 18:45 Polar Bears H1 – ZV De Zaan

zo 15:00 ZV De Zaan – Polar Bears H1 

Wedstrijden heren:

Wedstrijden dames:

Synchroon en muziek

Vorige week was het eindelijk zover, 
Synchroon had de kans om op muziek te 
zwemmen.

De springkuil bleek toch wel echt wel een beetje te 
klein om goed te zwemmen op muziek, maar dat 
mocht de pret niet drukken. De komende weken gaan 
we bij mooi weer vaker op muziek trainen.

Muziek dat hebben ze toch wel vaker, ja boven de kant 
was er zo nu en dan een geluidje te horen. Maar 
onderwater daarvoor hebben we een speciale speaker 
nodig. Vanuit de Vrije Slag kregen we groen licht, 
aangezien ook de recreanten banenzwemmens onze 
muziek onder water kunnen horen. Dit ging in goed 
overleg. "Het was fijn om gewoon weer 
even muziek te horen" "Dit is waarom
ik op synchroonzwemmen zit”.

In het midden op deze foto zie je de speciale speaker 
voor onder water. Zo kunnen de synchroon-
zwemsters goed hun oefeningen doen.

ntb

https://www.youtube.com/channel/UCQb1EZC3hqrG1kQGpQ-zj5A
https://youtu.be/TI9JCBLsRZQ
https://www.youtube.com/channel/UCQb1EZC3hqrG1kQGpQ-zj5A
https://www.twitch.tv/zvdezaan
https://youtu.be/TI9JCBLsRZQ
https://www.twitch.tv/zvdezaan


Heren door naar halve finale

Spanning en sensatie, dat is wat de heren ons 
afgelopen weekend gegeven hebben. Wij kunnen met 
recht zeggen dat de beren gestreden hebben tot 
het eind. Wat zijn wij trots op ze. Twee keer 
winnen met penalty’s.
Vrijdagavond begonnen voor onze heren de play-off 
wedstrijden. Het bleef echt spannend tot het eind. 
Zo fijn dat Guus weer mee kon doen, net op tijd 
hersteld. Welkom terug Guus! Helaas zit Lars nog wel in 
de ziekenboeg. Tom die ‘on fire’ was met 4 doelpunten. 
Eelco die ze lekker aan het stoppen was. Maar het 
mocht allemaal niet baten, ondanks het mooie spel van 
het hele team was de eerste winst toch voor het Ravijn.

De mannen waren pas laat 
terug in Ede. Dan op 
zaterdag de 2e wedstrijd 
thuis om 17.00 uur. Het 
thuispubliek blij, nu wisten 
we dat we de wedstrijd 
goed zouden kunnen 
volgen met onze mooie 
livestream. 

Ook in deze wedstrijd ging het weer gelijk op.
Beide keepers hebben weer een hoop ballen 
tegengehouden. Guus heeft ons getrakteerd op
een paar prachtige doelpunten. Ook nu weer machtig 
mooi spel van ons jonge team. We hadden nog even 
hoop met 8-7 de wedstrijd winnend te kunnen 
afsluiten. Maar nee in de laatste aanval wist Ravijn toch 
de 8-8 op het bord te maken. 

Degene die het eerst niet 
mist (na beide geschoten 
te hebben) is de winnaar. 
Hoe spannend! Beide 
teams hadden missers, 
Eelco en Job stopten bal 
na bal. En toen 
kwam Sander Roels. 

Aangezien er een winnaar moest zijn, werd het dus

Afgelopen weekend liet weer zien hoe plaats 3 t/m 6 
aan elkaar gewaagd waren. Zelfs BZC die als 
nummer 8 tegen koploper UZSC moest heeft het 
UZSC ook zeer moeilijk gemaakt.
Het Ravijn (3) tegen Polar Bears (6) en 
Amersfoort (4) tegen Donk (5) waren zo aan 
elkaar gewaagd dat beide een derde wedstijd nodig 
hadden om een winnaar te bepalen. En bij allebei 
moesten penalty’s de beslissing brengen……

Die was niet te stoppen door Job. Winst, en een derde 
wedstrijd in ‘t verschiet!! De kijkers kozen Guus als 
MVP. Een knotsgek weekend was het! 

Bij het Ravijn werd de een na de ander eruit gestuurd 
en de ballen vlogen erin. Maar het Ravijn bleef bij en zo 
bleven ze op vijf doelpunten voorsprong. 
Toen kwam dat knots-
gekke vierde part. Het 
Ravijn wisselde de zeer 
goed spelende Job van As 
(oud Polar Bear). Het 
Ravijn scoorde niet meer, 
maakte fouten en Polar 
Bears was ontketend. 

Dus weer penalty’s… In de 
eerste serie van 5 misten 
zowel Polar Bears als het 
Ravijn er beide een.

penalty’s. En hoe bloedstollend was het. Aan beide 
kanten misten we er 1. Dus de stand bleef gelijk….. en 
door naar de volgende reeks penalty’s.  

Ook bij het Ravijn vonden ze dat hun livestream 
beter kon. Een aantal leden had daarom voor deze 
beslissende wedstrijd RTV Oost ingehuurd. Zo konden 
we allemaal mooi meegenieten met de wedstrijd. 

Zondagmiddag gingen de mannen al vroeg op pad. 
In de eerste 2 parten hadden ze weinig antwoord op de 
aanvallen van het Ravijn. Vanaf het derde part gingen 
onze mannen weer zoals we ze kennen met Tom voorop. 

Met nog 8 seconden op 
de klok en iedereen mee 
naar voren, scoorde Kas 
de bevrijdende 12-12. 

Dikke complimenten aan Ruud en het hele team.  Als 
je zo weet te winnen dan zijn er geen grenzen.  

Tom schoot de eerste erin, het Ravijn miste en dat 
bracht alsnog de winst!! Volgende week spelen ze de 
halve finale tegen de Zaan. 

Ondertussen steeg bij de kijkers thuis de hartslag tot 
ongezonde hoogte. Weer door naar de volgende reeks 
penalty’s. 

Tip: lees alle verslagen

van Harm in dialect:

1e, 2e, 3e wedstrijd

https://www.instagram.com/p/COaHLR8hrFG/
https://www.facebook.com/100009173722024/posts/2870410826608013/?d=n
https://www.facebook.com/100009173722024/posts/2871129316536164/?d=n
https://www.facebook.com/100009173722024/posts/2871728386476257/?d=n


Rondom het zwembad

Niet helemaal, we hadden 1.750 
devices die aangesloten stonden. Dit 

houdt in gemiddeld genomen in 
6.394 kijkers

Vorige week verklapten we het al……onze jurytafel zit 
er nu ook mooi bij in nieuwe shirts. gesponsord door 
Steunfonds/Business Club Polar Bears. Zo loopt 
iedereen er netjes verzorgd bij. Dat komt mooi
uit met 2 halve finales op het programma zaterdag.

Bij de livestream hadden ze ook weer allemaal nieuwe 
snufjes. Hebben jullie de mooie aftiteling gezien aan 
het einde van de wedstrijd?  Er waren nu zelfs 
interviews voor de wedstrijd. En wat denken 
jullie van het mooie bord waar de interviews 
werden gedaan? Onze sponsoren staan er mooi op. 

A.s. zaterdag is er één livestream link voor zowel 
de dames als de heren. De voorbeschouwing 
start om 16.30. Stay tuned!

Dat de livestream gewaardeerd wordt blijkt ook uit de 
kijkcijfers. Sander: we hadden 1.750 toestellen die 
aangesloten stonden. Dit houdt in gemiddeld genomen 
in totaal zo'n 4.025 kijkers. Tijdens de piek zo’n 1.035 
kijkers.

Dames 3 vliegt uit

Anouk Kwaaitaal (Da3) heeft een  heupoperatie
gehad en zit voorlopig  nog even in de lappenmand. 

Ziekenboeg

Britt Halfmouw (synchr) kwam thuis wat ongelukkig 
terecht en heeft haar enkelbanden gescheurd. Balen! 
We hopen op een voorspoedig herstel. 

Vanaf deze plek wensen we je veel sterkte 
en succes met de revalidatie. 

In het ManMeer magazine van afgelopen december 
stond een mooi artikel over Waterpolo op Bonaire en 
een aankondiging van een waterpolo toernooi op het 
mooie eiland. Dat laatste sprak Dames 3 wel aan, en 
geef ze eens ongelijk. Het toernooi wordt eind oktober 
gespeeld, dus de dames durfden het wel aan om een 
ticket te boeken. Zo gezegd zo gedaan. Een superleuk 
vooruitzicht, en als het eenmaal zover is, dan zijn we 
allemaal  hartstikke benieuwd naar de mooie foto’s en 
ervaringen. 

In het nieuws

Ede Stad 02.05

Gelderlander 
25.04

Ede Stad 30.04

De Gelderlander 03.05

De Gelderlander 02.05

Ede Stad 01.05

https://www.facebook.com/107298984501442/posts/148194577078549/?d=n
https://www.edestad.nl/sport/waterpolo/682047/inhaalrace-polar-bears-beloond-met-halve-finale?fbclid=IwAR3rnS9ll5jajoeaYjJpsyxQj--XbDMl7TA06dcG3pBS6bR_1JyO-wKUbqk
https://www.gelderlander.nl/sport-de-vallei/waterpolosters-van-polar-bears-blijven-in-de-race-om-landstitel-na-zeges-op-zvl~ac6121e1/
https://www.edestad.nl/sport/waterpolo/681917/polar-bears-verliest-eerste-slag
https://www.gelderlander.nl/sport-de-vallei/meijer-voelt-zich-bij-polar-bears-een-bevoorrecht-mens-dat-wij-mochten-spelen-vond-ik-wel-apart~a8990f3e/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.gelderlander.nl/sport-de-vallei/waterpoloers-van-polar-bears-na-houdini-act-en-strafworpen-naar-halve-finale-van-play-offs~a8994da3/
https://www.edestad.nl/sport/waterpolo/681981/guus-wolswinkel-uiteindelijk-toch-de-gevierde-man-bij-polar-bears


Team uitbreiding

Binnengekomen post

Deze week ontving onze redactie weer leuke
post met vragen van onze jongere leden. 
Wie zijn er allemaal in een zwembad bij een 
wedstrijd aanwezig?

1. Team incl coach, assistent coach en teammanager
2. Jurytafel met 3 mensen waaronder de 20/30 

seconden klok
3. KNZB scheidsrechters
4. EHBO
5. Mensen om bad op te bouwen (goal, lijnen, 

stoelen, jurytafel, scorebord etc)
6. Corona coördinator (coco)
7. Livestream team
8. Evt fotograaf en/of pers

Heb je nu ook een vraag of een onderwerp waar je 
wat meer over wilt weten? Stuur dan een berichtje 
naar redactie@polarbears.nl

Hieperdepiep 
Hoera!!!! De in maart 
aangekondigde 
uitbreiding bij H1 
anno 2046 is een feit…
Maud Höppener 
(DG1) heeft

er een broertje bij! Oftewel Noël (H3) is weer 
trotse vader geworden. Op 4 april is 
Novan geboren. Noël en Denise Van 
harte gefeliciteerd en veel geluk!

Wessel de Ligny (2006) zit bij de laatste 18 
die nog in de race zijn voor het kwalificatie-
toernooi die 27 mei in Kroatië plaatsvindt. 

Jong Oranje nieuws

De eerste KNZB+ selecties zijn geweest voor de 
toernooien die in mei en juni plaatsvinden. 

Fay Bongers (2006) en Kiara Heerink (2007)

Bij de U17 jongens is deze week de poule-indeling
bekend geworden. Het kwalificatietoernooi is in Praag.

En ook voor U15 jongens is de poule-indeling bekend 
voor het kwalificatietoernooi in mei in Kroatië.

zijn nog in de race voor het EJK U15 die 27 juni in 
Hongarije wordt gespeeld. Veel succes met de 
voorbereidingen!

De poule-indelingen voor de EJK U15 en U17 meisjes 
zijn inmiddels ook bekend. 

Zoek de 7 verschillen 
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http://www.len.eu/?p=17724
http://www.len.eu/?p=17313
http://www.len.eu/?p=17710
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2021/05/7verschillen_synchro.pdf

