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Op weg naar het jubileum
Als alle competities zijn afgelopen begint 

normaalgesproken zo’n beetje de komkommertijd. 
Maar niet voor Polar Bears natuurlijk, want er staat ons 

nog ons 75-jarig jubileum te wachten. In dit 
bearenvelletje lees je wat de jubileumcommissie nog 

allemaal voor ons in petto heeft. Iedereen super 
bedankt die zich daarvoor inzet! De komende weken 

kun je ook kennis maken met een aantal nieuwe leden, 
die zijn overgekomen vanuit een andere club,  te 

beginnen bij Floor Veldkamp. Welkom Floor!

Even voorstellen: Floor

Ik speel vaak in de halve cirkel op de 2e, 3e en 4e 
positie (de koppen) dit omdat snelheid hier van belang 
is en het overnemen van de midvoor. Ik heb nog steeds 
een goede maar wel gevaarlijke back hand (zijn wat 
bloedneuzen gevallen helaas). Ik ben in het water wel 
serieus maar daarbuiten een gezellige en sociale meid 
die soms wel een drankje nuttigt (met mate hoor sst).

fenomeen "de break”. Ik heb heel lang bij de watervlo
mogen spelen en in mijn laatste 3 jaar
dit in dames 1 mogen doen. Door ver-
huizing en reistijd werd het tijd voor 
een nieuwe club: dit werd Polar Bears.

Mijn naam is Floor Veldkamp. Ik 
ben 22 jaar en speel nu al 11 jaar 
waterpolo. ik ben begonnen bij de 
watervlo onder de 13 waar al snel 
bleek dat ik een snelle speelster 
was dus goed inzetbaar voor het

Bij Polar Bears kom ik in Dames 3 terecht, ik kijk hier 
heel erg naar uit en ben benieuwd hoe de sfeer is 
binnen de club.

Ik doe ook nog aan IFBB wedstrijden in de 
categorie bikini en wellness (body building) en ik kan 
ontzettend lomp zijn dus blauwe plekken zijn op mijn 
lichaam wel te vinden.    

Wat er voor de rest over mij te vertellen is: 
Ik studeer HBO bouwkunde in deeltijd dit betekent dat 
ik 4 dagen werk en 1 dag naar school ga.

Groetjes, Floor Veldkamp

In overig transfer nieuws: Afgelopen week hoorden we 
dat Fréderique Bouwmeister (Da2) Polar Bears gaat 
omruilen voor PSV. Veel plezier en succes met je studie!

Rini Adriaanse zal komend seizoen de taak 
van teammanager H1 op zich nemen. Hij 
volgt daarmee Bart Hofland op. Welkom 
terug Rini! 

Overig nieuws

Jeroen van Pol zal de taken gaan overnemen van 
Marcel Timmerman als teammanager bij de mini’s. Fijn 
dat we weer een nieuwe vrijwilliger mogen begroeten.  

Bart en Marcel willen we nu alvast hartelijk bedanken 
voor het vele werk wat ze in de afgelopen jaren voor 
respectivelijk H1 en de mini’s hebben verzet.  

En, mocht je het vergeten zijn, je kunt nog altijd 
stemmen op een vrijwilliger, die volgens jou wel eens 
extra in het zonnetje gezet mag worden:

Nomineer een vrijwilliger

https://forms.gle/xGEziNkGj3CnMvcH7
https://forms.gle/uQpmbWSQT3V9KiFu5


Binnengekomen post

De KNZB waterpolo app, wat is dat en hoe werkt het?

Als je lid wordt bij Polar Bears, wordt je niet alleen bij 
de club ingeschreven, maar ook bij de KNZB. De KNZB 
regelt alle competities rondom de zwemsport. Voordat 
je aan een competitie mag meedoen, moet je een 
zogenaamde ‘startkaart’ hebben. Die wordt ook door 
de KNZB uitgegeven. 
De administratie van leden bij de KNZB doen we in een 
speciale omgeving, Sportlink Club. Voor de waterpolo 
competitie heeft de KNZB een speciale app beschikbaar 
gemaakt, de KNZB waterpolo app. Deze app is 
gekoppeld aan de gegevens in Sportlink. Alle 
waterpololeden hebben met hun geregi-
streerde e-mailadres toegang tot de app. 

In de waterpolo app kun je niet alleen je eigen team 
volgen, maar alle teams in de Nederlandse competitie. 
Tijdens elke wedstrijd vult de jurytafel een digitaal 
wedstrijdformulier (DWF) in, en het DWF kan live in de 
waterpolo app worden gevolgd. 

De waterpolo app geeft je ook de mogelijkheid om je 
gegevens aan te passen. Ben je bijvoorbeeld verhuisd, 
of heb je een nieuw telefoonnummer, dan kun je dat 
daar wijzigen. De ledenadmistratie krijgt vanzelf een 
melding dat er iets is veranderd. Daarnaast kun je ook 
je foto wijzigen die op het wedstrijdformulier staat. Dat 
mag alleen in de zomermaanden, dus niet tijdens de 
lopende competitie. Er zijn wel wat regels voor de foto, 

maar de belangrijkste is wel dat je er herkenbaar en er 
een beetje representatief op staat. Sommige 
vakantiekiekjes of foto’s die je voor sociale media 
gebruikt zijn niet altijd even geschikt voor je startkaart.

Voorafgaand aan een wedstrijd controleren de 
scheidsrechters de startvergunningen en de foto’s. Of je 
foto ook op het wedstrijdformulier te zien is ligt aan je 
privacy instellingen. Die kun je alleen zelf aanpassen en 
staan bij een nieuw lid standaard op ‘afgeschermd’, 
oftewel naam en foto zijn niet zichtbaar op het 
wedstrijdformulier (transfers uitgezonderd).

Foto wijzigen?
Ga naar de drie 
streepjes links 
bovenin. Bij het 
kopje algemeen 
naar instellingen. 

De meeste spelers vinden het wel leuk als ze op het 
wedstrijdformulier worden genoemd als ze gescoord 
hebben, daarom raden we aan om je privacy niveau 
naar ‘normaal’ te zetten. Lees hier meer over de privacy 
niveaus en hoe je die kunt aanpassen. 

Kinderen onder de 16 hebben niet zelf de 
mogelijkheid om persoonsgegevens aan te passen in 
de app. Dit loopt via een mailadres van de ouder. Lukt 
het niet om voor je kind de gegevens aan te passen, 
neem dan even contact op met de ledenadministratie.

Bij het kopje mijn gegevens: kies mijn persoons-
gegevens. Druk op de foto en je kan hem eenmalig 
aanpassen.

Dus ook als er geen livestream op tv 
is, kun je toch de wedstrijden van 
je favoriete teams volgen.

Dolfijn weer open ?!

Ook voor vergaderingen en 
besprekingen is reserveren verplicht. 
Zo naar binnen mag niet. Ook nog 
verplicht is de 1.5 meter afstand 
onderling en het zitten op een stoel 
of barkruk aan een tafel. 

De stof is weggepoetst. De vloeren gereinigd,
glazen gespoeld. Kopjes gewassen en de 
kasten zijn weer schoon. Alom we gaan weer
fris starten!! Met de laatste versoepelingen is
er ook weer meer mogelijk voor de Dolfijn. Er is al 
weer wat ingekocht, er was niets meer over want de 
houdbaarheidsdatum moet je in acht blijven houden.

Maria heeft aangegeven dat wanneer er vooraf 
aangegeven wordt dat er op vrijdagavond door 
een groepje wat gedronken gaat worden, ze
bereid is om daarvoor de Dolfijn te openen, tot 22:00. 

Er zijn veel toezeggingen gedaan om 
de Dolfijn te steunen, waarvoor dank! 
Hartelijk dank aan degenen die al 
hebben gedoneerd, en voor wie er 
nog niet aan toe is gekomen, de 
Dolfijn kan je steun nog altijd goed 
gebruiken!

Normaalgesproken is de Dolfijn in juli en 
augustus altijd dicht, de wedstrijden zijn 
afgelopen en de trainingen zijn grotendeels

buitenshuis. Maar nu blijft De Dolfijn ook in juli open. 
Op de dinsdagavond voor en na de trainingen van Fit 
en Fun komt een groepje koffie drinken.

Red de Dolfijn

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000063096
mailto:leden@polarbears.nl
https://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/red-de-dolfijn/


75 jaar Polar Bears

Over 2 weken staat de 
leuke waterolympiade op 
het programma die door 
H5 is georganiseerd in het 
kader van ons jubileum. Dit 
is samen gedaan met de 
activiteitencommissie, en is 
gecombineerd met onze 
jaarlijkse berendag.

Er is koffie en thee met iets lekkers, 
gezellig bijpraten met oude en 
nieuwe bekenden.

Op 10 juli vieren we ons jubileum in 
aangepaste vorm. Overdag kan je gezellig 
bijpraten bij kraampjes met allerlei activiteiten. 

Voor de jongere jeugd zijn er dingen te doen bij de 
kraampjes. Je kan bij iedere kraam iets verdienen wat je 
‘s avonds bij de online pubquiz 75 jaar Polar Bears kan 
gebruiken. Da3 gaat er iets moois van maken. Heb je je 
al aangemeld?

Op zondag 11 juli is de jaarlijkse afsluitdag van 
synchroon. Dit jaar wel wat anders dan anders, maar 
we maken er een feestelijke slotdag van. Foto’s maken 
in uitvoeringsbadpakken met gekapte haren en make-
up; zwemmen van (tot dan toe aangeleerde) 
uitvoeringen, waarbij we trachten een livestream voor 
de thuisblijvers te hebben; en daarna nog een 
zwemfestijn! Er volgt z.s.m. een brief met alle uitleg. 
Wij kijken er naar uit!

Daarnaast is het mogelijk om de jubileumartikelen te 
kopen zoals sleutelhanger, of de minibal. Ook zijn er een 
paar jubileum truien en vesten om meteen mee te 
nemen en is er een mogelijkheid om de kleding te 
passen van de reguliere Polar Bears kledinglijn.

De limited edition bierviltjes mogen ook niet 
aan je collectie ontbreken... Volgende week 
hoor je nog veel meer over wat er te allemaal 
te doen is op 10 juli.

Uit de oude doos

Vorig jaar al, in de aanloop naar het jubileum jaar, 
deelde Beert Gunnink de YouTube video met ons die hij 
had gemaakt, met foto’s van het het 60-jarig 
jubileumfeest in Buitenzorg.    

Heb je je al aangemeld?

Om alvast weer in de stemming te komen delen we ‘m 
nu nog een keer. Zeker voor wie al wat langer bij Polar
Bears meelopen is het leuk om al die soms nog jonge 
koppies terug te zien.
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In het nieuws

Gelderse waterpolosters gaan voor het hoogste 
in Tokio [...] Omroep Gelderland 02.06

Polar Bears versterkt zich met 
Sam Kunz Ede Stad 10.06

Sam Kunz maakt overstap naar Polar Bearspolarbears.nl 10.06

https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2021/05/Poster-Os.pdf
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2021/04/flyer_polarbears_pubquiz_75jaar_v2.jpg
mailto:mariavanbeek1953@hotmail.com?subject=Olympische%20waterspelen&body=Ja,%20ik%20geef%20me%20op%20voor%20de%20olympische%20waterspelen%20op%2026%20juni!%0d%0a%0d%0aNaam:%0d%0aLeeftijd:%0d%0aWaterpolo%20team%20of%20synchroon:%0d%0aDieetwensen:%0d%0a%0d%0aGroetjes,
https://www.youtube.com/watch?v=yo8j4jShZhg
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/7112898/Gelderse-waterpolosters-gaan-voor-het-hoogste-in-Tokio-Presteren-prioriteit-maar-ook-genieten
https://www.edestad.nl/sport/waterpolo/689124/polar-bears-versterkt-zich-met-sam-kunz
https://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/sam-kunz-maakt-overstap-naar-polar-bears/


Kleding combinatieteams 

Ook komend seizoen zijn er weer 
combinatieteams VZC/Polar Bears. Dit 
zijn de volgende teams: BJ1, BG1 en CJ1. 
Voor de combinatieteams geldt tijdens 
de wedstrijden een andere kledinglijn. 

De fabriek is gesloten van 15 juli t/m 1 
augustus. Er kan wel besteld worden via de 
webshop en dit zal daarna worden uitgeleverd.

Jong Oranje

In de voorbereiding op het EJK gaan 
de U15 meisjes voor een korte 
trainingsstage van 9 tot 12 juni
naar Hongarije. Fay en Kiara
(beide BM1) zitten bij de 
laatste 16 en mogen mee op
stage. 

Veel plezier meiden en zet ‘m op!

Teamindeling waterpolo

De teamindeling voor de waterpoloteams is bekend. De 
Eredivisie B-jeugd staat er nog niet in. 
Dit wordt zo snel mogelijk aangevuld.

Op de jubileumdag 10 juli zal er de mogelijkheid zijn om 
alle Polar Bears kleding te passen (ook de nieuwe 
sportlegging). De levertijd van de zwembroeken/ 
badpakken is rond de 2 weken. Als deze eind augustus 
besteld worden zijn ze mooi op tijd binnen voor het 
nieuwe seizoen. 

In de bijlage (pagina 5) de hele kledinglijn van Polar
Bears en combinatieteam. 

zwembroek

badpak

Overleg met je trainer wat je nodig hebt voor de 
wedstrijden.

Pasmoment kleding

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden 
uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op maandag 
21 juni aanstaande.

De ALV is bij uitstek geschikt om je stem te laten horen 
en de club te sturen. Net als de voorgaande ALV zal 
deze ook weer online te volgen zijn. Meld je aan bij 
Maarten Geels en dan ontvang je de link en instructies 
om deel te nemen. De vergadering begint om 20.00 uur.

De tassen zijn op dit moment niet zichtbaar in de 
webshop. Die zullen met een week of 2 weer leverbaar 
zijn en dan zijn ze ook weer te bestellen via de webshop.

In tegenstelling tot de 
jongens hoefden de meisjes 
vanwege voorgaande prestaties 
geen kwalificatiewedstrijden te 
spelen voor het EJK. Het EJK
begint op 27 juni en wordt ook in 
Hongarije gespeeld.

Dit is dezelfde kledinglijn als de 
afgelopen 2 jaar. Voor BJ1 zal er aan het 
begin van het seizoen een donkerblauw 
t-shirt in bruikleen beschikbaar zijn. Voor 
alle combinatieteams geldt dat tijdens 
de wedstrijden deze zwemkleding 
gedragen wordt. Doolhof

oplossing

https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2021/06/Teamindeling-2021-2022.pdf
https://www.selesdesign.com/Teams/PolarBears?product_id=826
https://www.selesdesign.com/Teams/PolarBears?product_id=830
mailto:secretaris@polarbears.nl
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2021/06/doolhof_ijsbeer_baby.pdf


Voorraad Jubileumtrui/vest Polar 
Bears (levertijd circa 2 weken)

Op = Op

Welke kledinglijnen zijn er?

Via de webshop zijn er op dit moment 3 kledinglijnen 
te bestellen.
https://www.selesdesign.com/Teams/PolarBears

Alle kleding is in Ede te passen, ook zijn er een paar 
maten zwembadpakken op voorraad 
(30, 34, 36 en 40).
Wil je met naam erop dan is dit apart aan te geven bij 
de bestelling.

Bovenkant

Wedstrijdlijn

Jubileumlijn via webshop Seles

Combinatieteam O15 en O17
• Donkerblauw t-shirt
• Blauwe korte broek en vest
• Zwembroek/badpak zwart/blauw/geel

Deze lijn loopt tot en met seizoen 2022/2023
• Groene zwembroek/badpak met beer
• Groen vest
• Zwart T-shirt
• Zwarte korte broek
• Joggingbroek
• Groene badjas
• Trainingscaps
• Tas
• Sportlegging NIEUW

• Zwembroek “legerprint”
• Zwembadpak “legerprint”
• Waterpolobadpak “legerprint”
• Zwarte waterpolocap

Jubileumlijn via google formulier

Ook zijn de witte en groene badmutsen via dit 
formulier te bestellen :http://bit.ly/PB75kleding
De jubileum artikelen zijn eenmalig gemaakt                  
op=op
• Sleutelhanger
• Muts
• Handdoek
• Zwarte badmuts
• Bidon
• Zwarte trui en vest

Zwarte Trui Zwart Vest

140, 152, 164 164

XS , S, M, L, XL, 2XL, 3XL XS, S, M,  XL, 2XL

Optie waterpolo alle beschikbare maten

Optie synchroon alle beschikbare maten

Bestellen is ook mogelijk 
via de shopknop op 
Facebook.

Overleg met je trainer wat je nodig hebt

We hebben een limited edition Polar Bears 
mini waterpolobal.

Het is de kleinste maat bal (maat 1, circa 11 
cm diameter), de bal is op voorraad en kost 
€ 12,50.

Dit kleine maatje is ideaal om ergens mee 
naartoe te nemen. 
De bal is te bestellen via dit formulier:
http://bit.ly/PB75kleding

Waterpolobal Polar Bears

https://www.selesdesign.com/Teams/PolarBears
http://bit.ly/PB75kleding
http://bit.ly/PB75kleding

