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Dames Polar Bears winnen de Supercup

Super !!
Huppakee, de eerste prijs van seizoen
21/22 is alweer binnen! De Dames
winnen de Supercup!
Wat een mooie start van het seizoen

Foto:.Wessel Dekker / OrangePictures.nl
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Dames 1 hee) het sezoen afgetrapt met het binnenhalen van de SuperCup. In een spannende wedstrijd tegen de Zaan,
die eind vorig seizoen de dames nog uit het bekertoernooi speelden, werd het 6-5. De winnende goal kwam op naam
van Jill Oort. Een fantasGsch mooi begin van de compeGGe voor de jonge ploeg van Koen de Weerd, die in de
voorbereiding veel van zijn jongere speelsters moest missen vanwege het jeugd EK O17.
De wedstrijd kon via de livestream worden bekeken, met dank aan Richel en Mika Slot.

Man meer cup

Op 11 september gaat de beker compeGGe van start voor Dames 2, Dames 3, Heren 2 en Heren 3. Da2 speelt dan uit
tegen UZSC, H2 speelt uit tegen PSV, en Da3 en H3 spelen thuis tegen PSV. Volg het allemaal in de KNZB waterpolo app.

7 maanden de Vrije Slag
Vrijdag 27 augustus hebben we na 7 maanden buiten
trainen voorlopig afscheid genomen van Zwembad de
Vrije Slag. We komen in mei graag weer trainen, maar
nu gaan we eerst starten met het nieuwe seizoen in de
Peppel. We zijn dankbaar dat dit mogelijk was.
Applaus
voor iedereen die in weer en
wind
buiten hebben getraind en natuurlijk
ook dank aan onze trainers die daar elke keer weer
stonden.

Zwembad de Vrije Slag is in het
seizoen 2021 tot en met 26
september 2021 geopend!

Zwemtest trainers
Op dinsdag 31 augustus werd het seizoen door alle
Polar Bears trainers afgetrapt met een bijeenkomst in
de Dolfijn, gevolgd door de jaarlijkse zwemtest.
De zwemtest is een verplichte test voor personen die
aan de badrand staan, zonder verder toezicht van het
zwembad. Hierdoor kunnen verenigingen badwater
huren tegen een gereduceerd tarief.
De vereniging moet wel jaarlijks aantonen dat de
trainers enkele minimale vaardigheden bezi_en.
Zo moest er bijvoorbeeld 15 meter onder water
worden gezwommen, moest er een dummy uit
het water worden gehaald en werd er met elkaar
redding gezwommen. De test werd afgenomen door
Niels Krautscheid en Colin Bongers.

Toekomst RWPS Oost onzeker
Al jaren kunnen onze jeugdige en
ambiGeuze waterpolo spelers zich
aansluiten bij de regionale waterpolo
school (voorheen WOC). De RWPS is
opgezet voor de E, D, en C-jeugd (o11
t/m o15) als extra waterpolo opleiding
naast het reguliere zwemmen bij de
vereniging. Veel van onze huidige oranje beren en
berinnen zijn ooit vanuit de WOC/RWPS doorgestroomd
naar jong oranje of het huidige knzb+ programma.
Helaas is de toekomst voor de RWPS regio Oost nu
onzeker. Er worden om verschillende redenen
voorlopig nog geen trainingen opgestart in seizoen
2021/2022. Zo is er de afgelopen jaren een
teruglopend aantal deelnemers geweest en is er een
gebrek aan duidelijkheid vanuit de KNZB over de visie
ten aanzien van de Regionale Waterpolo scholen en/of
welke taak zij nu nog hebben.
Voor de jonge Polar Bearen die toch graag extra
waterpolo scholing willen volgen, is het wellicht een
opGe om bij de RWPS regio Midden aan te sluiten. Zij
trainen wel door, in Utrecht en Amersfoort.

Voor wie op eigen gelegenheid nog wil zwemmen in de
Vrije Slag, dat kan nog t/m 26 september 2021

Het was natuurlijk geen verrassing dat alle trainers de
test met vlag en wimpel hebben doorstaan. Na al dat
harde werken waren een drankje en de bi_ergarnituur
dan ook dik verdiend.

Daarnaast kunnen leerlingen van middelbare school
lee)ijd zich aansluiten bij de
Sport High School. Laat het in
elk geval even aan je trainer
weten als je interesse hebt.
Lees hier het volledige bericht van RWPS Oost.
N.B. De RWPS en SHS zijn programma’s naast die van
Polar Bears, waarvoor apart contribuGe verschuldigd is.

W-officials tekort

Trainingsstage Herenselectie

Korrie is de afgelopen weken enorm druk geweest om
de planningen rond te krijgen. Een van de uitdagingen
die ieder jaar groter wordt is de bezehng van de
jurytafel.

In het nieuws
Met nieuwe coach Koen de Weerd gaat
Polar Bears weer voorborduren op
talenten polarbears.nl 03.09

Met name bij de BM en BJ is het nog niet gelukt om de
planning rond te krijgen. Ook ouders van andere
verenigingen mogen aan de jurytafel zitten tijdens de
wedstrijd van zoon of dochter. Hierbij het verzoek om
aan Korrie door te geven als je bij deze wedstrijden zou
kunnen helpen.
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Alle spelers van 2004 of ouder moet in het bezit zijn
van een W-oﬃcial diploma. In de prakGjk is dit
helaas niet het geval. Heb je de cursus nog niet
gevolgd? Neem dan contact op met Korrie. Ouders
zijn ook welkom om de cursus te volgen.

Frequentie Berenvel
Misschien was het je al opgevallen dat we een weekje
hebben overgeslagen met het Berenvel. Nu we weer
een gewone compeGGe gaan opstarten breekt er voor
de redacGeleden ook weer een andere Gjd aan, waarin
we wat minder Gjd te besteden hebben. Het velletje zal
ongeveer elke 2 à 3 weken verschijnen, afankelijk van
jullie input! Maar met zoveel wedstrijden voor
de boeg is er vast wel wat over je team te
schrijven. Ben je creaGef, kun je leuk
schrijven of tekenen en wil je af en toe
iets bijdragen aan het Berenvel?
Laat het ons weten!

Tournoi ENTLM
3 en 4 september

Welkom nieuwe leden
Jasper Leentfaar is pasgeleden begonnen in de DG2 en
en Sil Hubertse in de EG2. Voor beiden is waterpolo
een nieuwe sport. Jasper deed hiervoor aan judo, maar
voor dat hij dat deed heeft hij al heel wat uurtjes in het
water doorgebracht. Nu dus lekker wedstrijdjes
spelen en het waterpolo spelletje leren kennen.
Dat gaat vast goedkomen. Veel plezier allebei!
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KNZB+ / oranje
Haii allemaal!
Ik ben Feline, en ik ga terugblikken naar ons
zomerprogramma afgelopen zomer 👀.
Ik begon samen met 8 andere berinnen, Aniek,
Lola, Nina, Lo_e, Silvanne, Jasmijn, Meike en Amber op
8 juli in Zeist aan het zomerprogramma. Dit hield in dat
we 7 weken lang met een selecGe van ongeveer 20
meiden 6x per week, 2/3 keer op een dag samen
trainden. We hebben een heel gemoGveerde groep,
dus deze weken waren erg leuk en gezellig! 😃
Van 23 t/m 26 juli was de O17 selecGe van Hongarije
🇭🇺 op bezoek in Zeist. We hebben elke dag een training
of 2 wedstrijden tegen ze gespeeld. Deze waren
fysieker dan we gewend waren, maar we leerden hier
veel van en we konden wennen aan het fysieke
internaGonale spel.
Een week later kwam KroaGë 🇭🇷 op bezoek. Een wat
minder fysieke ploeg, dus zo konden wij goed oefenen
met onze tacGeken en deze verbeteren. 7 augustus was
het deﬁniGeve selecGe moment, niet alGjd leuk, maar
uiteindelijk mogen er maar 14 meiden mee. Op 12
augustus zouden wij naar Hongarije gaan om daar met
nog wat andere landen een toernooitje te spelen ter
voorbereiding op het EJK, maar dit werd afgezegd😕.
Een kleine teleurstelling, maar zo vertrokken we wel op
15 augustus (5 dagen eerder dan gepland) naar Sibenik
om ons daar vast voor te bereiden op het toernooi. Een
klein voordeel voor ons, want zo konden we alvast een
weekje wennen aan het buitenbad en het
warme weer 🌞.

De poule indeling was natuurlijk allang bekend, dus we
wisten dat we van Griekenland moesten winnen,
wilden we niet topfavoriet Rusland in de kwarlinale
kruisen. We kwamen echt voor een medaille, dus deze
wedstrijd wilden we graag winnen.

Wij hebben
uiteindelijk nog
KNZB+
/ oranje

gewonnen van Israël 🇮🇱 en
Spanje 🇪🇸 en zijn op de 5de
plaats geëindigd. Niet wat we
gehoopt hadden, maar zeker
een goede prestaGe! Omdat we
in de top-6 zijn geëindigd,
hebben we ons geplaatst voor
het WJK o18 volgend jaar in
Brisbane. We weten nu dat we
bij de top horen en gaan dit jaar
weer hard trainen om volgend
jaar die medaille mee naar huis
te kunnen nemen! 🙂

Op 22 augustus mochten we dan eindelijk onze eerste
wedstrijd spelen! En gelijk tegen Griekenland. Een
spannende wedstrijd, maar we verloren hem met 7-10
☹ Een hele grote teleurstelling waar we ons gelijk over
heen moesten ze_en, want de dag daarna speelden we
onze volgende wedstrijd alweer.
We wonnen de andere poulewedstrijden van Frankrijk
🇫🇷, Turkije 🇹🇷 en Oekraïne 🇺🇦. Er waren nog veel ouders
van ons naar KroaGë gekomen, om ons (in oranje!) aan
te moedigen. We mochten ze tot de laatste dag niet
knuﬀelen ☹, maar het was natuurlijk al super leuk dat
iedereen er was!
De 1/8 ﬁnale speelden we tegen Slowakije en wonnen
we met 24-3. De kwarlinale moesten we nu dus tegen
Rusland spelen. Onze videoanalist, Chris, had de hele
week al beelden verzameld van Rusland, zodat we ons
goed konden voorbereiden op hun spel. We gingen
voor een plek in de halve ﬁnale, maar we verloren de
wedstrijd met 10-14 en maakten geen kans meer op
een medaille.
Natuurlijk was
iedereen erg
teleurgesteld.
Rusland werd
uiteindelijk
Europees
kampioen en
Griekenland
won zilver

Lola Moolhuijzen
mocht een prijs in
ontvangst nemen, als
topscorer van het
toernooi!

KNZB+ / oranje

Uit de oude doos

Uit: ‘Groeten uit Ede-Zuid’, R.H. Nijhoff. Uitgeverij Scripta Amsterdam, jan 1998

Nadat we in week 34 de oproep plaatsten van
Benny van den Brink, is Gerry van der Veer aan de slag
gegaan en in haar archief gedoken. Zo vond ze
onderstaande foto’s van het oude Enka bad.

Vorige week hebben wij met Jong
Oranje U17 deelgenomen aan het
Tiszavirág toernooi in Szeged
.
Super leerzaam en fijn om na lange tijd
weer te kunnen spelen
tegen de
sterke selecties van Hongarije ,
Kroatië
, Servië
en Duitsland .
Het eindresultaat was een mooie 3e
plaats . Lars werd zelfs nog topscorer
van het toernooi .
De prijzen werden uitgereikt door
waterpolo legende Tamás Faragó.

Ook Jens had een blessure opgelopen maar die is
gelukkig op Gjd hersteld. Dinsdag 7-9 werd de selecGe
bekend, iedereen de PCR test gedaan, papieren
geregeld en donderdag op weg
naar Malta
.
We zi_en in de poule met de
nummers 2 en 3 van het EJK U15
2 jaar geleden. Spannend wat dit
EJK gaat brengen.

Lars

Marnick

Vind je het leuk om ons te volgen? Het livescoreverloop
is te volgen via de Len site.
INFO & Streaming http://www.len.eu/?p=18278
Malta

12th - 19th, 2021

Jens
We waren zelf enorm
blij met de unieke
winst tegen Hongarije.

9 - 16
10 - 18
Helaas hee) onze
keeper Pepijn
Stevens in
Hongarije een
blessure opgelopen.
Hij kan nu niet mee
naar het EJK.

5-5
13 - 14

WJK meisjes U20
De redacGe was de vorige keer wat
in de war… we hadden
Fleurien ietsje te jong gemaakt.
Bij U20 trainen nu mee: Lola, Nina, Jill, Laura, Storm

Trainers/coach gezocht DG2 /CG1

In het nieuws

Trainer in spe?

Hulp gevraagd !!
Lijkt het je leuk om aan de badrand te
staan? Dan zijn we op zoek naar jou!
Nu het seizoen begonnen is zouden onze spelers van
DG2 en CG1 heel erg blij worden als jij ze wilt helpen.
We zijn met spoed op zoek naar trainers/coaches voor
beide teams.

De Gelderlander 04.09

Daarnaast zoeken we ook nog ondersteuning bij de
mini’s.
Heb jij Gjd en zin om een team training te geven? Dan
zijn we op zoek naar jou!
De trainingsdagen zijn:
Dinsdag: 17:00-18:00
Woensdag: 17:00-18:00 en 18:00-19:00
Vrijdag: 17:00-18:00 en 18:00-19:00
Interesse? Neem dan contact op met Sujeet

REBUS

Vragen over bestelde kleding?
Leuk dat er zoveel mensen kleding zijn komen passen.
We hebben er allemaal zin in om te starten.
De leverGjd is gemiddeld rond de 2 weken voor
bestellingen gedaan in de webshop.
Mocht je nog een vraag hebben over een bestelling,
stuur dan een mail naar: help@selessports.com

Vera van As zat op de tribune te kijken bij haar broertje
die bij DG2 speelt. Hier zijn we nog op zoek naar een
trainer. Vera twijfelde geen moment en hee) Niels
geholpen met training geven. Niels en Vera bedankt
voor het helpen.

Oefenpotje
Op de late avond van vrijdag 3 september speelde de
BM1 een oefenwedstrijd tegen Dames 3. Lekker weer!

