
BERENVELLETJE WEEK 37 2021

Als vanouds
Het was als vanouds weer een en al bedrijvigheid in en 
rond het water. Heerlijk dat het allemaal weer kan. De 
jongens U17 zijn goed bezig op het EJK, een aanrader 

om die wedstrijden te kijken. Komend weekend komen 
de Dames voor het eerst in actie in de reguliere

competitie. Zij gaan op bezoek in Leiden. Verder zijn er 
weer wedstrijden voor de Man-Meer! Cup en speelt
een aantal jeugdteams hun eerste wedstrijd van het 

seizoen. Volg het allemaal in de waterpolo app. 

We doen het samen

Fitte Fit & Fun

Vier leden van Fit & Fun hebben dinsdag 14.09 de test 
voor de trainers afgelegd in zwembad de Peppel. 
Helaas had 1 lid wat moeite met de 15 meter 
onderwater. Maar niet getreurd, 3 leden zijn 
met vlag en wimpel geslaagd. Zo heeft Fit &
Fun weer drie gediplomeerde mensen erbij.

Hier rechtsboven zien we Danny van Holland in actie bij 
de DG1. Danny heeft hiervoor al jaren geholpen bij de 
minipupillen en coacht nu zijn eigen team, DG1. 
Ondanks dat hij nu bij VZC traint (herenselectie), blijft
hij een echte beer! Daar zijn we ontzettend blij mee!

Het kan maar niet vaak 
genoeg gezegd worden: wat 
zijn we blij met de grote 
groep vrijwilligers die elke 
week weer klaar staan 
voor de club!  

De EG1 heeft ook maar wat geluk, want met Loes 
Donderwinkel hebben ze een hele goede coach 
gekregen. Loes heeft zelf al heel wat jaren waterpolo 
ervaring, waaronder bij Polar Bears. Nu speelt dochter 
Liva ook bij Polar Bears. Hartstikke leuk toch!

Inmiddels is Sander Gunnink begonnen met training 
geven aan CG1 op vrijdag. Hij kan helaas niet coachen, 
dus we zijn er nog niet helemaal uit. Maar wel super fijn
dat Sander de vrijdag al voor zijn rekening neemt. 

Ivan Grin gaat kijken of hij wat kan betekenen voor
DG2. Vooralsnog alleen op de woensdagen. Niels 
Krautscheid traint het team voorlopig op vrijdag, 
ondanks zijn beperkte tijd. 

Tot slot is er weer een heel aantal team managers 
begonnen. Dank jullie wel allemaal!

http://www.len.eu/?p=18278


Goed bezigMan-Meer! Cup

Kijk Kenji (CJ1) en Aliyah (EG1) eens goed bezig zijn bij 
de RWPS training in Amersfoort. Bij de E-jeugd liggen
er van de 7 kids 4 meiden van Polar Bears in het water. 
Bij de D-jeugd twee van Polar Bears en bij de C-jeugd
ook nog eens twee. Mede met dank aan de 
vader van Luc (DG1) en Aily (EG1) die e.e.a.
heeft uitgezocht en contact heeft gezocht
met de KNZB en RWPS midden. Dikke
pluim voor jullie allemaal! 

Op zaterdag 11 september stonden er voor Polar Bears 
vier wedstrijden op het programma in de Man-Meer! 
Beker competitie.  Drie daarvan werden tegen PSV 
gespeeld, en die club had een zware avond tegen onze 
beren en berinnen. Da3 won met 14-11 tegen PSV Da2, 
Daarna werd PSV H3 met 23-3 aan de kant gezet door 
H2, en H3 won op de valreep van PSV H2. De winnende 
goal kwam op naam van niemand minder dan 
Evangelos Doudesis. Dat topcoaches ook zelf nog goed 
kunnen poloën hebben de mannen wel bewezen. Ruud 
van der Horst wist het net maar liefst 7x te raken, en 
ook Jeroen Cavaljé was lekker op dreef.

Da2 tot slot had het toch echt een stuk moeilijker tegen 
UZSC Da3. Da2 speelde met 5 meiden uit o17 tegen 
een ploeg met enorme schat aan (internationale) 
ervaring. Dat was een beetje teveel van het goede. Het 
werd uiteindelijk 17-0. Een wedstrijd om van te leren.
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W-officials

Daags na de oproep in het Berenvelletje van week 36
kreeg Korrie al reactie van leden en ouders die zich 
willen opgeven voor de W-official cursus. Hartstikke fijn 
dat dit zo snel is opgepakt! Intussen heeft Korrie alweer 
een lijst met kandidaten doorgegeven aan de KNZB (oke, 
niet allemaal vrijwillig 😜). We hopen dat het tekort aan 
wedstrijd officials zo gauw kan worden weggewerkt.

In het nieuws

Evangelos Doudesis uit Ede nieuwe 

bondscoach waterpolodames Ede Stad 10.09

Assistent Doudesis volgt Havenga op 
als bondscoach waterpolosters
De Gelderlander 10.09

Droomstart voor debuterende coachDe Gelderlander 10.09

Evangelos Doudesis nieuwe bondscoach 
waterpolodames waterpolo.nl 10.09

https://www.zpcamersfoort.nl/sporten/waterpoloschool/
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2021/09/Berenvelletje_wk36_2021.pdf
https://www.edestad.nl/sport/waterpolo/751124/evangelos-doudesis-uit-ede-nieuwe-bondscoach-waterpolodames
https://www.gelderlander.nl/overige-sporten/assistent-doudesis-volgt-havenga-op-als-bondscoach-waterpolosters~a2831410/
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-10_De_Gelderlander_-_Vallei_-_10-09-2021_print.pdf
https://www.waterpolo.nl/oranje-dames/evangelos-doudesis-nieuwe-bondscoach-waterpolodames


EJK U17 jongens

Lars

Jens

Marnick

Eindelijk was het dan zover, na een zomer 
voorbereiding met daarin de nodige 
hobbels, vertrokken de jongens U17, met  
daarin Lars, Marnick en Jens op 9 
september naar Malta 🇲🇹 voor het EJK.

Eva nieuwe bondscoach dames

We feliciteren Eva met zijn aanstelling 
als nieuwe bondscoach van de 
dames. Veel geluk gewenst!

Lars (7) en Jens (3) na de poulewedstrijd tegen Italië. Lars 
was deze wedstrijd goed voor 4 doelpunten. Eindstand 8-5
Foto’s op deze pagina: Robert van Rossum

datum uitslag Wedstrijden poule A
zo 12.09 8-5 🇳🇱 Nederland -🇮🇹 Italië
ma 13.09 7-8 🇳🇱 Nederland -🇲🇪Montenegro
di 14.09 18-4 🇳🇱 Nederland -🇺🇦 Oekraïne

In het nieuws

Bekijk hier het einde van de sensationele wedstrijd in 
de 1/8 finale tegen Duitsland, met daarin een 
hoofdrol voor Marnick. Het filmpje begint bij 
een stand van 9-9, met nog een kleine 10 
seconden te gaan in het laatste part. Kippenvel!

Netherlands shocks Italy; Spain beats 
Croatia total-waterpolo.com 12.09

Three thrillers in playoff games in Malta
total-waterpolo.com 15.09

Beren zijn trefzeker
De Gelderlander 15.09

EJK Nederland na thriller in 
kwartfinale waterpolo.nl 15.09

De eerste tegenstander was Italië 🇮🇹 Na een 
voortvarende start gingen de mannen met een ruime 
voorsprong van 5-1 aan het derde part beginnen. 
De italianen hebben van alles geprobeerd maar de 
mannen bleven verdedigen en doorgaan. Het zorgde 
voor een prachtbegin van het toernooi: 8-5 winst.

De tweede wedstrijd was tegen Montenegro 🇲🇪. Een 
land dat normaal onbereikbaar is voor ons. De start 
was net zo flitsend als de dag ervoor. Na 20 seconden 
viel al het eerste Nederlandse doelpunt. Verderop in de 
wedstrijd kwamen de jongens terug van een 
achterstand, maar helaas net verloren met 7-8. Wat 
natuurlijk nog steeds wel heel knap is…..

De derde wedstrijd zou op papier een makkelijke zijn. 
In het eerste part kwamen ze nog wat moeizaam door 
de fysiek spelende Oekraïners heen, maar in het 
tweede part werd het verzet langzaam gebroken. 
Uiteindelijk gewonnen met 18-4. In het derde part kon 
voor het eerst ook de tweede keeper spelen. 

En toen kwam de kruisfinale tegen Duitsland. De hele 
wedstrijd hielden de teams elkaar in evenwicht. Toen 2 
minuten voor het einde Duitsland 🇩🇪 op voorsprong 
kwam werden de supporters toch wel erg nerveus. 

Met nog 107 seconden op de klok maakte Max de 
gelijkmaker. Het kon dus nog. Toen 9 seconden voor het 
eind de laatste aanval inging nam Branko nog een 
timeout. Er werd tactisch gewisseld. Lars, zwaar 
gepressed, speelt de bal naar Marnick en die schiet: 
GOAL! Het publiek en de spelers gingen uit hun dak. De 
kwartfinale bereikt. Wat een prestatie! (wordt vervolgd)

M
ar

ni
ck

 S
ne

l

Lars ten Broek

Jens Wijgers

Nederland dichtbij stunt tegen Servië
waterpolo.nl 16.09

http://len.microplustiming.com/lenejwpc2021
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2021/09/Manick_winnende_goal_EJKU17_NL_vs_Ger.mp4
https://total-waterpolo.com/netherlands-shocks-italy-spain-beats-croatia-in-derby/
https://total-waterpolo.com/three-thrillers-in-playoff-games-in-malta/
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2021/09/Beren_zijn_trefzeker_DG15.09.png
https://www.waterpolo.nl/oranje-jeugd/ejk-nederland-na-thriller-kwartfinale
https://www.waterpolo.nl/oranje-jeugd/ejk-nederland-dichtbij-stunt-tegen-servie?fbclid=IwAR1ljRR29Xq0sRJsdllcIzeNQA9_u61GGYLW0WvDCUROIN91HxXbvgkcFec

