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Dames 3 goes international
Een reisverslag
Inmiddels hangt onze felbegeerde prijs boven de bar in
de Dolfijn te stralen, maar hier ging een hele reis vol
belevenissen aan vooraf. We nemen jullie graag mee in
onze week op Bonaire!

Polar Bears forever
Eens een Polar Bear, altijd een Polar Bear. Een
club waar je vriendschappen sluit die een leven
lang meegaan. Lees in dit velletje het mooie
reisverslag van Dames 3 ‘mix’ op Bonaire.

WEDSTRIJDEN 20.11 en 21.11
A.s. zaterdag komt er een flinke delegatie uit Nijverdal
naar Ede. Zowel de dames als de heren spelen thuis
tegen Het Ravijn. Helaas zonder publiek, maar hopelijk
wél met livestream !!? Zondag spelen de heren ook nog
een uitwedstrijd tegen waterpolo Den Haag. Go Beren!
Za 18:30 Polar Bears Da1 – Het Ravijn Da1
Polar Bears LIVE (ovb)
Za 20:00 Polar Bears H1 – Het Ravijn
Polar Bears LIVE (ovb)
Zo 20:00 Den Haag H1 - PB H1
YouTube kanaal Den Haag

Zondag t/m woensdag - Warming up
Na maanden van uitkijken,
coronamaatregelen checken en
voorbereiding was het eindelijk zover:
om 8.15 verzamelden we op Schiphol
voor ons vertrek naar Bonaire. We
hadden al twee teamleden een aantal dagen ‘vooruit
gestuurd’ om het eiland en onze accommodatie te
verkennen en om 15.40 plaatselijke tijd stapten we het
Flamingo Airport op. Aangezien het toernooi voor ons
pas op donderdag zou beginnen hadden we
ruimschoots de tijd om onze villa in te richten, aan de
hitte te wennen en het eiland te verkennen.
Lekker tannen bij het
zwembad, spelletjes spelen,
eten op ons dakterras,
snorkelen op Klein Bonaire,
dagje strand met kitesurfen en
een gezamenlijke kajaktocht
met gids door de beschermde
mangroves van Bonaire. Op dinsdag konden
we ook nog trainen en achteraf bleek dit
maar goed ook: zout water en golven
bleken een geduchte tegenstander! Na een
technical meeting en een welkomstborrel
met de andere deelnemende teams kon
het toernooi wat ons betreft beginnen!

Donderdag t/m zaterdag - Gametime
Op donderdag stond onze 1e wedstrijd tegen de
Bonaire Barracuda’s op het programma. Gelukkig zou
deze pas einde van de dag plaatsvinden dus konden we
ons alvast mentaal voorbereiden op het strand. Helaas
werd een auto onderweg naar het stand nog
geconfronteerd met een typisch ‘Bonaires gebruik’:
autopech! Tegen de wegenkwaliteit
op het eiland die je eigenlijk alleen
maar kent van de Belgische snelweg
was zelfs een van de pick-ups niet
bestand.
Na wat uurtjes wedstrijdvoorbereiding op het strand
waren we helemaal klaar om tegen de thuisclub te
strijden. Ondanks dat de thuisploeg beter met de
elementen van het zeewater om kon gaan stapten wij
als winnaars uit de haven: de kop was eraf!
Wie overigens dacht dat wij
op vakantie waren in Bonaire
komt bedrogen uit: op vrijdag
stond onze eerste wedstrijd al
om 8.30 op het programma.

Dames 3 goes international
In de eerste helft liepen we al snel uit tot 5-1 tegen de
Linge, maar we gaan niet ontkennen dat we ‘golf mee’
hadden. Tussen de wedstrijden door was er ook tijd om
het kleurrijke centrum van Kralendijk te verkennen en
konden we wat souvenirs scoren. Eind van de dag
hadden we alle 3 onze wedstrijden gewonnen!
Op zaterdag stonden de kruisfinales op het programma.
Wederom mochten we het opnemen tegen De Linge en
later tegen een gelegenheidsteam van DraGor uit
Drachten, een mixteam. De uurtjes op het strandbed
en de reeds gespeelde wedstrijden hadden zeker hun
sporen nagelaten, maar ook deze wedstrijden werden
overtuigend gewonnen!
Zaterdagavond stond er nog
een activiteit op het
programma: het eindfeest! Als
topfavoriet voor de feestbokaal
waren we geheel gewapend
met groene, glitter accessoires
klaar voor de ‘strijd’. Als kers op de taart kregen we
voor de avond begon nog te horen dat ons toernooi al
was afgelopen en dat we dus al kampioen waren. Nu
stond niks ons meer in de weg om te doen waar we het
beste in zijn: een geweldig feestje bouwen! In de villa
bleef het nog lang onrustig..
Vanaf zondag - Cooling down
Niets is zo lekker wakker
worden als wakker worden als
kersverse kampioenen

In groepjes gingen we naar de noordpier om de
herenfinale te bekijken en aansluitend de prijsuitreiking
bij te wonen.
Na het in ontvangst nemen van
onze prijs gingen we weer richting
de villa want voor een aantal
meiden was het tijd om de koffers
alweer in te pakken. Op de laatste
dag is de resterende groep nog op
pad geweest om o.a. te snorkelen
bij 1000 steps en de slavenhuisjes op het eiland te
bekijken, wat heel indrukwekkend was. Met frisse
tegenzin sloten we de trip af in onze favoriete
strandtent en stapten we maandagavond weer in het
vliegtuig.
Leuk om te vermelden is dat we met een
gelegenheidsteam op Bonaire waren. Een deel van ons
speelt nog in dames 3 bij Polar Bears, maar een deel is
inmiddels gestopt of uitgevlogen naar andere
verenigingen. Dat bewijst maar weer dat je een Polar
Bear bent voor het leven! Hoe bijzonder dat we dankzij
onze club met elkaar de wereld over kunnen!
Ons geweldige gelegenheidsteam bestond uit: Hanneke
Scherjon, Loes Donderwinkel, Floranne Cavaljé-van der
Ham, Céline Hendriks, Merel de Jong, Anouk Butz,
Bregje de Jong, Demi Jonkers, Romy Hendriks, Rixt
Vellinga, Sarah Looijen, Marit van de Weerd, Sanne van
Walsem en Nina te Riele.

“Wat hebben we
het goed gehad”.

In het nieuws
Berinnen naderen toppers
Ede Stad 17.11
lar Bears naderen
Waterpolosters van Po
Gelderlander 15.11
de twee koplopers De

Laura en Silvanne genomineerd
Regiosportveenendaal.nl 18.11
Waterpolomannen op stage in Hannover
Waterpolo.nl 18.11
Karakteristieken eredivisie
Waterpolo.nl 14.11

Jeugdlintje
Kinderen en jongeren die iets
bijzonders doen voor de
Edese samenleving verdienen
een Pluim! Net als jonge
kampioenen op het gebied
van sport en cultuur. Kent u
iemand die zo’n jeugdlintje
verdient? Iemand opgeven
kan tot 1 december
via ede.nl/jeugdlintje

Post van Sinterklaas

Livestream hulp gezocht!

Door de aangescherpte corona maatregelen
zijn er een paar wijzigingen in de planning van
Sinterklaas. De teams zijn al via de teammanagers op
de hoogte gebracht, maar we zetten hier nog even alle
wijzigingen op een rijtje:

We zijn naarstig op zoek naar extra
ondersteuning voor ons livestream team.
In verband met eigen wedstrijden/werk (in het
buitenland) zijn we komend weekend onderbezet en
kunnen we de livestreams niet organiseren. Dit lukt
alleen als we extra ‘handjes’ hebben.

• DG1, DG2, CG1 – woensdag 1 dec 18:15-19.45 uur
• CJ1 – zaterdag 27 nov 16:45-18.15 na de wedstrijd
• BG1 – zaterdag 27 nov 17:45 – 19:15 na de
wedstrijd
• BJ1 – overleg met TM voor nieuwe datum

Voor de techniek wordt gezorgd. We hebben hulp
nodig bij de opbouw / opruimen en om de camera van
links naar rechts te bewegen… Technische kennis is
natuurlijk ook welkom. We hopen dat een aantal
enthousiastelingen zich z.s.m. bij ons meldt, zodat er,
ondanks dat er geen publiek aanwezig mag zijn, toch
een stream is om de wedstrijden te bekijken.

Voor de overige teams blijft de originele planning
staan. Ouders die van ver komen, dus echt buiten Ede,
kunnen op vertoon van een CTB voorin de Dolfijn
plaatsnemen en daar op hun zoon/dochter wachten.
De bar en de keuken zijn gewoon open.
Afgelopen week
gingen acht
Berinnen van de
waterpolo
academie op
stage naar
Hongarije. Het
Pieter van den
Hoogenband
zwemstadion is
namelijk t/m 28
nov dicht
vanwege de
International
Swimming League

Zaterdag 20 november
•onze dames spelen tegen ‘t Ravijn om
18.30 uur (opbouwen om 17.45);
•de heren spelen ook tegen ’t Ravijn om
20.00 uur.
Komende zaterdag (de 20e) zijn we gevraagd om het
diplomazwemmen te streamen van Zwembad De
Peppel. Dit willen we heel graag mogelijk maken, maar
ook hier hebben we extra ondersteuning bij nodig! Het
afzwemmen in verschillende groepen duurt van 14.00 –
17.00 uur (opbouw om 13.30 uur)
Wie wil ons helpen, incidenteel, vaker?
Stuur dan een reactie aan
Sander ten Broek
06-51219998
Groetjes,
namens het livestream team,
Sander ten Broek

Lekker zwemmen

Wanneer je op een willekeurige zondagochtend
(14/11) wat baantjes gaat trekken, is het toch leuk en
grappig dat je het hele uur onze mooie sponsorplaat
op het scorebord ziet prijken. In ruil daarvoor willen
we ook best eens wat reclame maken voor
de Peppel. Kom ook lekker zwemmen!

Uit de oude doos
'Moskou’
basis voor de
successen
van de beren
in de jaren
negentig.
Via: Carel
van Velsen
(klik op het artikel
voor een vergroting)

Waterpolo weekend
H5 pakten vorige week hun eerste overwinning
van het seizoen, tegen ‘Hard en Nat’ Hydrofiel H2.
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CG1 zette in het laatste partje tegen de Rijn nog een
mooie eindsprint in. Een 5-9 achterstand werd nog
teruggebracht tot 10-10. Helaas pikte de Rijn in de
laatste minuut toch nog de punten weg. Eindstand 1011. Zowel de Rijn als PB wilden graag met de 30 sec
klok spelen, en zo kon Marjolein (moeder van Wessel
en Ilane) direct na haar BSr theorie al oefenen met het
bedienen van de schotklok. Hartstikke stoer!
EG2 wist knap te winnen in de uitwedstrijd tegen de
nummer 1 Thetis EG1. Thetis zakte hierdoor naar plek
3. Met een wedstrijd minder gespeeld heeft EG2 nu de
nr 4 ENC EG2 weer in het vizier.
DG1 heeft met best een groot verschil
gewonnen en staat nu eerste.
Bas de Jong is ook weer aangesloten bij H3. Zij kregen
afgelopen week versterking van maar liefst 5 jongens
van BJ.
Bij H1 stond pas na 7 minuten de eerste P op het bord,
een mooie wedstrijd met zeer weinig foutenlast. In de
allerlaatste seconde helaas gelijkspel.

Spelregelvraag waterpolo.nl
VRAAG #2 De scheidsrechter geeft een uitsluiting
binnen de 6 meter voor wit. De aanvaller in
balbezit is buiten de 6 meter lijn. Hij neemt de bal,
maakt een schijnbeweging en schiet. Doelpunt.
Wat moet de scheidsrechter doen?

Thuiswedstrijden zaterdag

Tijd

Team

Jurytafel

Scheids

17.30

DG1-Octopus

Antoinette Gr - Korrie

Sander B.

18.30

Da1–Het Ravijn

Cees-Korrie-Erna-John

20.00

H1–Het Ravijn

Cees-Korrie-Erna-John

Uitwedstrijden zaterdag

Wedstrijden zondag
Tijd

Team

Jurytafel

16.30

BM1 – De Ham

Rixt – Roel O. - Jill

18.00

BJ1 - Watervlo

Rob vdB – Roel O. - Jill

Sponsorplaat Da / H

