BERENVELLETJE WEEK 02 2022

Brief van de Burgemeester

Gesteund

KNZB+ / oranje

Iedereen binnen Polar Bears verlangt er naar
om weer te mogen zwemmen. We weten ons
gesteund door de burgemeester van Ede, die in
een brief aan de minister het belang van
sporten op de fysieke en mentale weerstand
nog eens onderstreept. Fijn om te lezen.

WEDSTRIJDEN 13.01 en 15.01

De gelderlander - 8 januari
2 beren toegevoegd aan
selectie oranje staf.

De Heren spelen binnen 2 dagen 2x tegen BZC
Schuurman. De dames zien we ook tegen dezelfde
tegenstander als vorige week, zij spelen uit tegen PSV.
Do 20:00 PB H1 – BZC Schuurm H1
Polar Bears LIVE
Za 18:00 PSV Da1 – Polar Bears Da1
Livestream onbekend
Za 19:30 BZC Schuurman H1 – PB H1
Livestream onbekend

Gefeliciteerd Richard van Eck
en Bas de Jong.
Sport en
bewegen is een
essentiële
dienstverlening
(petities.nl)
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In het nieuws
Sportprijzen Veenendaal voor vd Zandschulp
en Laura Schinkel RegiosportVeenendaal 08.01

Laura Schinkel
pakt twee
prijzen op een
avond Ede
Stad 08.01
Polar Bears opent jaar met
volle buit Ede Stad 12.01
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Sponsoren gezocht

Verbind je
bedrijfslogo
aan de
synchro app

Synchroon zoekt een sponsor voor de SYNCHRO APP
Deze app zal voor onze leden en trainsters heel veel
trainingsplezier opleveren
Wat kan de app allemaal?
•
Ledenadministratie (leden, categorieën, groepen,
trainers, officials, hulpouders)
•
Bijhouden en berekenen van resultaten, diploma’s
en kwalificaties/limieten
•
Realtime score-systeem voor ouders en supporters
•
Sporters-volgsysteem
•
Resultaten, metingen, lenigheid, voortgang
•
Wedstrijdadministratie: Categorieën, figuren
lotingen, locaties, team planning
•
Rijschema planner voor de wedstrijden
•
Delen van informatie en documenten
•
Aanvullende informatie, uitleg, training informatie,
afbeeldingen en filmpjes
•
Vele kleine hulpmiddelen, zoals een kalender,
absentielijsten, webshop etc.
•
Muziek delen
Kortom een hele
Kijk hier voor het filmpje
waardevolle app
van de synchro app!
voor ons, die nog
steeds verder
ontwikkeld wordt.
Mogelijk biedt dit
zelfs voor waterpolo
in de toekomst
mogelijkheden.
De app is
ontwikkeld door
Arnst.

Ben jij de
eerste die
ons helpt de
app wellicht
landelijk te
maken?
Kijk hier voor meer informatie!

Synchroon trainers opleiding

SportGROWtalent biedt allerlei opleidingen voor
trainer(s) binnen de zwemwereld aan dus ook voor
waterpolo en synchroonzwemmen. Maar ook EHBO en
BHV wordt aangeboden. Dit jaar gaat Jennifer de
Synchroon trainster 2 opleiding volgen. In
samenwerking met Polar Bears vindt dit keer de
opleiding in de Peppel plaats, lekker dicht bij huis!
Ook ouders die nog geen ervaring hebben in les geven
kunnen de Synchroon trainster 2 opleiding volgen. Lijkt
het je leuk om met Jennifer de opleiding te volgen? Of
wil je meer informatie over de andere opleidingen?
Kijk voor meer informatie op de website
https://www.sportgrowtalent.nl/opleidingen/

Pupil van de week
Deze week leggen we graag wat uit over de Pupil van
de week. Die is er al jaren tijdens de thuiswedstrijden
van de dames en heren, maar jammer genoeg is dat dit
seizoen nog niet gestart. De pupil van
de week is een speciale gast tijdens de
wedstijd, een echte VIP zeg maar.
Zo mag de pupil bij de voorbespreking
zijn, mag voorafgaand aan de wedstrijd
in het water mee inzwemmen
en ingooien en mag als de
wedstrijd begint, als allereerste
de bal in het water gooien.
De pupil van de week hoort er helemaal bij, krijgt
een speciale badjas aan en wordt net als de grote
spelers voorgesteld aan het publiek. Natuurlijk is
er ook altijd ruimte voor een foto momentje met
het team. Voor veel kinderen is dit een moment om
nooit te vergeten, en daarom krijgen de kinderen ook
altijd een mooi aandenken mee naar huis.
Hoe wordt je nu pupil van de
week? De pupil wordt samen
met de ouders uitgenodigd
door een begeleider. Vaak
zijn het de kinderen van de
onder 11 teams die hiervoor
gevraagd worden; de meisjes voor de Dames
wedstrijden, de jongens voor de Heren wedstrijden.
We hopen weer veel 'pupillen van de week’
te zien. Dat vinden we namelijk hartstikke
gezellig!

Hulp gezocht!
We willen heel graag dat er weer een pupil van de
week komt. Na het vertrek van Corisande en Gerold
zijn er helaas nog geen nieuwe begeleiders gevonden.
Wie zou dit willen gaan doen?
Wat ga je doen? Je houdt contacten met de
teammanagers/trainer van de O11 teams en de mini’s.
In overleg wordt er een lijst gemaakt welk meisje en
welke jongen bij de H1 en Da1 thuiswedstrijd pupil van
de week mag zijn. Je bent de contactpersoon voor de
ouders van de pupil, je bespreekt met de teammanager
van H1/Da1 wie er komt en wanneer die waar moet
zijn. Je begeleidt ook de kinderen voor en tijdens de
wedstrijd en zorgt dat er een groepsfoto en oorkonde
voor de pupil komt.
Speelt je kind bij de mini’s of O11 en lijkt het
je leuk om hiermee te gaan helpen, dan zijn
we met name op zoek naar jou.
Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht
bij Marcel Timmerman.
Waarom O11 en mini: Oud genoeg om het spel de hele
wedstrijd interessant te vinden, jong genoeg om zich
dan heel speciaal te voelen.

Bootcamp
Afgelopen week zijn de bootcamps weer begonnen.
Dank aan alle trainers die de bootcamps hebben
georganiseerd. Op de volgende pagina vind je een
mooie foto collage. Ouders mogen helaas niet (meer)
langs het veld kijken volgens de regels van Blauw-Geel.

Opgeruimd staat netjes
Opgeruimd staat
netjes, dat geldt niet
alleen voor de
spulletjes in het
materialenhok,
maar ook voor het
materiaal van het
livestream team.
Sander heeft daarvoor
marktplaats afgestruind
en een paar mooie
opberg boxen weten te
vinden, waarna Mika
de computer heeft
ingebouwd. Mooi hoor!
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Meedoen EJK en WJK?
Hoe zit dat met wel of niet moeten kwalificeren
voor een EJK (of WJK)? De meiden zijn geplaatst voor
het jeugd EK U19 maar de jongens moeten zich eerst
nog kwalificeren. Daarom is de redactie voor jullie in
de best wel ingewikkelde materie gedoken. Want
waarom moeten de jongens zich nog eerst
kwalificeren en spelen de meiden zonder kwalificatie
wedstrijden? En waarom doen meiden mee met WJK
U16 en U18 en jongens alleen met U18?
Het wel of niet moeten spelen van kwalificatiewedstrijden EJK hangt af van hoe de voorgaande jaargangen
hebben gepresteerd. Vaak een compleet ander team.
Omdat meisjes U17 in 2021 op plek 5 zijn geëindigd zijn
ze automatisch geplaatst voor het WJK dit jaar. En door
deze 5e plaats zijn in 2023 de meisjes U17
ook automatisch geplaatst voor EJK U17
(jaargang 2006/2007).
Daarnaast is de plek waar je voorganger eindigde ook
weer van belang voor de uitgangspositie bij EJK. Plek 1
t/m 4 worden verdeeld over 4 poules. Plek 5 t/m 8
worden ook weer over 4 poules verdeeld. Dus hoe
hoger je eindigt hoe meer kans op minder goede teams
in je poule. Bij een WJK is de indeling random.
De jongens U17 zijn in 2021 op een
knappe 7e plek geëindigd en hebben
zich hiermee voor het WJK geplaatst.
Dat is lang geleden. Hierdoor is in
2023 U17 geplaatst voor EJK U17
(jaargang 2006/2007)

Omdat de jongens U19 12e zijn geworden in 2018
moeten de jongens van 2003 die nu U19 zijn zich eerst
weer apart kwalificeren. De eerste 2 uit de
kwalificatiepoule plaatsen zich. In het geval van de
jongens zijn de eerste 8 landen geplaatst omdat EJKT
9
gastland Montenegro waar het EJK in september
U1
plaatsvindt al is geplaatst. Het land die organiseert
wordt direct zonder voorronde geplaatst.
De meiden U19 zijn in 2018 3e geworden waardoor dit
jaar de meisjes U19 (2003/2004) direct zijn geplaatst
voor het EJK.
De meisjes U16 (2006/2007) zijn in 2021 7e geworden
en hiermee rechtstreeks geplaatst voor het WJK dit
jaar. Helaas waren de jongens 2006 niet geplaatst voor
het EJK en daarmee dus ook geen deelname aan het
WJK.
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live scoreverloop

De EJK’s onder 15 en onder 17 (junior) worden altijd in
een oneven jaartal gespeeld, de EJKs onder 19 worden
altijd in een even jaartal gespeeld. Deze verdeling van
toernooien zorgt ervoor dat spelers van bepaalde
jaargangen wat minder toernooien zullen spelen dan
andere jaargangen.
In 2022 zijn er WJK’s voor U16 (2006/2007)
en U18 (2004/2005). In 2023 is er dan een
WJK voor U20 (2003/2004).
In 2022 is er EJK U19 (2003/2004)
In 2023 zijn er EJK’s voor U15 en U17
Vaak zijn het de tweedejaars die naar
een EJK gaan, dus dit jaar de jeugd uit
jaargang 2003. Die worden aangevuld
met de lagere leeftijdscategorie. Bij het
WJK zal het grotendeels dezelfde selectie
zijn als bij het EJK vorig jaar.

Afgelopen week is bekend geworden wie er bij de
KNZB selecties door zijn bij de jeugd.
David Zuidema (CJ), Imme van der Schaaf (BJ) ,
Wessel de Ligny (BJ), Kiara Heerink (BM) en Fay
Bongers (BM) gefeliciteerd.

