BERENVELLETJE WEEK 19 2022

Dames 1 wint de KNZB beker

3x kampioen!!!
1-2-3
De Dames sluiten met een knal hun seizoen af.
De “treble” is binnen. Knap gedaan.
De heren beginnen zaterdag aan de kwartfinale
tegen Donk, een tegenstander van formaat. BJ1
speelt zondag de belangrijke wedstrijd om plek
2 in de poule, liefst met veel publiek!

WEDSTRIJDEN 13.05 – 15.05
Vr 20:15 GZC Donk H1 – Polar Bears H1
Za 17:30 Polar Bears H1 – GZC Donk H1
Zo 16:00 GZC Donk H1 – Polar Bears H1

Polar Bears mag voor het eerst sinds 2019 de KNZB-beker omhoog houden. De derde hoofdprijs dit seizoen.
Foto: Orange Pictures

Dames winnen KNZB beker
Zondag 8 mei 2022 mag in de boeken! Een week na het
spelen van de halve finale was het al zover. Op naar
Den Haag voor de finale van de KNZB beker. De sirene
was voorzien van nieuwe lagers en loeide weer als
vanouds. De tribune goed gevuld en de trommel en de
vlaggen maakten het plaatje compleet. Ook vanuit huis
en Dolfijn werd meegeleefd, iedereen zat er klaar voor.
Toen het fluitsignaal,
altijd lekker om de eerste
aanval te mogen spelen.
Er volgden wat kansjes
over en weer, maar beide
ploegen konden het doel
nog niet gelijk vinden.

De heren hadden toch nog
een busje weten te regelen

Fleurien opende na ruim 4 minuten de score. De kop
was er af. De Zaan maakte al snel duidelijk dat het de
huid duur wilde verkopen. Nadat Lola de 2-1 had
binnengetikt was het Maxine Schaap die tot tweemaal
toe de stand weer gelijk trok.

tikje uit. Lola en Jill wisten beiden te scoren, terwijl aan
de andere kant het doel schoon bleef. Een gaatje van
twee doelpunten halverwege. So far so good!
Begin derde periode wist de Zaan echter een manmeer te verzilveren en daarna de spanning weer
helemaal terug te brengen toen het ook nog de 4-4
scoorde. Gelukkig was het wederom Lola die voor wat
opluchting zorgde. Dit partje ging verloren, maar er
stond nog wel een voorsprong op het bord.
In de vierde periode kreeg De Zaan weer een manmeer, die ze gelukkig niet wisten te verzilveren. Storm
maakte daarop twee belangrijke goals. In de laatste
periode een gat van 3 doelpunten gaf nog een tik aan
de tegenstander. De Zaan was het even kwijt, waarna
Fleurien en Feline de score verder lieten oplopen tot 49. Dit kon niet meer misgaan en dat deed het ook niet.
De Zaan mocht nog tweemaal scoren uit een manmeer en een strafworp, maar toen was het tijd. De
triple was binnen en dik verdiend! Gefeliciteerd dames!

In het nieuws
Van Gent Finaleweken:
Polar Bears winnen ook KNZB beker
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Waterpolosters Polar
Bears schrijven
clubhistorie De Gelder
lander 08.05
Vrouwen Polar Bears winnen ook
KNZB beker Ede Stad 08.05
Dutch cup for Polar Bears and ZV de
Zaan Total waterpolo.com 09.05

In de tweede periode deelden de berinnen een eerste

Polar Bears talenten
gedijen op de
waterpolo academie
De Gelderlander
06.05

De dames poseren met de drie prijzen van seizoen 21/22:
Supercup, Schaal en Beker

Waterpoloster
Simone verkaste
in haar
eentje naar Span
je AD.nl 05.05

Afscheid Joanne

In memoriam

Na de bekerfinale gaf Joanne aan volgend seizoen te
stoppen bij Polar Bears, om zich te kunnen richten op
haar opleiding en maatschappelijke carrière. We zullen
haar enorm gaan missen en wensen haar veel succes.

Afgelopen week bereikte ons het droevige
bericht dat oud-lid en zwemtrainer Gert van de Brink
op 1 mei op 78-jarige leeftijd Is overleden. Lees verder

Play–off Heren

Koenders stopt op hoogtepunt bij
Polar Bears De Gelderlander 08.05

Foto’s online
In de aanloop naar het jubileumfeest is Mark Gunnink
het foto archief ingedoken. Voor deze speciale
gelegenheid heeft hij de
foto’s van het 60-jarig
jubileum tijdelijk online
beschikbaar gemaakt. Je
kunt ze bekijken via de link
van gunninkfotografie.
Wachtwoord polarbears

In voorbereiding op de kwartfinale van de play-offs
hebben de heren zaterdag een oefenwedstrijd tegen
Amersfoort gespeeld. De heren wonnen met
overtuiging. Voor het eerst in zeer lange tijd was de
selectie compleet, Rick maakte zaterdag zijn rentree.
Net op tijd hersteld! Welkom terug Rick.
Dit was een goede generale voor play-offs.
Heel veel succes mannen!
Komen jullie de heren aanmoedigen? Vrijdag spelen ze
uit in Gouda om 20.15 en zaterdag thuis om 17.30. Een
eventuele derde wedstrijd is zondag in Gouda om 16.00

Al 90 jaar Fit
Fit en Fun, de afdeling van Polar Bears,
waar jong en oud elke dinsdagavond
werken aan hun conditie of deze op
peil willen houden is voor alle leeftijdsgroepen.
Dat er alleen oudjes meedoen is een fabel, ook al zou
je het misschien denken na het lezen van dit stukje. Op
de foto links vooraan zie je Wim van den Berg, die
samen met wat anderen even bijkomt van een paar
baantjes zwemmen.
Wim is al vanaf 15 november 1978 lid van Polar Bears,
al meer dan 40 jaar dus. Hij en zijn vrouw Tiny slaan
niet gauw een dinsdag over. Ook bij de activiteiten
buiten het zwembad is hij altijd trouw aanwezig.
Een gezellige gast in het water, maar ook buiten het
bad met leuke contacten met zijn medezwemmers.
Op 13 april vierde Wim zijn 90e verjaardag, en mag
zich het oudste nog actieve zwemlid noemen. Van
harte gefeliciteerd Wim. We hopen dat je nog lang Fit
mag blijven en veel Fun zult houden!

Van de bestuurstafel
De waterpolo
commissie is druk bezig met
de voorbereidingen voor
volgend seizoen. De WPC
heeft in april voor de E- en Djeugd een bijeenkomst
georganiseerd waarin Hans
Nieuwenburg uitleg gaf over
de jeugdopleiding binnen
Polar Bears.
Een dergelijke bijeenkomst zal ook nog voor de C/B
jeugd worden georganiseerd. Volgend seizoen kunnen
we wel weer een CM1 team inschrijven! De voorlopige
teamindeling jeugd is bekend. Meer informatie
hierover volgt via je trainer. Vanaf nu wordt zoveel
mogelijk getraind in de samenstelling van volgend
seizoen. Zie hier het trainingsschema t/m eind mei.
Voor het Wim Kok toernooi hebben zich al een aantal
teams uit de regio aangemeld: VZC, De Rijn, DWK en
Amersfoort. Dat wordt een gezellige boel.
Tijdens de zwemvierdaagse van 20-24 juni zijn de
verenigingen gevraagd een side-event te verzorgen. Op
dinsdag zal er door de waterpolo afdeling wat worden
georganiseerd en synchroon neemt de woensdag voor
haar rekening. Dank aan iedereen die hieraan wil
meewerken.
Alcohol onder de 18 is verboden, ook tijdens Polar
Bears feestjes. We willen daar samen met de Dolfijn
nogmaals aandacht aan besteden.
Nix18 dus, en let een beetje op elkaar.

Het kan jullie niet ontgaan zijn, de voorbereidingen
voor het jubileum zijn in volle gang. Wat hebben we er
zin in om 2 juli samen met jullie dit feest te gaan
vieren. Heb je je al aangemeld?
Korrie, al jarenlang onze steun en toeverlaat bij het
wedstrijdsecretariaat, gaat er na dit seizoen toch echt
mee stoppen. We hebben Marjon Maat en Tim Witvliet
bereid gevonden om het wedstrijdsecretariaat over te
nemen, super! Peggy en Lian zullen de jury-indeling op
zich nemen en Sujeet zal het aanspreekpunt zijn voor
het badwater. Zo verdelen we de vele taken die Korrie
altijd op zich nam over meerdere personen. We zullen
uiteraard nog apart stil staan bij het afscheid van Korrie.
Daarnaast zijn er nog altijd de vacatures voor een
secretaris en een nieuwe voorzitter. Helaas is het nog
steeds niet gelukt om daar vervanging voor te vinden.
Heb je interesse, laat het ons weten.
Op 27 juni staat de volgende algemene
ledenvergadering weer op de kalender. Noteer deze
alvast in je agenda! We zien jullie dan graag in de Dolfijn.

Trainen in de Vrije Slag
Do 26-5 is er geen training ivm Hemelvaart. Vrijdag 27-5
is voor de meesten de laatste binnentraining.
Vanaf maandag 30 mei gaan de volgende teams op
maandag en vrijdag buiten trainen:
H1 t/m H5, Da1 t/m Da3, BM, BG, C, D en E-jeugd.
BJ1 gaat buiten trainen na de laatste wedstrijd.
De minipupillen, Fit en Fun, Synchroon, SHS en RWPS
trainen de maand juni nog binnen. Meer informatie
volgt via de trainers.

Secretaris gezocht
Acht jaar geleden, op 20 januari 2014 werd ik secretaris
van de vereniging. Op dat moment polode onze oudste
zoon Bart bij de mini’s. De vereniging had dringend
behoefte aan versterking in het bestuur en de functie
van secretaris was op mijn lijf geschreven.
In 2020 is Bart, vanwege zijn studie, gestopt met
poloën. Ook onze dochter heeft bij de mini’s gezeten,
maar ook zij is inmiddels, alweer 2 jaar geleden
gestopt.
Dat geldt nog niet voor mij, maar met ingang van mei
2022 leg ik mijn functie neer. Dusss, het bestuur is
weer op zoek naar een nieuwe secretaris!
Is het veel werk? Nee, dat valt best mee: notulen
maken van de ALV (2x per jaar) en zo’n 10 keer per jaar
notuleren bij de bestuursvergadering. Verder houd je
veranderingen bij in het register van de KvK en ben je
eerste aanspreekpunt voor vragen van leden van de
vereniging.
Wil jij ook van
betekenis zijn
voor de vereniging?
Neem dan voor
meer informatie
contact op via
secretaris@polarbears.nl

Maarten Geels

Wedstrijd weekend
Da2 ging op bezoek in Leiden. Met twee wissels op de
bank tegenover een volle bank bij de tegenstander
mocht de P-last niet teveel oplopen. Gelukkig was er
geen reden tot zorg. De dames liepen in de eerste helft
al uit naar 1-6. Daarna werd er over en weer nog wat
gescoord en met 5-9 eindstand ging de winst ruim
verdiend mee naar Ede.

Da3 speelde de derby Ede-Wageningen. De dames
gingen flitsend van start, en hadden het net al zeven
maal gevonden voordat de Rijn in de derde periode
voor het eerst iets terug kon doen. Daarop volgde een
goede periode van de Rijn, die nog 4x achter elkaar
wisten te scoren, ookal was dat hier en daar met een
beetje geluk. Het laatste part was weer voor de
berinnen, die de wedstrijd gemakkelijk uitspeelden tot
een mooie eindstand van 14-6.

H3 maakte voorafgaand aan de wedstrijd al indruk op
de scheidsrechter: “daar ligt echt een hele hoop
ervaring in het water”. Dan moet je het natuurlijk ook
nog laten zien. Aangemoedigd door hun jongste kroost
deden de mannen in hun wedstrijd tegen Den Haag
wat ze aan hun stand verplicht waren. Het overwicht
was de hele tijd aan Edese kant en de wedstrijd werd
mooi afgesloten met een 18-14 overwinning.
H2 kreeg het Ravijn op bezoek, op papier al een wat
lastiger tegenstander. Ruud had na zijn wedstrijd met
H3 nog genoeg in de tank om nog een wedstrijdje te
spelen, dus die bleef lekker liggen. Ook Rami en Roel
waren van de partij, zodat de wisselbank volledig
gevuld was.
De eerste periode werd met een doelpunt in het
voordeel van de beren afgesloten. In het tweede part
nam Het Ravijn echter al vlot de leiding over door drie
keer achter elkaar te scoren
In het derde part trokken de beren de stand nog even
gelijk, maar het was het Ravijn die in het laatste part
toch weer een gaatje wist te slaan. De mannen
moesten uiteindelijk met 9-12 het hoofd buigen. Het
Ravijn staat nu vier punten voor op H2, maar heeft wel
twee wedstrijden meer gespeeld.

Even voorstellen: Dido
Hallo, ik ben Dido Hoosemans
ik ben 14 jaar en ik kom uit
Keijenborg. Op dit moment zit ik
in de 3de klas op het Ulenhofcollege in
Doetinchem.
Sinds mijn achtste speel ik
waterpolo bij de club NDD
in Doetinchem. Nu speel
ik in het CG1 team, een
gemengd team. Daarnaast
val ik nog in bij de dames.
Voor volgend seizoen heb
ik besloten om
gastspeelster te worden
bij Polar Bears BM1. Ik
denk dat ik mezelf hier
goed kan ontwikkelen.

At the carwash yeah
Het is droog en stoffig buiten, en daar wordt je auto
echt vies van. Wat is er dan fijner dat je ‘m zelf niet
hoeft te wassen, maar dat dat voor je wordt gedaan?
Zaterdag 21 mei vindt er tussen 9:00 en 12:30 weer
een carwash plaats op het terrein van Busser
veetransport. Net zoals in voorgaande edities zullen de
B-meiden en B-mannen je auto weer helemaal laten
blinken. Zelf kun je ondertussen even gezellig bijkletsen
onder het genot van een kopje koffie of thee. En dat
voor maar een tientje.
We kunnen ons goed voorstellen dat je een schone
auto meer waard vindt dan dat, dus meer doneren mag
natuurlijk altijd 😊. De opbrengsten worden ingezet
voor leuke festiviteiten op en rond het jubileum.

Ik heb zin om samen met
het team er een leuk en
gezellig jaar van te maken!

Dido Hoosemans

Ziekenboeg
Milan kon afgelopen week niet meedoen met de
wedstrijd van BJ1 vanwege een hoofdwond. Dat klinkt
pijnlijk. Veel beterschap, Milan!

De wasploeg van 2012, onder leiding van wasmeester Erik
Staand: Suzan, Yvette, Lindsey, Claudia, Bregje, Ati, Demi, Anniek
Zittend: Tessa, Romy, Melanie, Cloë, Iris

We kondigen het vast vroeg aan: de inmiddels
welbekende paaseitjes actie komt er weer aan!

Jury rooster

Speelschema

Zaterdag 14-05:
Tijd

Team

Jurytafel

15.30

H5 - EZPC

Roel-Ronald-Jill

16.15

H4 - De Treffers

Roel-Ronald-Jill

17.30

H1 - Donk QF PO

Cees-Nynke-Lian-Erna

18.30

H2 - ZPB

Yaniek-Robin-Jorick

20.15

H3 - Donk

Yaniek-Robin-Jorick

Zondag 15-05:
Tijd

Team

Jurytafel

18.00

BJ - ZPC A'Foort

Iska-Marjon-Jill

19.15

H4 - PSV

Jorian-Tarik-Timo

Road to Final Six BJ1
Het wordt een spannend weekend voor BJ1. Bij winst
staan de jongens 2e en zijn ze rechtstreeks geplaatst
voor de Final Six. Worden ze derde dan spelen ze op
4/5 juni nog een kwalificatieronde
tegen de nr 4 van de andere poule.
De jongens kunnen
zondag alle support
gebruiken. Komen
jullie ze aanmoedigen?

ZET ‘M OP BEREN!

Kom onze Beren aanmoedigen
Zaterdag 14 mei 17:30
Entree 3,50 euro
Gratis toegang met ledenpas

