BERENVELLETJE WEEK 20 2022

Heren door naar halve finale
Vrijdag was de eerste spannende wedstrijd tegen Donk.
De tribune in Gouda was zeer goed gevuld met
supporters om onze mannen aan te moedigen. De
sirene maakte overuren!

Strijd
Bij de heren is de strijd om het
landskampioenschap in alle hevigheid
losgebarsten. De mannen hebben de eerste
horde met succes genomen en hebben zich
ten koste van regerend landskampioen GZC
Donk geplaatst voor de halve finale!

WEDSTRIJDEN 20.05 – 22.05
Vr 20:15 Polar Bears H1 – ZVL-1886 Center H1
Za 20:00 ZVL-1886 Center H1 - Polar Bears H1
Zo 18:00 Polar Bears H1 - ZVL-1886 Center H1

Na een vliegende start (0-3) met veel uitsluitingen aan
onze zijde, ging Donk in de achtervolging. Daar
slaagden ze aanvankelijk goed in; de stand werd
omgebogen naar een 6-5 voorsprong.
Tot 8-8 aan het begin van de vierde periode ging het
gelijk op. Daarna namen onze mannen weer het heft in
handen, liepen uit naar 8-11. Donk kwam nog terug tot
10-11, maar toen was de Goudse koek op. Uiteindelijk
werd het 10-14.
Zaterdag was het
weer ouderwets druk
in de Peppel,
livestream was
aanwezig, we waren
er klaar voor.
En wat werden we op
een wedstrijd
getrakteerd zeg.
Donk ging voortvarend van start, na 19 seconden
stond de 0-1 al op het bord. Donk had als doel gesteld
ons zoveel mogelijk p-tjes bezorgen en dat lukte. Onze
beren hebben gestreden als leeuwen, het testosteron
spoot het bad uit.
Donk wilde zo graag, maar iedere keer vochten onze
mannen terug. Vaak was het verschil niet meer dan één

doelpunt. Rick maakte de 9-7, en kreeg een daverend
applaus, aangezien hij na een lange blessure zijn
rentree maakte. Met nog vier minuten op de klok
sloegen de Beren een gaatje. Eindstand 12-9.
Knap gestreden met steeds minder wissels, de
halve finale bereikt. Detail: op zaterdag zijn er
bij alle vier de kwartfinale wedstrijden UMV’s
Ter
uitgedeeld.
Aankomend weekend spelen de mannen de halve
finale tegen ZVL, die de als nummer 1 geplaatste AZC in
2 wedstrijden heeft verslagen. Zo dicht ligt de top 8 dus
bij elkaar. De andere halve finale gaat tussen ZV
de Zaan en het Ravijn, de nummers 2 en 3 uit de
competitie. Foto’s van zaterdag Gunnink Fotografie

Goodies
We vonden het zo leuk en bijzonder dat KOYLI veteraan
dhr Adamson een polo van Polar Bears aan had, dat we
nog wat extra goodies hebben verzonden.

r

Wedstrijdweekend
Afgelopen weekend was het weekend van de heren
teams. Met uitzondering van BM1 dan, de enige
berinnen die dit weekend in actie kwamen. Da3 moest
eigenlijk ook spelen, maar die wedstrijd werd afgelast.

tot 14-14. Een laatste benutte strafworp bracht
uiteindelijk toch de overwinning. Wat je noemt een
close call.
Op zondag stonden er drie jeugd-eredivisie wedstrijden
op het programma, CJ1 en BM1 speelden uit, en BJ1
speelde de belangrijke wedstrijd voor de Final six.

H5 beet zaterdag de spits af, thuis tegen EZPC H1. Tot
halverwege ging die wedstrijd gelijk op, waarna EZPC
de wedstrijd alsnog naar zich toe trok, eindstand 6-10.
H4 was daarna aan de beurt, tegen de Treffers H2.
Troy, Niels en Lucas bleven na hun wedstrijd liggen en
speelden nog een potje mee. De mannen gaven een
mooi opgebouwde voorsprong weer uit handen, en zo
stond het begin 4e part weer gelijk. Gelukkig was daar
Mark de Weerd, die met in totaal 5 doelpunten een
mooi aandeel had in de uiteindelijke 14-12 winst.
H2 mocht na de play-off kraker aantreden tegen de
mannen uit Barendrecht. Aangevuld met Wessel,
Imme, Alex en Jorian uit BJ1, scoorde H2 er lekker op
los. Jikke en Liam waren goed voor respectievelijk 5 en
4 doelpunten.
H3 sloot de zaterdag af met een spannende pot tegen
Donk H2. Wessel pakte ook zijn tweede potje van de
dag mee, en verder was er aanvulling vanuit BJ1 van
Jip en Milan. De mannen gingen voortvarend van start,
en binnen 4 minuten stond er al een 4-1 voorsprong op
het bord. Donk herpakte echter snel, en zo stond het
einde eerste part toch 5-5 gelijk. In de verdere
wedstrijd nam Polar Bears steeds verder de leiding, tot
aan het 4e part, waarin Donk toch terug mocht komen

BM1, op bezoek in Veldhoven, begon niet echt lekker
aan de wedstrijd en keek halverwege nog tegen een 86 achterstand aan. Dat was niet de bedoeling, dus gas
erbij. De tegenstander moest alle zeilen bijzetten en
had last van veel P-tjes en zelfs een UMV. Uiteindelijk
werd de stand mooi omgebogen naar 13-17 winst.
Maud en Ilane (CG1) wisten ook te scoren, lekker!!

H4 speelde op zondag nog een wedstrijd tegen PSV, die
zijn o17 had gestuurd. Helaas net verloren: 11-12

Zwemmen met introducés
Tweemaal per jaar houdt Fit & Fun een
avondje zwemmen met introducés. Een
avond in de herfstvakantie en een in de
meivakantie. De leden mogen dan hun partner,
kinderen of kleinkinderen meenemen om samen lekker
te dollen in het bad. Het bad wordt in 2 delen gesplitst.
Voor wie gewoon lekker baantjes wil trekken is er zo
nog voldoende ruimte. Het andere deel wordt gevuld
met speelmateriaal.
Op 3 mei werd deze avond bezocht door maar liefst 17
introducés en het was dolle pret. Lekker je moeder of
oma van de mat afduwen. Maar wist je dat oma ook
goed kan voordoen hoe je moet duiken? Verbazing bij
de kids dat oma nog van de startblokken afduikt. Jong
en oud hebben zich weer lekker uit kunnen leven.

Ter

Bijeenkomst en clinic RTC

In het nieuws

Met 35 kinderen en 40 ouders was de introductiebijeenkomst en waterpolo-clinic op zaterdag 14 mei
een succes. Er waren deelnemers van 7 verschillende
verenigingen uit de regio.
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Tijdens de informatiebijeenkomst is alle benodigde
informatie gegeven over het RTC waterpolo Ede.
Sander ten Broek deed de aftrap en beantwoordde veel
vragen. Bas de Jong vertelde over het belang en de lol
van de extra trainingen die het RTC kan bieden.
Sebastiaan Kuijper van
Topsport Gelderland
hield een presentatie
over de ondersteuning die jonge talenten kunnen
krijgen (o.a. met school) vanuit Topsport Gelderland.
Ross Watson lichtte het belang
en de aanpak van
krachttraining in het RTC toe
en welke rol Watson Fysio daarin gaat betekenen.

Van gent finaleweken: Mannen Polar Bears
door naar halve finale Edestad.nl 15.05

Daarna gingen de kinderen het water in om van Bas de
Jong, Edgar Adriaanse, Lola Moolhuijzen en Erik de
Jong een clinic te krijgen. De ouders konden nog even
napraten en daarna natuurlijk de training bekijken.
Ongeveer 20 ouders en kinderen hebben na afloop van
de informatiebijeenkomst nog de kwartfinale play-off
wedstrijd van de heren Polar Bears tegen Widex GZC
Donk bekeken. Een dagje waterpolo op topniveau dus!
Iedereen die aanwezig was ontvangt informatie en kan
zich in gaan schrijven om met ingang van het nieuwe
seizoen bij het RTC tot 4x per week extra trainingen te
krijgen. Voor eventuele vragen kunt u mailen naar
info@rtcwpede.nl
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Surprises in the Dutch quarterfinals
total-waterpolo.com 17.05
ZVL, Polar Bears en Het
Ravijn al zeker
van halve finale waterpolo
.nl 14.05

Ruud van der Horst: verschillen met
Donk zijn klein De Gelderlander 14.05
t voor GZC
Snelle uitschakeling dreig
agblad.nl 14.05
Donk in play-offs goudsd

Ziekenboeg
Dat is helemaal geen pretje, een
schouder uit de kom. We hopen dat je snel
weer hersteld bent Luuk!

In de week van 23 mei gaan we sponsor glijden, oftewel
zo vaak als je kan naar boven rennen en via de glijbaan
weer naar beneden. Synchroonzwemmen deed dit al
eens eerder in 2020, met groot succes. Nu gaan alle
jongste beren de hele week glijden 😉. De opbrengst
komt ten goede aan allerlei activiteiten op en rond het
jubileum.
Voor de mini’s is het sponsor glijden op dinsdag en
vrijdag. Train je op de dinsdag én vrijdag dan ga je op
vrijdag glijden, train je alleen op de dinsdag dan ga je
dinsdag glijden.
Voor de EG1, EG2 en DG1 en DG2 is dit op vrijdag 27
mei van 17:00 tot circa 17:45.
Voor synchroonzwemmenTer
is dit op 28 mei van 8:00 tot
8:30, zwem je normaal pas vanaf 8:30 dan verwachten
we je nu ietsje eerder… graag om 8:00 startklaar voor
het glijden. Het wordt vast weer een succes!
Tijdens de training heeft iedereen een sponsor
formulier meegekregen. De kinderen kunnen dit
formulier gebruiken om zoveel mogelijk sponsoren te
zoeken. Er kan gesponsord worden voor een vast
eindbedrag of voor een bedrag per keer dat je van de
glijbaan af gaat.

HULP GEZOCHT
wij zoeken nog ouders die bij de in- en uitgang alles in
goede (glij)banen kunnen leiden.

Balletbeen
Niet alleen bij synchroonzwemmen kunnen ze mooie figuren maken. Dit been werd tijdens de
kwartfinale play-offs op de gevoelige plaat vastgelegd. Met leuke reacties tot gevolg.

Sponsor glijden

Jury rooster

Speelschema

Vrijdag 20-5:
Tijd

Team

Jurytafel

20.15

H1 - ZVL

Cees – Nynke – Lian - Erna

Zaterdag 21-5:
Tijd

Team

Jurytafel

16.15

Da3 - Livo

Jikke – Edgar - Liam

17.30

H3 – AZC

Lotte S – Celine – Nina te Riele

Zondag 22-5:
Tijd

Team

Jurytafel

18.00

H1 - ZVL

Cees – Nynke – Korrie - Erna

Kom onze Beren aanmoedigen
Vrijdag 20 mei 20:15
(Zondag 22 mei 18:00)
Entree 5,00 euro
Gratis toegang met ledenpas

Carwash B-jeugd

Niet vergeten:

NK E-jeugd
€ 10

Was , Koff sen
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a.s. zaterdag
9:00 tot 12:30 bij
Busser Veetransport
Langesteeg 5, Bennekom

Dit weekend staat het open Nederlands
kampioenschap E-jeugd op de planning.
We wensen de jongens en meisjes die
hier aan meedoen heel veel succes!

