
BERENVELLETJE WEEK 31 2022

Een nieuw seizoen

Sommigen zijn nog op vakantie, sommigen 
hebben de hele vakantie doorgetraind of 

gespeeld, maar voor de hele club begint nu 
toch echt de opmaat naar het nieuwe seizoen. 

In augustus trainen we nog in de Vrije Slag, 
vanaf 2 september weer in de Peppel. 

Transfers Fleurien en Kas 

Ter

In het voorgaande Berenvel konden we al 
melden dat Fleurien de overstap maakt naar Terrassa in 
Spanje. Vorige week werd bekend dat ook Kas te Riele
een mooie internationale transfer te pakken heeft. Hij 
verhuist naar Kroatië, naar Primorje. Voor beiden een 
uitgesproken mogelijkheid om verder door te groeien 
op Europees topniveau. Veel succes Kas en Fleurien!

Waterpoloer Kas ter Riele maakt transfer 
naar Kroatische kust Ede Stad 26.07

Zal voor mij wennen zijn in een totaal 
vreemde omgeving De Gelderlander 30.07

Fleurien Bosveld en Kas te Riele maken 
toptransfers naar buitenland
polarbears.nl 27.07

Oproep Heideweek

We zijn met spoed op zoek naar 
vrijwilligers die willen meehelpen met 
de heideweek optocht en kinderfestival. 

Wil je weten wat jij 
kunt betekenen? 
Vul dan dit 
formulier in en lees 
er meer over op de 
volgende pagina.

Kweekvijver levert weer toptalenten
Ede Stad 03.08

Lisa Backer keepster Da1

Lisa Backer naar Polar Bears 

waterpolo.nl 03.08

Komend seizoen zal Lisa 
Backer het doel van Da1 
bewaken. Ze volgt daarmee 
Joanne Koenders op. 

Lisa (17) komt over van 
ZVL 1886-Center en is al 
bekend met een 
heleboel berinnen vanuit 
de waterpolo academie

in Eindhoven. Op dit moment is zij in Belgrado voor het 
WJK U19. We kijken uit naar haar komst en wensen 
haar heel veel plezier en succes bij Polar Bears.  

Lisa Backer opvolgster Joanne Koenders
polarbears.nl 03.08

Polar Bears haalt 
jeugdinternational Lisa 
Backer binnen als 
keepster Ede Stad 03.08

https://www.edestad.nl/sport/waterpolo/838972/fleurien-bosveld-van-polar-bears-naar-spaanse-topclub
https://www.edestad.nl/sport/waterpolo/843191/edese-waterpoloer-kas-te-riele-maakt-transfer-naar-de-kroatisch
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2022/08/2022-07-30_De_Gelderlander_-_Zal_voor_mij_wennen_zijn_in_een_totaal_vreemde_omgeving.jpg
https://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/fleurien-bosveld-en-kas-te-riele-maken-toptransfers-naar-buitenland/
https://www.live.cloudformz.com/C-202207261059017484-202207261059016481/
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2022/08/2022-08-03_EdeStad_-_Kweekvijver_levert_weer_toptalenten.png
https://www.waterpolo.nl/eredivisie-dames-oranje-jeugd/lisa-backer-naar-polar-bears
https://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/polar-bears-haalt-met-jeugdinternational-backer-nieuw-keeperstalent-en-opvolger-van-gestopte-koenders-binnen/
https://www.edestad.nl/sport/waterpolo/844530/polar-bears-haalt-jeugdinternational-lisa-backer-binnen-als-kee


Ter

Dit jaar wordt de heideweek weer georganiseerd. 
Traditiegetrouw een mooie gelegenheid om onze sport 
te promoten en we hopen ook dit jaar weer veel 
nieuwe leden en vrijwilligers te kunnen werven. 

Er ligt al een heel draaiboek klaar, nu 
nog💪💪💪💪💪💪 nodig.

Het thema van dit jaar is ”Let’s celebrate” en dat sluit 
perfect aan bij onze feestelijkheden rond het 75 +1 jarig 
jubileum. 

Polar Bears doet mee met de zowel de heide optocht
als het kinderfestival en hiervoor zoeken we helpende 
handen en een enthousiast promotieteam van sporters 
en/of ouders.

De heide optocht is op 20 augustus, hiervoor is hulp 
nodig bij het opbouwen van de auto en natuurlijk het 
meelopen in de optocht en het uitdelen van 
promotiemateriaal.

Het kinderfestival vind op 24 augustus plaats in de 
middag, hierbij is er hulp nodig om deze dag een succes 
te maken.

Geef je als ouder, lid en kind snel op om mee te 
wandelen, op te bouwen en of om het Kinderfestival 
tot een succes te maken. 

Vul hiervoor het online formulier in of app of mail naar 
de redactie@polarbears.nl groeten Jennifer Halfmouw

Heideweek: Let’s celebrate!

Wat moet je kunnen?
Drinken uit een fles in een glas schenken. Onder druk. 
Met een beetje tempo.
of
Kunnen tellen en dranken herkennen, zodat je mensen 
kunt voorzien van de gevraagde drankjes en ze daar het 
X aantal munten voor kunt laten betalen.

Moeilijk? NEE.
Leuk? JA!

GEZOCHT!
Bartoppers om te 
helpen met het 
uitschenken en 
uitdelen van drankjes 
in de barstraten op 
het Kuiperplein te 
Ede.

Aanmelden bij Celine
cd.hendriks@gmail.com 

Kom jij, alleen of met je familie/vrienden/clubgenoten 
helpen!? Per gewerkt uur wordt 10 euro uitbetaald, 
cash, in munten, cadeaubonnen of laat het storten in 
de clubkas.

Trainingstijden Vrije Slag

Ter

Vanaf 1 augustus zijn we weer volop in training in de 
Vrije Slag op ma, woe en vrijdag van 19:45-21:45. 

Synchroon 19.45 – 20.30 (20.30 springkuil)
Op maandag en woensdag op uitnodiging. 

19.45 – 20.30 (vrijdag 20.30 springkuil)
EG, DG, CJ, CM, BG en trainers van latere 
trainingsgroep 

19.45 – 21.15
H3, H4, H5, Da3

20.30* – 21.45
BM, Da1, Da2 
Trainers groep van 
19.4520.30* – 21.45

BJ, H1, H2

Peppel krachttraining 
Herenselectie 18.30 – 19.45 ma, woe, vrij

* 20.15 starten indien er al badwater 
beschikbaar is

https://heideweek.nl/programma/heide-optocht-lets-celebrate-heideweek/
https://heideweek.nl/programma/lobbes-kinderfestival/
https://www.live.cloudformz.com/C-202207261059017484-202207261059016481/
mailto:redactie@polarbears.nl
mailto:cd.hendriks@gmail.com


Planning oranje wanneer

WJK meisjes U18 – Belgrado 31-7 t/m 8-8

Voorbereiding jongens U18- Montenegro 3-8 t/m 9-8

WJK jongens U18 - Belgrado 11-8 t/m 19-8

WJK meisjes U16 – Larissa 21-8 t/m 27-8

EK Dames en Heren - Split 25-8 t/m 10-9

U19 jongens uitzwaai toernooi – Alphen a/d Rijn 11-9

EJK jongens U19- Podgorica - Montenegro 18-9 t/m 25-9

Zomerprogramma oranje U18 meiden Pythia cup & WJKMontenegro Cup U16 jongens

Afgelopen week een intensieve week gehad in 
Montenegro tijdens de Montenegro Cup U16.
De eerste dagen hebben we 2 oefenwedstrijden tegen 
Montenegro gespeeld en we kwamen er achter dat de 
afstand naar de toplanden erg groot was. 

Na 2 flinke nederlagen tegen Italië en Montenegro op 
donderdag hadden we een betere wedstrijd tegen 
Kroatië. We begonnen zwak maar kwamen terug. 
Helaas ging Kroatië er met de overwinning vandoor na 
een slechte slotfase (11-7).

Ook van Servië en Hongarije werd er niet gewonnen en 
eindigden wij laatste op het toernooi.

Wessel de Ligny

Montenegro cup vooral leerzaam waterpolo.nl 31.07

EJK U19 meiden

Tijdens het vorige 
berenvel waren de U19 
meiden nog druk bezig 
met het EJK.

De meiden moesten het in de kwartfinale opnemen 
tegen gastland Israël, die werd gewonnen. De halve 
finale tegen Hongarije werd helaas verloren, net als de 
daaropvolgende wedstrijd om het brons tegen
Griekenland. 
De meiden zijn 
het toernooi 
daarmee als 
vierde 
geëindigd.

Waterpolo.nl 
11.07

De Pythia cup voor de U18 meiden vond plaats van 22-
24 juli in Griekenland en werd gebruikt als 
voorbereiding op het WJK. Hierbij werden op de eerste

dag de VS knap 
verslagen met 11-10. De 
tweede wedstrijd tegen 
Griekenland ging 
verloren. Op de tweede 
dag werd gewonnen van 
Australië en verloren 
van Hongarije. 

Vier wedstrijden binnen 32 uur.

Inmiddels is het WJK in Belgrado ook gestart en 
Nederland heeft de de groepsfase uitstekend afgerond 
met drie klinkende overwinningen. De eerste wedstrijd

Vlnr Feline, Lisa, Lola, 
Silvanne, Nina, Jasmijn, Aniek

De kwartfinale wordt 
a.s. vrijdag om 19.00 
gespeeld en is live te
volgen. We wensen het
team veel succes.

Australië. De meiden zijn daarmee eerste in poule C en 
hebben zich daarmee rechtstreeks geplaatst voor de 
kwartfinale. De tegenstander in de kwartfinale is Italië, 
de nummer twee uit poule A.

tegen Zuid-Afrika werd met 26-6 
gewonnen, Lola werd als MVP gekozen. 
Daarna volgden Canada 18-8 en 
Australië 10-4, Lisa was MVP tegen

https://total-waterpolo.com/the-hosts-take-the-win-at-the-montenegro-u16-cup/
https://www.waterpolo.nl/oranje-jeugd/montenegro-cup-vooral-leerzaam-voor-jong-oranje-o16
https://www.waterpolo.nl/oranje-jeugd/ejk-nederland-eindigt-als-vierde
https://belgrade2022.furkisport.hr/?id=54
https://www.youtube.com/c/FINA1908
https://www.youtube.com/c/FINA1908


Overig Oranje nieuws

Deze week zijn de oranje dames te vinden in Sassari 
waar ze in de voorbereiding op het EK spelen om de 
Sardinië Cup. Oud berinen Simone, Fleurien, Nina, Iris  
en Vivian zijn hierbij van de partij. Lola is momenteel bij 
het WJK U19 in Belgrado. Nipt verlies dames

Eelco heeft zich weer aangesloten bij de oranje 
mannen, veel succes!  💛🧡💛🧡

Uit de oude doos

Van links naar rechts; Roel van Laar, Piet Schoeman, 
Jan Willem Slingenberg, Herman Westhoff, Ad van 
den Bent, Mart Bras, Peter van de Ben, Lex den Older, 
Ton Pannekoek en Ton van de Weerd foto 1963 
gemaakt bij het KMT in Ede.

In ‘63 had Polar Bears ook al een heus
promotieteam, zo blijkt uit onderstaande foto die we 
ontvingen van Ad van den Bent. 

In die tijd organiseerde 
Polar Bears ook club-
kampioenschappen
(wedstrijd)zwemmen. 
De gezwommen tijden 
werden in de krant 
gepubliceerd. Wellicht 
iets om weer in ere te 
herstellen? Eens kijken 
of de zwemmers van 
nu onder deze tijden 
kunnen duiken.

In het nieuws

Oplossing zwemwatertekort in zicht
Ede Stad 13.07

Zwembassin gaat 

20 miljoen euro 

kosten Ede Stad 

13.07

Oranjemannen derde op Kreta.

https://total-waterpolo.com/victories-for-spain-and-hungary-on-opening-night-in-sardinia/
https://www.waterpolo.nl/oranje-dames/nipt-verlies-waterpolodames
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2022/08/2022-07-25_De_Gelderlander_-_Wil_op_het_EK_laten_zien_dat_ik_nog_steeds_de_beste_keeper_ben.pdf
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2022/07/clubkampioenschappen_zwemmen_oud_PB_Ad_vd_Bent.pdf
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2022/08/2022-07-13_EdeStad_-_-oplossing_zwemwatertekort_in_zicht.png
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2022/08/2022-07-13_EdeStad_-_zwembassin_gaat_20_miljoen_euro_kosten.png
https://www.waterpolo.nl/oranje-heren/oranjemannen-derde-op-kreta


Concept juryrooster t/m oktoberJury rooster

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de start 
van het nieuwe seizoen.

Wedstrijdsecretariaat

Ter

Na vele jaren trouwe dienst heeft Korrie de taken van 
het wedstrijdsecretariaat overgedragen aan Marjon 
Maat. Marjon wordt daarbij geholpen door Tim Witvliet 
(wedstrijd planning), Sujeet Bhageloe (badwater), 
Peggy en Lian (jury). Voor de meesten een nieuwe en 
extra taak bovenop het overige vrijwilligerswerk. 
Gelukkig is Korrie er nog als vraagbaak. We wensen het 
nieuwe secretariaat veel succes!

Tip top op het wedstrijdformulier

Ter

Aan alle teammanagers de oproep om ervoor te zorgen 
dat iedereen een redelijk recente foto op zijn waterpolo 
kaart heeft staan. Het mooist is natuurlijk wanneer 
iedereen in clubtenue op de foto staat. Regel dit voor 1 
september, want als de competitie eenmaal begonnen 
is kunnen de foto’s niet meer gewijzigd worden.  Ook 
adviseren we de spelers om hun privacy niveau in de 
waterpolo app op normaal of open te zetten.

Ook dit seizoen starten we weer met nieuwe 
opleidingen tot basisscheidsrechter. Ben je op 1 januari 
a.s. 16 jaar of ouder en heb je nog geen official 
diploma, dan kun je een uitnodiging verwachten. De 
opleiding is verplicht voor alle competitie spelende 
waterpolo leden. Voor de opleiding moet je ook in het 
bezit zijn van een geldige VOG. Voorafgaand aan de 
cursus krijg je een uitnodiging om deze gratis aan te 
vragen bij Justis.

Hierbij het concept schema voor de thuiswedstrijden 
tot eind oktober.

Midden augustus is het schema definitief goedgekeurd 
door alle verenigingen dus er kunnen nog kleine 
aanpassingen in dit rooster komen. 

Het juryrooster voor de rest van het seizoen zal eind 
augustus/begin september beschikbaar komen.

Kan je niet? Ruil dan eerst binnen je team.
Lukt dat echt niet, dan kan je een vraag tot ruilen 
stellen in de jury whatsapp groep 

Te zijner tijd zullen de jurydiensten ook zichtbaar zijn in 
de ‘KNZB waterpolo’ app. 

Tip: koppel je agenda aan de waterpolo app.
Zo mis je niks! Weet je niet hoe dat moet? 
Lees dan hier verder.

file:///Users/lpe/Downloads/Procedure%20organisatie%20basiscursus%20scheidsrechter.pdf
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/code_blauw/voorkom_grensoverschrijdend_gedrag/vog/
https://chat.whatsapp.com/IwS3TaUafyw4L0Dukulxoc
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000063098-hoe-krijg-ik-het-programma-in-mijn-agenda-%C2%A0


Geslaagd!

Afgelopen dinsdag zijn Marjolein, Luuk, Jorian en Alex onder 
begeleiding van Erik (fluiten) en Lian (tablet) geslaagd voor 
het  praktijkexamen Basisscheidsrechter. Zij mogen nu achter 
de jurytafel en 5x5 wedstrijdjes fluiten. Van harte gefeliciteerd! 

Ook Isa van der Velden heeft op de valreep aan het eind 
van het seizoen nog haar bSR gehaald. 

BERENVELLETJE WEEK 47 2021

Marnick Snel en Lars ten Broek zijn afgelopen week 
geslaagd voor hun praktijkexamen basisscheidsrechter. 
De originele planning voor de examens moest een 
beetje worden aangepast, vanwege de corona 
maatregelen. Gelukkig kon Erik afgelopen zaterdag 
deze twee heren begeleiden bij hun praktijkexamen. 
Gefeliciteerd met jullie bSR diploma! Binnenkort hopen 
we nog meer examens te kunnen afnemen.

BERENVELLETJE WEEK 49 2021

Met dank aan Erik de Jong hebben zondag ook weer 6 
beren hun basisscheidsrechter diploma kunnen halen. 
Top gedaan. 

Troy Bongers, Kas te Riele, Timo Zittersteijn, Jikke 
Tolsma, Tessa Koenen en Tijn Slings gefeliciteerd met 
het behalen van jullie bSR status! 

BERENVELLETJE WEEK 04 2022

BERENVELLETJE WEEK 06 2022
Ook Jens Wijgers (H1) is 
intussen geslaagd voor zijn 
basisscheidsrechter 
diploma, gefeliciteerd! 
Jens deed zijn examen in 
Alblasserdam, onder 
leiding van zijn oom, die 
Eredivisie scheidsrechter is. 
Er zijn nog meer kandidaten in aantocht, waarvoor we 
nog een geschikte examendatum proberen te vinden.

Afgelopen vrijdag hebben we 7 nieuwe 
basisscheidsrechters erbij gekregen. Aniek, Silvanne, 
Jasmijn, Lola, Nina en Feline legden tijdens de training 
van BM1 hun praktijkexamen af, onder toeziend oog 
van Erik. Wessel had dat al gedaan tijdens het 
clubtoernooi, en heeft nu ook zijn theoriedeel 
afgerond. Gefeliciteerd allemaal! Een volgende 
examenronde staat alweer gepland.

BERENVELLETJE WEEK 15 2022

We kijken met trots terug op een seizoen waar 
we maar liefst 21 leden hebben opgeleid tot 
Basisscheidsrechter (bSR). 
Er staan inmiddels al weer 5 leden klaar om examen te 
doen en er zullen er nog meer volgen. Iedereen 
geboren in 2006 zal dit seizoen examen gaan doen 
naast de leden die er afgelopen seizoen nog niet aan 
toekwamen. 


