
Het Berenvel 
Brigit Mulder vertrekt naar de States 

                 

 

Brigit mulder blijft een ‘Bear’, maar vanaf 

januari maakt Brigit Mulder de overstap naar 

‘California Golden Bears’, de 

waterpolovereniging van de University of 

California Berkeley. Mulder heeft een 

scholarship aangeboden gekregen, waarmee ze 

topsport en studie perfect kan combineren. 
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Kort nieuws Synchroonzwemmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne sleepte op 28 oktober een gouden 

medaille binnen bij de eerste figurenwedstrijden 

van het synchroonzwemmen.  

Zaterdag 25 november bij de tweede wedstrijd 

van het seizoen was er opnieuw succes bij cat. 1 

met een bronzen medaille voor Ilse. 

Wij hopen uiteraard op nog meer eremetaal 

voor onze synchroon zwemsters dit seizoen.  
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Onder leiding van Irma Kok 

hebben een aantal ouders en 

trainsters een cursus tot 

Official gedaan.  

Na theorie- en praktijklessen 

hebben de cursisten examen 

gedaan en iedereen is 

geslaagd! 
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OPROEP 

Voor onze synchroon afdeling zijn 

wij opzoek naar enthousiaste 

train(st)ers die ons team kunnen 

versterken. 

Kijk op de site voor meer info! 

http://www.polarbears.nl/laatste-

nieuws/trainertrainster-

synchroonzwemmen-gezocht/ 

http://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/trainertrainster-synchroonzwemmen-gezocht/
http://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/trainertrainster-synchroonzwemmen-gezocht/
http://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/trainertrainster-synchroonzwemmen-gezocht/


 

JIJ KOMT TOCH OOK ONZE 

BERINNEN AANMOEDIGEN? 

 

 



Kort nieuws Waterpolo 
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Keepster Joanne Koenders en Brigit 

Mulder zijn door bondscoach Arno 

Havenga geselecteerd voor het 

Nederlandse team.  

Voor Koenders is het haar eerste 

uitverkiezing. Mulder maakte vorig jaar al 

haar debuut voor de nationale equipe.  

 

De wedstrijd tegen Hongarije op dinsdag 

20 november werd gewonnen met 7-6!! 

Zaterdagavond 18 november voor de wedstrijd Polar Bears - Donk werden de EJK en WJK gangers 

van afgelopen zomer in het zonnetje gezet.  

Berinnen Cynthia, Simone, Nina, Brigit, Joanne, Fleurien en coach Evangelos, maar ook Donk 

speelsters Marit en Nomi werden verrast met bloemen en een presentje. 

Omdat er op het EJK zilver en het WJK brons werd gewonnen, kregen Eva en de 6 Berinnen volgens 

de traditie ook de zilveren Polar Bears speld uitgereikt. Een hele eer! 
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https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5706&ref=banner


En verder…. 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEP 

Fit en Fun 
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Domicilie Makelaars Ede heeft een 

sponsorcontract gesloten met Polar Bears. Het 

‘makelaarskantoor voor wonen en werken’ heeft 

zich tot en met 2021 verbonden aan de 

ambitieuze Edese waterpoloclub en wil de 

komende jaren net als Polar Bears toewerken 

naar een ‘gouden doel’. Nick de Boer (Domicilie) 

en Hans Nieuwenburg (Polar Bears) bezegelden 

de samenwerking onlangs met een handtekening 

en een glas champagne. 
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Dit jaar heeft Polar Bears mee gedaan 

met de AH sportactie. Naast een 

aantal inschrijvingen gaf dit veel 

bekendheid voor de club en een 

leuke samenwerking met de AH XL 

aan de Keesomstraat, waar onze 

zwemmers op een zaterdag flyers 

mochten uitdelen. 
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De zwemsters van Polar Bears zijn dit 

seizoen een samenwerking aan gegaan 

met de zwemsters van Cadans uit 

Beuningen. Hierdoor zijn er meer 

trainingsmogelijkheden en is het 

makkelijker om teams te vormen. 

Fit en Fun is op zoek naar een enthousiaste 

train(st)er die het team kan versterken. De training is op 

dinsdagavond van 19:00-20:00u in zwembad de Peppel in Ede. 

 

Wij zoeken iemand met de nodige spierkracht die de trainer o.a. 

kan ondersteunen met het in en uit het water tillen van het grote 

materiaal. Check de website voor meer info! 
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http://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/trainertrainster-fit-en-fun-gezocht/


Van het bestuur 

Dit seizoen is Jennifer Halfmouw het nieuwe bestuurslid voor PR, interne communicatie 

en website. Zij neemt de taken over van Marjolein Slings. 

Marjolein bedankt voor al je inzet de afgelopen jaren! 

Uitnodiging online enquête 

“Het Polar Bears Gevoel” 

Via de mail sturen wij binnenkort alle leden een uitnodiging voor een online enquête.  

 

Wij hopen dat u allemaal een minuutje de tijd heeft, 

om 6 korte vragen voor ons te beantwoorden.  

 

Alvast bedankt voor het invullen! 

! SAVE THE DATE !

 

VRIJDAG  

29-06-2018 

SLOTDAG SEIZOEN 2017/2018  

POLAR BEARS 

ZET HEM ALVAST IN JE AGENDA! 
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Heb jij nog tips, verhalen, een goed idee, of vind je Berenvel helemaal top? 

Laat het weten aan redactie@polarbears.nl 

of vertel het ons op Facebook! 

 

Op de hoogte blijven van al het Polar Bear nieuws? 

 

 

 

Volg Polar Bears op: 

 

 

 

 

 

 

 

“nieuwe hoodies” 

 

“laatste nieuws” 

“activiteiten” “sponsors” 
“foto’s en films” 

“wedstrijd programma” 

“Fit en Fun” “Synchroonzwemmen” 

“Waterpolo” 

“uitslagen” 

https://nl-nl.facebook.com/polarbearsede
https://nl-nl.facebook.com/polarbearsede
https://twitter.com/polarbearsede
http://www.polarbears.nl/


 

Hamu Automaterialen is ook dit seizoen teamsponsor van de waterpolovrouwen van Polar Bears. 

Daarnaast is de sponsorcommissie van de club erin geslaagd ook een nieuwe teamsponsor voor de 

mannen te vinden. Zegers Bouw heeft zich verbonden aan de equipe van Tom van Oost. 

Zegers Bouw is al langer als sponsor verbonden aan Polar Bears, maar sinds dit seizoen is het 

bouwbedrijf dus ook teamsponsor van de herenselectie. De directie van Zegers maakte onlangs kennis 

met de spelers en technische staf van Polar Bears en tevens werd de nieuwe wedstrijdkleding mét 

Zegers-logo uitgereikt. 

 



 


