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Diploma's gehaald
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Dames naar halvefinale play-offs



In dit Berenvel lezen alle leden, vrienden en sponsoren van Polar Bears alles wat er

in onze mooie club gebeurt. Van trainingen tot kampioenschappen, van mini-

waterpolo tot de selecties, over synchroonzwemmen en Fit en Fun. Nieuws van het

bestuur, over evenementen, vrijwilligers en sponsoren. Veel leesplezier!

Kom jij iets tegen waarvan je vindt dat de hele club het mag weten, stuur je bericht of

foto naar redactie@polarbears.nl.

Het B e r e n v e l: n u m m e r 8  zomer 2016

Feest mee! 70 jaar Polar Bears
Op zaterdag 2 juli 2016 vieren we dat Polar Bears 70 jaar bestaat. Zet deze datum met groen in je agenda.
En mis het niet!

Alle waterpoloteams speelden hun laatste competitiewedstrijd. Voor sommige was dit hun laatste wedstrijd van

dit seizoen. Andere teams trainen nog even door in de Peppel en maken zich op voor de Nederlandse

Kampioenschappen en de play-offs. De dames spelen komend weekend de halve finale van de play-offs tegen

ZVL-BAM. De heren werden helaas uitgeschakeld door ZPB. Volg de wedstrijden via Twitter en Facebook.

Play-offs en NK's

NK toernooi voor jeugd

onder 13 en 15 jaar:

NK < 13 jaar: 11/12 juni

NK < 15 jaar: 18/19 juni

Play offs dames/heren:

13/14/15 mei 1e ronde

20/21/22 mei 1/2 finale

28 mei tot 5 juni finale

Play offs jongens en meisjes onder 17:

27/28/29 mei 1e ronde

3/4/5 juni 1/2 finale

10/11/12 juni finale

Programma
De dag start ’s middags om 14.00 uur met de jaarlijkse
afsluitdag van synchroonzwemmen. Tot 16.00 uur
showen de meiden alle uitvoeringen van het afgelopen
seizoen. Vanaf 16.00 uur ben je van harte welkom in de
Dolfijn om leden en oud-leden te ontmoeten. Het
kampioensteam uit 1990 speelt om 17.00 uur een
wedstrijd tegen het huidige heren 1. Dat mag je
natuurlijk niet missen! Want zijn deze ‘oude’ mannen
een beetje opgewassen tegen de goed getrainde
jongens van heren 1?

BBQ; geef je op!
Om 18.00 uur gaan de bbq’s aan. Eet je mee, geef je dan op bij michi101@hetnet.nl en maak van te voren
geld over op rekeningnummer NL13RABO0307015297 (van Edese Zwem en Poloclub Polar Bears) o.v.v.
‘bbq 70-jarig jubileum’. De bbq kost 15 euro voor volwassenen en € 7,50 voor kids tot en met 12 jaar.
Drankjes zijn daarnaast nog voor eigen rekening.

Huldiging kampioenen en talentverkiezing
Na de bbq huldigen we de teams die kampioen zijn geworden. Ook kiezen we het talent van het jaar bij de
jongens en de meiden! En we nemen afscheid van trainers, coaches en leden van de waterpolocommissie.
Natuurlijk eindigen we met een goed Polar Bears feest!

NB uitnodiging volgt ook nog per mail .





Algemene ledenvergadering maandag 6/6
Op maandag 6 juni om 20.00 uur houden we de Algemene Ledenvergadering. In deze ALV bespreken we de visie van

Polar Bears en het plan van aanpak. We willen de jaarrekening van seizoen 2014/2015 formeel afronden en de contributie

voor komend seizoen vaststellen. Ook presenteert het bestuur de begroting voor seizoen 2016/2017.

Daarnaast nemen we afscheid van Michiel de Jong, onze vice-voorzitter.

Genoeg om over mee te praten! We zien je graag 6 juni om 20.00 uur.

Wim Kok toernooi; 7 mei

De Heideweek (vrijdag 19 tot en met zaterdag 27

augustus 2016) is dé feestweek van Ede. De optocht is

altijd op de eerste zaterdag van de Heideweek. Dit jaar

dus op zaterdag 20 augustus.

Als één van de oudste sportverenigingen in Ede mogen

wij natuurlijk niet ontbreken.

Daarom zijn we op zoek naar een aantal mensen die

willen helpen om te organiseren dat Polar Bears dit jaar

weer bij de Heideweekoptocht present is. Dus, wie helpt!

Geef je op bij redactie@polarbears.nl.

Het thema voor de Heide-optocht 2016 is Ik Hou Van

Holland. Hiermee staat de optocht in het teken van

typische Nederlandse gebruiken en gewoonten. Een

gezellig evenement voor jong en oud. 

Helaas stopt onze penningmeester, Martine van As-Van Halen, per november met het

penningmeesterschap. Deze functie valt niet meer te combineren met haar werk. Ben jij goed

financieel onderlegd en wil je Polar Bears helpen bij de financiële administratie, begrotingen,

jaarstukken etc. stuur dan snel een mail aan secretaris@polarbears.nl. Dan is er nog genoeg tijd

voor een goede overdracht.

Oproep voor nieuwe penningmeester

Toyota Van Gent sponsort Polar Bears voor 3 jaar! Daar zijn we erg blij mee. Bedankt gebroeders van Gent! Toyota Van Gent

uit Ede en Veenendaal is niet alleen mede-naamgever van de Van Gent finaleweken, maar faciliteert de redactie van Ede

Stad ook met twee Toyota's. Hiermee rijdt de redactie van Edestad.nl naar alle sportbeslissingen van clubs uit de gemeente

Ede en brengt hier natuurlijk verslag van uit. Ook van onze play-offs.

We zijn op zoek naar nog meer sponsoren!  Polar Bears heeft écht hard geld nodig. Heb je een eigen bedrijf en wil je

sponsoren of weet je een bedrijf dat misschien wel wil sponsoren? Geef het door aan sponsoring@polarbears.nl. Eén van de

leden van de sponsorcommissie neemt dan contact op. 

Nieuwesponsor

Heideweek optocht
Help mee!



Iedereen heeft inmiddels via de coördinator van de waterpolocommissie of via je trainer gehoord in welk

team je in het nieuwe seizoen speelt. Op de website polarbears.nl staat de indeling voor volgend seizoen. 

Teamindeling



De trainingen in de Vrije Slag in Bennekom zijn gestart. Dit geldt niet voor de teams die nog NK’s en play-offs spelen, zij

trainen nog even in de Peppel.

Tot 1 juli kan je op maandag en vrijdag in de Vrije Slag trainen van 19.45 tot 21.15 uur. In juli houden we vakantie en vanaf

1 augustus trainen we op maandag, woensdag en vrijdag van 19.45 tot 21.15 uur. Tijdens elke training is er iemand voor

de jeugd aanwezig.  Vanaf 5 september trainen we binnen in de Peppel. Wanneer jij traint, hoor je tzt via je trainer of lees je

op de website.

Trainingen

Kom ons helpen en ervaar hoe leuk het is! We zijn nog hard op zoek naar een trainer voor de zwemgroep op

woensdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur, trainers en coaches voor gemengd onder 13 5-5, jongens onder 15A

en meisjes onder 15B . Interesse? Mail naar Saskia Moolhuijzen: saskiaenlola@gmail.com.

Oproep voor trainers en coaches

Bij wie moet ik zijn?Bij de waterpolocommissieleden zijn er coördinatoren

die het algemene aanspreekpunt zijn.

Hieronder het overzicht per leeftijd.

Coördinator jeugd o.17 jaar: Henk de Ruiter                                              henk.ruiter@upcmail.nl

Coördinator jeugd o.15 jaar: Lia Vermeer                                                    Lia.Vermeer@zonnet.nl

Coördinator jeugd o.13 jaar: Peter Achterberg                                         fam.achterberg@gmail.com

Coördinator zwemgroep, mini's en jeugd o.11 jaar: Lia Vermeer     Lia.Vermeer@zonnet.nl

Coördinator onderhoud materialen: Henk de Ruiter                              henk.ruiter@upcmail.nl

Voor het eerst in de geschiedenis van Polar Bears komt er volgend seizoen een dames 4! Hoe leuk is dat!

Evangelos is op zoek naar trainers en coaches die hem willen helpen bij het trainen en begeleiden van deze

grote groep dames. Help jij Eva? Mail naar jscherrenburg@hotmail.nl. Vraag Eva wat er van je verwacht wordt. 

Help Eva bij trainen/coachen van alle dames

Kampioenen!
Heren 3 en Heren 4 zijn kampioen geworden!

Gefeliciteerd mannen! Voor heren 4 is het

seizoen nog niet afgelopen, zij gaan nog

meedoen aan de regionale bekercompetitie

die dit seizoen weer nieuw leven is in

geblazen. Veel succes!



Synchroonzwemmen
afsluitdag

Op zaterdag 2 juli houdt synchroonzwemmen weer haar jaarlijkse afsluitdag. Dit jaar valt dat samen met het feest voor het 70

jarig bestaan van Polar Bears. Van 14.00 tot 16.00 uur showen de meiden alle uitvoeringen van het afgelopen seizoen. Natuurlijk

weer met een spectaculaire lichtshow van sponsor BSS.

Op 16 april hebben er 7 synchroonmeisjes afgezwommen. Er

zijn weer 6 diploma's verdiend!! Susanne, Britt en Esmee

hebben het basisdiploma behaald. Het balletbeendiploma

hebben Elise, Celine en Terra binnengesleept! Goed gedaan

meiden. Gefeliciteerd!

Synchroonzwemmen

Binnenkort strijdt het onder 13 team op het NK voor de

landstitel. Om zich als team hierop goed voor te bereiden

speelden zij het spel ‘Wie is de mol?’ De kids smeedde

complotten en probeerden elkaar te vertrouwen om zoveel

mogelijk snoep in de pot te krijgen. Maar natuurlijk gooide de

Mol roet in het eten, want die wilde zo min mogelijk snoepjes

in de pot! 

Luc ging als winnaar met de pot snoep naar huis. Jasmijn

was een supermol.

Nina en Henri bedankt voor alle voorbereidingen en succes

allemaal op het NK.

Wie is de mol?

Luc is de winnaar!

De mollenboekjes

Diploma's


