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Trainingen Vrije Slag

Synchroon Polar Bears
25 maart Visie jeugdopleiding25/4 introducé meePlay-offs/NK's

1/9 start seizoen 

Eerste kampioenen! Gemengd onder 13 is kampioen en op 11 maart kregen zij 
de kampioensschaal uitgereikt. Van harte gefeliciteerd! Wat een mooie prestatie. Het NK spelen zij in het weekend van 13 en 14 mei. 

Fit en Fun

Laatste training 27/6 NJK



Met dit  Berenvel willen we alle leden, vrienden en sponsoren van Polar Bears informeren over alles wat er in onze 

mooie club gebeurt. Van trainingen tot kampioenschappen, van miniwaterpolo tot de selecties, over 

synchroonzwemmen en Fit en Fun. Nieuws van het bestuur, over evenementen, vrijwilligers en sponsoren. 

En ga zo maar door. Veel leesplezier! 

Het B e r e n v e l: n u m m e r 11  

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

redactie@polarbears.nl. Wij kijken of we het kunnen plaatsen in de volgende uitgave van Het Berenvel.

De herenploeg van Polar Bears is er niet in geslaagd om voor de tweede achtereenvolgende keer de nationale 

beker te veroveren. Na een bijzonder spannende finale, waarin Polar Bears net teveel kansen mistte, stapte het met 

een 6-8 nederlaag het bad uit. De strekking voorafgaand aan de finale was duidelijk. Tegenstander UZSC is de 

huidge koploper in de competitie en favoriet voor de bekerwinst. Polar Bears staat tiende en ‘mocht’ de finale 

winnen, UZSC was het aan zijn stand verplicht. Die verhoudingen konden gedurende de wedstrijd de prullenbak 

in. Trainer Jeroen Cavalje had uitgesproken om in de beginfase vooral bij te blijven, wat de ploeg prima lukte. 

Gesteund door minimaal tweehonderd supporters die zagen dat de wedstrijd in evenwicht was. Met een 5-5 stand 

halverwege bestond het gevoel alles mogelijk was. 

Helaas............ geen beker

Tot vrijdag 21 april traint iedereen nog in de Peppel volgens het normale rooster. De teams die nog een NK 

spelen of play offs blijven natuurlijk in De Peppel trainen tot zij hun NK/play-offs gespeeld hebben. 

De zwemgroep en de mini's trainen in De Peppel tot en met vrijdag 30 juni (week 26). 

Vanaf 1 mei tot en met 30 juni kan iedereen in De Vrije Slag trainen op maandag en vrijdag. In juli liggen we 

helemaal stil. Vanaf maandag 7 augustus trainen we weer in de Vrije Slag op maandag, woensdag en vrijdag. De 

laatste training in de Vrije Slag is woensdag 30 augustus. Op vrijdag 1 september starten we het nieuwe seizoen 

feestelijk in De Peppel en starten de trainingen daar weer. 

. 

Trainingen Peppel / Vrije Slag

In de derde periode kreeg de ploeg veel 

manmeersituaties die het niet kon verzilveren. UZSC 

kon aan de overkant wel scoren en een klein 

verschil was met 5-7 gemaakt. In het vervolg bleef 

Polar Bears strijden voor wat het waard was, maar 

het ontbrak aan de killersmentaliteit om UZSC op de 

pijnbank te leggen. Aanvoerder Ruud van der Horst 

maakte in de slotfase nog 6-7 maar dichterbij kwam 

de ploeg niet meer. 

Jeroen Cavaljé stopt als hoofdtrainer
Jeroen Cavaljé stopt na dit seizoen als hoofdtrainer van heren 1. Dat heeft hij het bestuur laten weten. Jeroen is naar 

eigen zeggen toe aan een andere uitdaging. In de afgelopen twee seizoenen slaagde hij er met een sterk verjongde 

ploeg in – tot verrassing van vriend en vijand – twee keer de bekerfinale te bereiken. In het seizoen 2015-2016 werd 

die ook gewonnen, met 9-4 van Het Ravijn. “Ik ben van mening dat Polar Bears een potentiële kampioensploeg in 

het water heeft liggen, alleen weet ik uit eigen ervaring hoe moeilijk het is het laatste stapje te zetten. Het is goed als 

een andere trainer verder gaat bouwen op het fundament wat we nu hebben gelegd”, aldus Jeroen.. Lees het hele 

bericht op www.polarbears.nl. 

http://www.polarbears.nl/laatste-nieuws/jeroen-cavalje-stopt-polar-bears/




Finale ManMeer! Cup Dames 2
Dames 2 bereikte 5 maart met een 11-4 overwinning op ZVL-Hawabo de finale van de ManMeer!-Cup in Heerenveen. 

De finale wordt zaterdag 15 april om 16.15 uur gespeeld. Ook nu kunnen kaarten vooraf gereserveerd worden. Bij genoeg 

animo rijdt er ook een bus naar Heerenveen. 

Reserveer via de link hieronder je kaarten en geef aan of je meewilt met de bus. https://goo.gl/forms/P5IXQY7zSBffeH0t2 

De finales worden gehouden op zaterdag 15 april om 14.00 uur (heren 2), 16.15 uur (dames) en 18.30 uur (heren 1). 

Toegangskaarten kosten € 10,- per stuk en zijn geldig voor 3 finales. Er zijn geen kaarten per afzonderlijke wedstrijd . 

Op 11 februari 2017 

was er een mini polo 

toernooi in De 

Peppel voor onder 

de 9 en onder de 11 

jaar. In totaal waren 

er vier velden en 

hebben alle 

kinderen met veel 

plezier kunnen 

spelen. Voor Polar 

Bears waren er twee 

mini-teams en een 

onder 11 jaar team 

actief op het 

toernooi. De mini’s 

van Polar Bears 

hebben ook tegen 

elkaar gespeeld. 

Zowel kinderen als 

ouders hebben 

genoten van elk 

moment in de 

wedstrijd. 

Mini toern
ooi in De Peppel

Fit en Fun had dinsdag  14 maart de jaarlijkse bingo! Zoals altijd was het een hele gezellige avond. 

Op 25 april  mogen de Fit en Funners introducees meenemen. Kinderen, kleinkinderen, familie of vrienden, jullie zijn van 

harte welkom om gezellig een uur mee te  doen. 

Op 23 mei heeft Fit en Fun haar jaarlijkse uitje. Wat ze gaan doen is strikt geheim, maar het diner is in De Dolfijn. 

Op dinsdag 27 juni sluit Fit en Fun seizoen ‘16/’17 af met een lekker kopje koffie na de training. 

Fit en Fun

https://goo.gl/forms/P5IXQY7zSBffeH0t2
https://goo.gl/forms/P5IXQY7zSBffeH0t2
https://goo.gl/forms/P5IXQY7zSBffeH0t2


Wim Kok toernooi; 7 mei



Sponsorwerving en -contacten 

Polar Bears heeft nieuwe sponsoren nodig, maar ook de contacten met bestaande sponsoren zijn heel belangrijk. 

We hebben het al vaak onder de aandacht gebracht en oproepen gedaan, maar het is niet gelukt nieuwe 

vrijwilligers hiervoor te vinden. Daarom hebben Hans Nieuwenburg en Ruud van der Veer  hun hulp aangeboden 

om een en ander weer op te pakken. Ruud gaat  de contacten met bestaande sponsoren onderhouden en Hans 

zal vooral op zoek gaan naar nieuwe sponsoren. Hans en Ruud gaan zelf op zoek naar mensen die hun daarbij 

willen helpen. Werk je bij een potentiële sponsor of weet je iemand, laat het ons weten. 

Wim Kok toernooi; 7 mei

Gemengd onder 13: 

NK 13 en 14 mei.Het Nederlands kampioenschap voor 

Meisjes en jongens onder de 15: 

NK  20 en 21 mei. 

De jongens moeten zich op 5 en 7 mei eerst nog kwalificeren. 

Play off schema onder 17: 

26, 27, 28 mei: 1e ronde play offf/out 

1/2/3/4/5 juni: halve finale play off/out 

9/10/11 juni: finale play offs 

Play off schema DAMES: 

1e ronde  best of three 14-15-17 april 2017 (met spandoeken maken en pannenkoeken eten voor de jeugd!) 

1/2 finale  best of three 20-22-23 april 2017 

finale       best of three 27-29-30 april 2017 

Play off schema HEREN: 

1e ronde  best of three 20-22-23 april 2017 

1/2 finale best of three 27-29-30 april 2017 

finale best of five 3-6-7-13-14 mei 2017 

Data NK en Play-offs

Kom ook 

aanmoedigen!

Zaterdag 6 mei: Wim Kok toernooi voor gemengd onder 13A en jongens onder 15A  

Dinsdag 9 mei: Schoolsport Olympiade 

Vrijdag 19 mei: Bedrijvenwaterpolo toernooi 

Zaterdag 24 juni van 12.30-19.00 uur: Berendag 

Vrijdag 1 september: feestelijke opening nieuwe seizoen in De Peppel 

Data om te noteren

succes!
Synchroonzwemmen
Op zaterdag 25 maart wordt het NJK (Nederlandse Jeugd Kampioenschap) gehouden in Roosendaal. 

Kom onze meiden (junioren) aanmoedigen! We hebben ingeschreven met: 

Ploeg: Joannieke, Aafke, Kim, Aline, Selena, Tess, Mahres en Dita 

Duet:  Selena en Tess 

Of de uitvoeringen worden gezwommen, hangt af van  de techniekpunten behaald op de techniekwedstrijd in de ochtend! 




