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Het B e r e n v e l: n u m m e r 12
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!
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.

Vrijdag 30 juni: Feest der kampioenen
en verkiezing talent van het jaar
Wat was het weer een mooi en sportief seizoen! En er moeten nog jeugd NK’s en play-offs van meisjes onder de
17 gespeeld worden. Dus wat brengt het nog meer?! Dat weten we half juni!
Op vrijdag 30 juni vanaf 20 uur, tijdens de allerlaatste training in de Vrije Slag, vieren we de afsluiting van seizoen
‘16/’17 met een gezellig hapje, drankje en muziek in de Vrije Slag. Daar huldigen we alle kampioenen en maken
we de talenten van het jaar bekend. Dat wordt een gezellige ouderwetse Polar Bears avond. Zorg dat je erbij
bent! Voor € 2,- kan je een lekkere hamburger of saté kopen en de drankjes zijn € 1,50.
.

Nederlands Kampioenschap onder 13 en 15 jaar
Het Nederlands kampioenschap voor gemengd onder de 13 is komend weekend. De meisjes en jongens onder
de 15 spelen in het weekend van 20/21 mei hun NK. De meisjes zijn al geplaatst. De jongens spelen op
vrijdagavond 12 mei hun tweede kwalificatiewedstrijd tegen Njord. De thuiswedstrijd wonnen zij met dikke
cijfers. Dus dat moet goed komen! Lees meer over het NK
Voor alle teams: HEEL VEEL SUCCES! VEEL PLEZIER OP JULLIE NK’S EN MET DE PLAY-OFFS!

Play offs meisjes onder 17 jaar
26, 27, 28 mei: 1e ronde play off/out
1/2/3/4/5 juni: halve finale play off/out
9/10/11 juni: finale play offs

Wat een prestatie; 2e van Nederland!

Bekijk het filmpje

Tegen alle verwachtingen in rekenden dames 1 in
de halve finales al na twee duels af met de
landskampioen van vorig jaar, ZVL. Wat een
topprestatie! De dames gingen als underdog de
finale in, maar helaas konden ze hun sterke reeks
in de finale niet bekronen met het
landskampioenschap. In de tweede en beslissende
finalewedstrijd werd in ons eigen zwembad, dat vol
zat met groen/witte supporters, met 5-8 verloren
van UZSC. Tweede van Nederland en dus zilver,
maar wel met een gouden randje. Want wat deden
ze het fantastisch!

Praat mee bij de ALV!
Op maandag 3 juli om 20.00 uur is de Algemene Ledenvergadering. In deze ALV bespreken we het contributievoorstel
voor het komende seizoen met jullie. Ook presenteert het bestuur de begroting voor seizoen 2017/2018.
Genoeg om over mee te praten! We zien je graag 3 juli om 20.00 uur in De Dolfijn!

Training Vrije Slag en Peppel
Vanaf 1 mei tot en met 30 juni kan iedereen op maandag en vrijdag in De Vrije Slag trainen. 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.
NK teams / zwemgroep / mini’s nog in de Peppel
De teams die nog NK spelen of play offs spelen, trainen nog even in De Peppel 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).

Geslaagd Wim Kok toernooi
Voor het zesde jaar werd het Wim Kok jeugdwaterpolotoernooi in de Peppel georganiseerd. Het toernooi in de
leeftijdscategorie van 13 en 15 jaar trekt jaarlijks gerenommeerde jeugdploegen. Dit jaar werd er op zaterdag 6 mei
gestreden om de 'Wim Kok Wisselbokaal' met De Zijl en De Zaan bij onder 13 en bij onder 15 Het Ravijn en De Zijl. Bij onder
13 won Polar Bears dit jaar het toernooi. Bij onder 15 won Het Ravijn.
Het jeugdtoernooi is vernoemd naar de oud-Polar Bears
icoon Wim Kok, die in 2009 overleed. Als lid van
verdienste heeft hij in veel opzichten een grote rol
gespeeld voor Polar Bears. Vele generaties zijn opgeleid
volgens zijn trainingswijze waarbij het ontwikkelen van
techniek en het tactisch inzicht zijn passie was. Lees
meer.

Vrijdag 19 mei: Bedrijvenwaterpolo toernooi
Zaterdag 24 juni van 12.30-19.00 uur: Berendag
Vrijdag 30 juni: Kampioensfeest in de Vrije Slag
Vrijdag 1 september: feestelijke opening nieuwe seizoen in De Peppel

Data om te noteren!

Iedereen heeft gehoord in welk team je in het nieuwe seizoen
speelt. Op onze website staat deze indeling ook. Ook kan je hier
eind mei lezen op welk uur je volgend jaar traint.

Wim Kok toernooi; 7 mei

Coördinatoren Waterpolocommissie
Bij wie moet ik zijn?
De waterpolocommissie heeft coördinatoren die het algemene aanspreekpunt zijn voor leden en hun ouders. Voor
volgend jaar zie je een aantal nieuwe namen staan. Kijk dus even goed met wie je contact opneemt voor vragen!
Hieronder het overzicht per leeftijd.
Coördinator jeugd o.17 jaar: Roel Oort r_oort@xs4all.nl
Coördinator jeugd o.15 jaar: Peter Achterberg fam.achterberg@gmail.com
Coördinator jeugd o.13 jaar: Peter Achterberg fam.achterberg@gmail.com
Coördinator zwemgroep, mini's en jeugd o.11 jaar: Sujeet Bhageloe Bhageloe@hotmail.com
Coördinator onderhoud materialen: Roel Oort r_oort@xs4all.nl

Synchroonzwemmen vs waterpolo
De jongens van onder de 17 hebben woensdag 29 maart ervaren hoe zwaar synchroonzwemmen is. Het begon met
een aantal banen onder water zwemmen en daarna natuurlijk even rekken en strekken. Een stukje op muziek
geoefend en uiteindelijk netjes gezwommen. De opduw was bij iedereen favoriet!
Daarna hebben de meiden van synchroonzwemmen natuurlijk ook meegedaan met een waterpolotraining.
Het was een erg leuke training!

Diploma's gehaald!
Op zaterdag 22 april stond het diplomazwemmen op het
programma. Voor twee meiden was het de eerste keer,
maar Danni van Dijk en Jonne Winter hebben keurig
gezwommen en het basishoudingdiploma gehaald.
Danni van Dijk heeft zelfs twee diploma's gehaald.
Samen met Elise van Steenbeek en Ilse Turpijn is het
zeilbootdiploma bemachtigd. Gefeliciteerd allemaal en
op naar de volgende diploma's!

Wim Kok toernooi; 7 mei

Synchro Cup Luxemburg
In het weekend van 5 t/m 7 mei is de 26e SL Synchro Cup in de Pool of Campus Geesseknäppchen in Luxembourg
gezwommen. Aan deze internationale wedstrijd nemen de KNZB regio ploegen deel. Vanuit Polar Bears deed in de
categorie AGE-I (onder de 12 jaar) Nethanja Grandia mee. Deze ploeg heeft de derde plaats behaald! In de categorie
AGE-II (onder de 15) deden Tess Nijhof en Dita Evenblij mee. Zij hebben naast de ploeg ook een duet gezwommen. In
de categorie Junioren (onder de 17) hebben Kim Rijksen en Selena van der Tholen meegezommen in de ploeg.

Wedstrijdkalender synchroon
De komende weken is het druk met wedstrijden.
Hieronder een overzicht van alle komende wedstrijden, save the date!!
Zaterdag 13 mei: InterRegio AGE II; te Zoetermeer
Zaterdag 20 mei: Uitvoeringswedstrijd categorie 1, AGE I en junioren; te Zwolle
Zaterdag 27 mei: InterRegio AGE I; te Lelystad
Zaterdag 10 + zondag 11 juni: Synchrobeat Age I en AGE II; te Eindhoven
Zaterdag 17 juni:Uitvoeringswedstrijd categorie 2, AGE II en serioren; te Ede
Zaterdag 24 juni: Limietwedstrijd; te Heerenveen
Zaterdag 1 juli: Afsluitdag (alle categorieën); te Ede
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Tot ziens op 30 juni
in de Vrije Slag!
Fijne zomer!

