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Ouder en kind toernooi, 

4 januari 2019 is het weer zo ver, het jaarlijkse ouder en 

kind toernooi van 17-20 uur 

 

Programma tijden … die volgen in het nieuwe jaar! 

 

Houd de website en facebook in de gaten. 

 



 

Ouder en kind toernooi 
Synchroonzwemmen met ouders, broertjes, zusjes 

Op vrijdag 4 januari 2019 vind het ouder-kind toernooi plaats. Neem je vader, moeder, broer, zus, opa of oma mee 

om samen het water in te duiken! Wie gaat de uitdaging aan om een prachtige balletbeen of tub te laten zien? Het 

gehele toernooi begint om 17:00 uur en duurt tot 20:00 uur. Specifieke tijden worden nog bekend gemaakt. 

Het synchroon-onderdeel zou circa 30 minuten duren.  

 

 

Kerstvakantie 
Maandag 24 december begint de kerstvakantie voor synchroonzwemmen en waterpolo. 

Synchroon, alle categorieën: Hebben geen training vanaf 24 december tot en met woensdag 2 januari. 

Dit betekent dus dat synchroonzwemmen al op 5 januari weer hun eerste training hebben. 

Waterpolo, in de volgende periode wordt er niet getraind: 

Mini’s, onder de 11 en 13: Vanaf maandag 24 december tot en met zondag 6 januari 

Onder de 15 en ouder: Vanaf maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari. 

 

 

Grote Clubactie 
Ook zo benieuwd wie heeft gewonnen?? Hoeveel we hebben opgehaald?? Je ziet het in de volgende Berenvel! 

 

 

Bestelde artikelen bij World Wide Wear 
Bestelde caps, zwembroeken en badpakken zijn binnen bij World Wide Wear.  

Er staan ook nog een paar rugtassen die nog niet opgehaald zijn! 

(Ophalen tijdens kantoortijden: Venturistraat 2T) 

Tussen de feestdagen door weinig aanwezig dus even bellen van te voren als je wil halen: 0318-645484 

World Wide Wear is vrijdag a.s. gesloten!! 

 



Kort nieuws Waterpolo 

 

 

Winterkampioenen! 
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Oproep: scheidsrechters gezocht! 

Als vereniging moeten we voldoende 

scheidsrechters leveren, zodat iedereen in de 

competitie kan spelen. Op dit moment zijn er te 

weinig scheidsrechters voor Polar Bears 

actief.  Wanneer er te weinig scheidsrechters zijn, 

betekent dit dat we voor minder teams in kunnen 

schrijven voor de competities. Voor meer informatie 

hierover, kan je contact opnemen met coördinator 

scheidsrechter van de waterpolocommissie 

(scheidsrechters@polarbears.nl) voorzitter van de 

waterpolocommissie. (waterpolo@polarbears.nl). 

Oproep: trainer gezocht! 

Voor de donderdag avond zoeken wij nog een 

trainer, voor meer informatie stuur een mail naar de 

voorzitter van de waterpolocommissie. 

(waterpolo@polarbears.nl). 

 

 

 

 

Winst voor onder 11a en 11b 

Zondag 16 december deed onze waterpolo jeugd 

mee aan het jaarlijkse ternooi van Aqua Novio te 

Nijmegen. 

Onder bergeleiding van coach Tim heeft het 

gelegenheidsteam bestaande uit kids van o11a en 

o11b het toernooi onder 11 gewonnen. Van hun 6 

wedstrijden schreven zij er 5 op hun naam. Het 

team werkte zo goed samen. De o11a kids brachten 

ervaring mee zodat de o11b kids veel leerden en de 

overwinningen konden vieren. Al met al een 

prachtige ervaring rijker. 

Ook 3 mini teams deden mee, wat een ervaring 

heeft iedereen weer opgedaan! 
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Winterkampioentjes 

Meisjes onder 15 is toe aan een welverdiende winterstop! 

In de eerste seizoenshelft is namelijk van alles gebeurd. 

We hebben onze Instagram account opgericht, er is heel 

hard door de meiden hard getraind, er is geen wedstrijd 

verloren en we hebben dit alles afgesloten met een hele 

spectaculaire Sinterklaas avond. Waterpolo was een 

centraal thema inde surprises met o.a. een echte 

waterpologoal voor onze keepster Nienke en onze 

assistent-coach Iris kreeg haar Nederlands team badpak 

in hout! Een hecht team waar alle meiden met plezier en 

veel motivatie iedere week trainen en spelen. Terechte 

‘Winterkampioentjes’! nu lekker genieten van de 

vakantie waarin we elkaar gelukkig niet twee weken lang 

hoeven te missen, we gaan namelijk gezellig naar het 

PSV toernooi in Eindhoven waar ook Fay en Cato van 

onder 13 ons komen versterken. Op naar een mooie 

tweede helft van het seizoen! Je kunt ons volgen via 

instragram: @polarbearscm1 
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Kort nieuws Synchroonzwemmen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Er zijn weer diploma’s behaald! 

Op zondag 18 november mochten Suzanne en Hanke 

afzwemmen in Beuningen. Het was een lange middag, 

maar gelukkig merkte je dat niet aan de meiden want ze 

hebben het super goed gedaan. Hanke heeft haar 

zeilbootdiploma behaald en gaat vanaf nu in categorie 1 

zwemmen. Suzanne heeft haar barracuda diploma 

gehaald en gaat naar AGE I. Gefeliciteerd met jullie 

diploma’s! 
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Wedstrijdresultaten 

Op zaterdag 1 december was de tweede 

techniekwedstrijd van het seizoen. 

Voor Dominique, Sophie en Caithlyn 

waren het hun allereerste wedstrijd, 

best wel spannend, maar ze hebben het 

super goed gedaan. Alle resultaten zijn 

te vinden op Facebook. Evi heeft een 

mooie zilveren medaille in AGE I 

behaald en Elise en Celine hebben hun 

AGE II diploma gehaald. 
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Juryleden erbij! 

Wij zijn heel blij dat Anouk, Raymond, Arjen en 

Jennifer de cursus Assistent Beoordelaar 9 en 

bijbehorende examens met succes hebben afgerond! 

Dit betekent dat zij vanaf nu techniek en uitvoering 

mogen jureren tot categorie AGE II (meisjes <15).  

Daarnaast zijn Chantal en Natasha gestart met de 

10/11 jury-cursus, om diplomasessies te mogen 

afnemen. We zijn super blij met deze nieuwe 

juryleden en hun inzet! Hierdoor kunnen de meiden 

blijven zwemmen. 
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InterRegio resultaten 

De IR-wedstrijden zijn nationale techniekwedstrijden 

voor de meiden vanaf AGE I. Op 17 november was de IR 

AGE II in Raalte en op 15 december was de IR AGE I in 

Heerenveen. Bij AGE I deden 95 meiden mee en heeft Evi 

een 17e plaats behaald, Noah werd 35e, Ilse werd 50e en 

Suzanne werd 87e. Bij AGE II deden 160 meiden mee en 

werd Nethanja 56e, Norah 104e, Lisa 110e, Evi 128e, Elise 

136e, Celine 145e en Esmee 158e.te vinden op Facebook. 

Evi heeft een mooie zilveren medaille in AGE I behaald 

en Elise en Celine hebben hun AGE II diploma gehaald. 
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Fit en Fun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwemmen met introducees 23-10 

Twee avonden per jaar, in de herfst- en meivakantie, mogen de 

leden kinderen, kleinkinderen buren enz  mee nemen voor een 

avondje zwemmen bij Fit en Fun. 

De opkomst was deze keer groot en wat een geluk hadden we. 

Er lag een grote boot aan de kant. Deze mochten we erin leggen 

als we het zelf ook zouden opruimen. 

Dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Vele handen en de 

boot lag in het water verankerd, 

En dat leverde veel zwemplezier op bij jong en oud. 

Probeer je maar eens staande te houden om van de staart naar de 

boeg te komen met allerlei hindernissen. 

 

Degenen die vrij wilde zwemmen hadden het nu druk met 

kijken naar het spektakel. 

 

Sint activiteiten 4-12 

In het water lagen 5 spelen die te maken hadden met Sint en 

Piet. 

 5 groepjes zwommen langs de opdrachten. Maar er niet voorbij. 

Cadeautjes in het water inpakken is nog niet zo makkelijk: je 

wordt er wel vindingrijk van. 

Zware zakken van Piet naar de overkant brengen. Pakjes 

moesten in de schoorsteen, 

De staf van Sint had een andere functie gekregen. Dolle pret om 

daar mee pakjes van de mat te kegelen. Doelgericht werpen met 

pakjes in het diepe vereist een goed richtingsgevoel. 

Dat was even een ander soort les. Zeer inspannend en 

lachwekkend. 

 

Na het zwemmen op naar de Dolfijn. Ontvangst met een 

drankje. 

Het Fit en Fun jaar 2018 werd afgesloten met een toast. 

Op naar 2019!! 

 Het startsein werd gegeven om aan de bar een drankje te halen 

en zelf wat hapjes te kiezen. 

Er was een hapjes buffet klaargemaakt door de trainers. Rijkelijk 

en vooral lekkere dingen waren de opmerkingen die overal te 

horen waren. 

Een fijne gezellige avond, zoals we dat bij Fit en Fun gewend 

zijn. 
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Jeugd commissie 

 

 

Sint en Piet 

Op vrijdag 30 november heeft Sint en 4 van zijn Pieten weer Polar Bears 

bezocht. 

Om 17.00 uur kwamen de eerste Sint liefhebbers binnen Na een 

kwartiertje waren ze er 50 kinderen die zich en plekje op de grond 

hadden gezocht. 

Uiteraard wat keuze liedjes flink zingen en dan wordt het muisje stil. 

Met spanning luisteren naar een verhaal van de Snoeppiet, die bij de 

familie Pannenkoek in de schoorsteen vast zit. Maar alles loopt goed af. 

Maar goed ook want d Sint met 4 Pieten kwam aangewandeld. 

Het welkomstlied moest overnieuw worden gezongen want het was te 

zachtjes. Even lekker uit je dak kunnen gaan. 

Even een praatje van de Sint en we kunnen starten met het spel: Vang de 

Sint. 

Een kaartspel waarbij je de Sintkaarten moet wegmoffelen, waar dan 

ook. 

De Pietkaarten gaan op de stapel. In elk spel waren 4 Piet afbeeldingen die een betekenis hadden. 

Een opdracht om uit te voeren om een kaart extra te kunnen wegleggen of er eentje bij kreeg. 

 

De 10 groepjes gingen totaal op in het spel.  

Daar zag je kinderen om de grond liggen met de benen 

op hoog. Daar een schreeuwgroepje. Of even lekker wat pepernoten eten. Veel 

verschillende kleine opdrachten. 

Sint liep controlerend rond om de Sint te vangen voordat hij verdween. De Pieten 

begeleide het spel met plezier. 

De pauze om samen iets te drinken is maar overgeslagen en dit naar de kinderen bij het spel gebracht. 

Synchroon zwemmen en kerstborrel 18-12 

Als afsluiting van het seizoen waren en 3 trainer 

en 3 kids aanwezig om ons even te laten merken 

wat synchroon zwemmen nu eigenlijk 

betekende. ( alhoewel ???) 

Elk jaar staat er zo’n les op het programma. Nu 

werden de bewegingen ondersteund met 

Kerstmuziek. 

De 3 jeugdige leden zwommen, na uitleg en het 

tellen, voorop om de oefeningen voor te doen. 

De oefeningen werden samengevoegd tot 1 

geheel. 

Het tellen en tegelijk de juiste bewegingen 

maken is veelal verwarrend. Het resultaat was 

leuk. 

Of het synchroon was…... Nou ja bijna. 
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Wijziging datum Berendag 

De berendag wordt niet gehouden op 29 juni maar op 

zaterdag 6 juli Sinterklaasfeest 
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Het enthousiasme was te groot om het spel te onderbreken. 

Gelukkig werd er nog tijd vrijgemaakt voor samen voor de Sint te zingen en de Pieten de zakken te laten zoeken. 

Sint en de Pieten deelden de cadeaus uit en zij zwaaiden de kinderen uit. 

Wat een heerlijke avond. 

Dank jullie wel Sint en Pieten en de begeleiders. We hebben er samen voor de kinderen een knalfeest van 

gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

Sponsor nieuws.  

Beste seniorenleden en ouders (van de jeugdleden) van Polar Bears, 
 

Omdat ouders eigenlijk de allergrootste sponsors zijn van onze jeugdleden, willen we jullie graag uitnodigen voor 

een van de volgende sponsorbijeenkomsten van Polar Bears: Gaan voor Goud (*) op donderdag 21 maart a.s. met 

niemand minder dan Pieter van den Hoogenband als spreker.  
 

Daarnaast willen we ook alle seniorenleden en vrijwilligers in de gelegenheid stellen om het verhaal van Pieter te 

horen. We zouden het ontzettend waarderen als jullie ook van de partij zijn. 
 

Graag wel even voor 1 maart opgeven via hans@waterpolo.nl 

Bij de opgave s.v.p. vermelden wiens ouders jullie zijn en in welk team jullie kind(eren) spelen. 
 

Hopelijk tot ziens op 21 maart! 

Zie voor meer info en de uitnodiging, zie bijlage. 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens Polar Bears, 

Hans Nieuwenburg 

P.S. Deze bijeenkomst was eerder gepland op 12 december, maar kon toen wegens omstandigheden helaas niet 

doorgaan.  

 

Meer weten over sponsoring?  

Hans Nieuwenburg 

hans@waterpolo.nl  

06-51130659 

Agenda (*) 

Zie verderop in het berenvel 

(*) Sponsors krijgen voor alle thuiswedstrijden en andere activiteiten separate uitnodigingen. 
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Steun onze club met Sponsorkliks 
Sponsor ons GRATIS door maar een klik! 

 

Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5706 

 

Op de website van Polar Bears staat ook een banner van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken verschijnt 

een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando. Elke aankoop bij een van 

deze bedrijven levert ons een commissie op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost U dus niets extra. 

Dit werkt ook via u smartphone, nadat je bij sponsorkliks de webwinkel openend zal hij openen in de 

desbetreffende app al u deze bezit! 

 

Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via jouw sponsordoel kunt u terecht bij 4.500 

restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert. 

Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook! 

 

Bestuur nieuws 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloads 

Wist u dat op https://www.polarbears.nl/downloads/ diverse 

documenten vanuit het bestuur te vinden zijn! 

 

Zoals de AVG wij raden iedereen aan om hiervan op de 

hoogte te zijn en hiervan kennis te hebben genomen. 

 

Ook de wedstrijdschema’s van waterpolo en synchroon zijn 

hier te vinden. 
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Gezocht communicatie medewerker(s) 

Wegens het gaan volgen van een opleiding zoeken we hulp/vervanging, om de communicatie afdeling van Polar 

Bears draaiende te houden.  

 

Het mag zeker ook iemand zijn die alle onderdelen kan overnemen.  

 

Facebook en verdere sociaal media 

Vind je het leuk om met regelmaat berichten te plaatsen of Facebook?  Het mag zeker ook een jonger lid zijn. 

Het plaatsen van binnenkomende berichten via de mail en het delen van berichten in je meldingen.  

Welke tijd ben je hieraan kwijt? ca. 2 uur per maand. Dit verdeel je dan natuurlijk, net wanneer er nieuws 

binnenkomt. Waterpolo en synchroon zorgt ook veelal zelf voor de berichten op Facebook.  

 

Website onderhoud 

Het plaatsen van binnenkomende berichten op de website. Agenda en downloads bijhouden. Evt. wijzigingen in 

bestuur, contact pagina of trainingstijden bijhouden. Waterpolo en synchroon verzorgt zijn eigen 

wedstrijdschema's en veel nieuwsberichten.  

Welke tijd vraagt het? ca. 2 uur per maand. 

 

Berenvel 

4 keer per jaar verzorg je het Berenvel, via een mailinglijst komt er input binnen en maak je er een leuk blad van. 

Wees vrij om je eigen creatie hiervan te maken. Welke tijd vraagt het? ca. 1,5 dag werk voor 1 Berenvel. (maar 

misschien typt u wel veel sneller dan mij )  

 

Heide-optocht 

GEZOCHT, wie gaat de Heide-optocht 2019 en 2020 organiseren? Draag zorg voor een versierde kar of auto. Zorg 

voor genoeg kinderen die gaan uitdelen en de begeleiding hiervan. Laat je creativiteit de vrije loop.  

Voor de inschrijving, flyers en stickers kan vanuit mij gezorgd worden.  

Welke tijd ben je hieraan kwijt? Rondom april begin je met bedenken.... Het thema wordt dan bekend gemaakt, 

de inschrijving moet voor juli gedaan zijn. 

Zorg dat je de meelopende leden alvast in mei/juni begint te werven. Verder wees vrij in bedenken hoeveel tijd je 

hieraan kwijt bent, lig voor een groot deel aan jou creatie..  

 

Er zijn veel standaard mails al klaar, een hoop spullen staan in de opslag. Dit scheelt al een hoop tijd.  

 

En wat krijg je ervoor terug? Een hoop voldoening, een super leuke tijd en hopelijk veel nieuwe leden, die jij 

dan toch maar voor de club heb binnen gehaald.  

 

Om een voorbeeld te noemen, waterpolo kan zijn nieuwe leden nog maar amper aan en bij synchroonzwemmen 

zijn er al 5 nieuwe begonnen!  

 

Lijkt het je leuk om iets voor de club te kunnen betekenen? Of wil je misschien alles wel overnemen? Neem dan 

contact op met redactie@polarbears.nl 
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Fijne feestdagen en 

een goede 

jaarwisseling, namens 

synchroon en 

waterpolo 
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Op de kalender… 
 

Januari 
4e Ouder kind toernooi 

Februari 
9e Figurenwedstrijd synchroon … 

16e mini waterpolo toernooi 

Maart 
5-6-8e Bakfeest teams <13 <15 <17 en synchroon vanaf 11 jr 

12e Fit en Fun, Bingo 

21e Gaan voor Goud bijeenkomst 

April 
20 t/m 22 april 2019: Nationaal Synchrokamp > op eigen gelegenheid, opgeven via 

www.facebook.com/SynchrokampNL 

30e Fit en Fun, zwemmen met introducees 

Mei 
21e Fit en Fun, jaarlijks uitje 

Juni 
1e Uitvoeringswedstrijden categorie 1, Age l in Zwolle 

8e Uitvoeringswedstrijden categorie 2, Age ll in Raalte 

25e Fit en Fun, afsluiting seizoen 2018/2019 met koffie/ drankje 

Juni 
6e Berendag 

Augustus 
17e Heide optocht 2019 

 

Heb jij nog tips, verhalen, een goed idee, of vind je Berenvel helemaal top? 

Of wil je ook jou verhaal doen in Leden aan het woord… 

Laat het weten aan redactie@polarbears.nl 

of vertel het ons op Facebook! 

https://www.facebook.com/SynchrokampNL?__xts__%5B0%5D=68.ARBVSFnpJEn087efkRSOlTdh1dGvP_N_7GBCsObnB-AtcapTQRF9fFEj3B2J8ik4EquQgpPh0WZ3xA-kNlfpZB67SNVjv4oyCDoOUzUwBWA4XM06vYDlbJmnBHTTa5I9uRO5NvZQuEdCvYdv-Nf4_JPQpw-ZiPIJkmkOXmRo-kEyAbhRmW4r6scL9krmgqdQORkY375DqEditxfpWFT0TH2RQXqxiY09ZHxgFIUcdOPEISMR0eqLbnJQWqz7ndSyUMqlzKt-TuddVwOMaXM5N2xwzjn8eL0CRKq7cFSYVzvwzZlBObLnU7rTEopBIDdhBMk-1hyCUMDmzRtRpOzEeAh7W_AtzDLqmb4VyQijlTU3vdoUN0lqqkVyqtlj_K-zyc79whcOudmmV6rKXAWIKVVDFsGA8zKCT_rfDXJTqkOCU24rOWD3PcaV_nj2IjrrkGL71HdSJpP3IJ5SPUg6C-m6W-zzTaeI_DrJDs-DKFuGlXxWg3Sc9KS8YQ&__tn__=-UK-R
https://nl-nl.facebook.com/polarbearsede


 

Op de hoogte blijven van al het Polar Bear nieuws? 

 

 

 

Volg Polar Bears op: 

 

 

 

“sponsorklicks” 

 

“laatste nieuws” 

“AVG dodownloads” 
“sponsors” 

“Leden aan…” 

“wedstrijd programma” 

“Fit en Fun” “Synchroonzwemmen” 

“Waterpolo” 

“goud” 

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

