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Berendag  

Wat een mooie groep jonge beren. Zij hebben met 

elkaar weer een gezellige dag gehad om het seizoen af 

te sluiten. Lees verder op meer…. 

 

 



Heide-optocht wie loopt er weer mee? 
 

We zoeken leden dit mag van jong tot oud zijn die willen meelopen bij de optocht! Graag opgeven via  

(meelopende begeleiders zijn ook zeer gewenst) 

Redactie@polarbears.nl 
 

Geef je nu op en loop met ons mee op 24 augustus 2019. 
 

We delen dit jaar weer onze flyers uit, maar ook de altijd zeer gewilde …….  

Ook zoeken we nog genoeg mensen die hulp kunnen bieden met opbouwen, dus heb je in de week van 19 

augustus een gaatje kom ons helpen!  

Redactie@polarbears.nl 

 
 

Wie helpt ons om Heide week 2019 tot een groot succes te maken? 

 

 

 
 

Bron foto: Jennifer Halfmouw 
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Kort nieuws Waterpolo 
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John Scherrenburg keert terug in staf Polar Bears 

Polar Bears heeft zijn technische staf voor het mannenteam van aankomend seizoen rond. Naast dat 

Mike van Beek aan het roer blijft, zal hij worden geassisteerd door John Scherrenburg. 

Scherrenburg kent een lange historie binnen Polar Bears. De oud-speler van de Edese club en het 

Nederlands team (o.a. deelnemer aan de Olympische Spelen van 1992) was in de periode 1999-2005 

ook al zes seizoenen aansluitend actief aan de badrand van Zwembad De Peppel. Van 1999 tot 2002 

was de 55-jarige inwoner van Ede trainer-coach bij de vrouwen van Polar Bears, de drie seizoenen 

daarop zwaaide hij de scepter bij de mannen. In 2002 werd Scherrenburg landskampioen met de 

vrouwen en in 2005 met de mannen van Polar Bears. In 2007 leidde hij als interim-coach tijdens de 

play-offs de berinnen andermaal naar de landstitel om in 2010 weer terug te keren als coach bij de 

mannen. 
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Sponsordiner 

Op dinsdag 28 mei organiseerde de dames selectie in 

samenwerking met Restaurant Vroeger het Dames 

Sponsor Diner.  

Tussen de gangen door presenteerde Rami de Griekse 

Bingo en de Ouzo kon daarbij natuurlijk niet 

ontbreken. Bas stond stil bij het afscheid van 

Evangelos, die werd gedecoreerd met de gouden Polar 

Bears speld, voor zijn belangrijke bijdrage aan het 

succes van de hele dames/meisjes lijn binnen Polar 

Bears. 

Al met al was het een heel gezellige en geslaagde 

avond die zeker voor herhaling vatbaar is. 
Bron foto: Afdeling waterpolo 

 



 Laura Steenbeek nieuwe keepster bij Polar Bears 

Het ‘keepersprobleem’ dat bij de Edese club ontstond na het vertrek van 

reservekeepster Sacha Kimenai en de aanstaande afwezigheid van Joanne 

Koenders, die komend seizoen fulltime met het Nederlands team zal 

meetrainen, is uitstekend opgevuld met de komst van Laura Steenbeek. 

De 21-jarige keepster komt over van het Franse NN Nice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door weer in Nederland actief te zijn hoopt ze ook in beeld komen bij de 

nationale selectie. “Er ligt nu een kans open voor jonge keepsters. Dat 

zal een lastige uitdaging worden, maar je weet het nooit. Het is wel een 

doel van me, ook omdat ze waarschijnlijk niet met maar twee keepsters 

zullen trainen.” 
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Door weer in Nederland actief te zijn hoopt ze ook in beeld komen bij de nationale 

selectie. “Er ligt nu een kans open voor jonge keepsters. Dat zal een lastige 

uitdaging worden, maar je weet het nooit. Het is wel een doel van me, ook omdat ze 

waarschijnlijk niet met maar twee keepsters zullen trainen.” 
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Kort nieuws Synchroonzwemmen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synchrobeat  

De Synchro Beat is het NK voor meiden van AGE I (11-12 jaar) en AGE II (13-15 jaar). Vanuit Polar 

Bears hadden Nethanja, Elise, Evi, Ilse, Noah en Froukje zich voor het NK geplaatst, wat dit jaar in 

Amsterdam plaatsvond op 15 en 16 juni. 

Op deze eerste wedstrijddag hebben de meiden techniek gezwommen. Naar aanleiding van de 

techniekresultaten blijkt welke uitvoeringen zondags gezwommen mogen worden. 

De solo van Evi AGE I, de SG ploeg Cadans-Polar Bears AGE I en de SG ploeg Cadans-Polar Bears AGE 

II mochten zwemmen op zondag. 

Evi begon al vroeg in de ochtend met haar solo en heeft hiermee een 7e plaats behaald! Erg knap 

gedaan.  

Rond de middag was het tijd voor de uitvoeringen van de AGE I ploegen. De SG ploeg bestaande uit 

Noah, Evi, Ilse, Froukje, Mees, Jane, Amber en Bindi heeft keurig gezwommen en behaalde een 

fantastische 5e plaats behaald.  

De AGE II ploeg heeft een mooie uitvoering gezwommen en zij zijn daarmee 7e van NL geworden, ook 

een prachtig resultaat natuurlijk! In deze ploeg zwommen Nethanja, Ilse, Pauline, Esther, Marit, Ilyana, 

Newa, Auke en Lisanne. 
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Bron foto: Afdeling synchroon  
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Talent van het jaar 

Op 21 juni werd voor het eerst het talent van het jaar 

Synchroonzwemmen gekroond bij het feest der 

kampioenen. Evi van Laar kreeg de eer om voor het 

eerst de wisselbeker en deze mooie titel mee naar huis 

te nemen. 

Afsluitdag Synchroonzwemmen 

Op 29 juni hadden de meiden van 

synchroonzwemmen de jaarlijkse afsluitdag. Hier 

hebben zij allemaal nog één keer hun 

uitvoeringen van dit seizoen laten zien. Van 

solo's, duetten tot ploegen. Het was fantastisch, 

mede dankzij de lichtshow van RDJ AV! 💫 

Ook de ploeg van de beginners zwom een 

uitvoering en dat terwijl sommige meiden nog 

maar net op synchroonzwemmen zaten. Het was 

een spectaculaire Lion King uitvoering en super 

knap! 

Daarna was het tijd voor de BBQ in de binnentuin 

van het zwembad. Een prachtige locatie! 

Bedankt Zwembad de Peppel Ede, we hebben 

genoten. 

We hebben het afgelopen jaar een fantastisch jaar 

gehad bij het synchroonzwemmen! 
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Fit en Fun 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Het Jaarlijkse uitje op 21 mei 2019 
 

Vorig jaar was ons uitje totaal in het water gevallen. 

Spannend. Het was droog, maar niet erg warm, geen 

zonnetje. Bij binnenkomst stond de koffie/ thee met 

Limburger vlaai klaar. 

We vertrokken na uitleg van het spel jeu de boules 

naar het middenterrein van de Skeelerbaan. De 

groepjes, voor wie het spel onbekend was, moest hier 

en daar aanwijzingen worden gegeven. De ene 

speelde het spel voor de lol, de ander zeer serieus. 

Even stoppen om te kijken welke groep weer met veel 

gejuich de punten verzamelden. Leuk zo’n uurtje deze 

activiteit! 

 

Snel terug want de wind zorgde voor koude handen. 

Terug in de Dolfijn gelijk maar een borreltje pakken. 

Op de avond mochten we Angelique Jonkers 

verwelkomen. Ze hield een praatje en al snel werd 

duidelijk dat Wim van de Berg in het zonnetje werd 

gezet. 40 jaar lid van Polar Bears. Al 40 jaar in het 

water bij Fit en Fun. Proficiat. Het buffet stond gereed. 

Voortreffelijke gerechten, verzorgd door keurslager 

Jongenotter uit Ede. 
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Diverse activiteiten 

De laatste periode weer diverse activiteiten. 

In de meivakantie de gelegenheid voor de deelnemers om een introducee 

mee te nemen voor en uurtje spelplezier in het water. Niet alleen kinderen, 

kleinkinderen waren aanwezig, ook andere volwassenen. Veel plezier in het 

water en goed bezocht. 
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11 mei Buitenzwemmen 
 

Deze dinsdag had het zwembad andere activiteiten gepland in het wedstrijdbal. Daar gaan we mee 

akkoord maar willen geen avond zwemmen missen. Misschien in het Buitenbad? 21 waaghalzen 

sprongen in het koude water of gingen schoorvoetend de trapjes af. Onder luid applaus werden ze 

ontvangen in het water. De laatste 20 minuten konden we nog even terug naar het binnenbad. Nu 

voelde je pas echt hoe warm daar dan toch het water is. 

 

De stemming was opgetogen zo bleek bij de koffie en lekkere cake ( spontaan gebakken door 2 

leden) We kunnen concluderen dat het buiten zwemmen in het koude water best lekker is. 

 

Seizoen 2018- 2019 werd afgesloten met een koffie avond. 
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Jeugd commissie 

Berendag 

 
Het laatste evenement dit seizoen is uiteraard de Berendag. 

Maart 2019: We moeten aan de slag voor de Brendag. 

Als je het thema hebt en de locatie ben je al een heel eind. 

Het thema werd Beren sport en spel. 

Locatie De skeelerbaan. Wederom huurvrij, omdat we toch sportburen zijn. Geweldig. 

Het aantal inschrijvingen was 41 maar het werden 45 met 16 vrijwilligers. 

De dag begon in de Dolfijn met een lunch. 

Iedereen vond zijn of haar plekje bij het eigen team uiteraard. 

135 belegde bolletjes waren zo weg. 

Groepjes maken en met je team een team shirts maken, zodat we de teams uit elkaar kunnen houden. Leuke 

creaties met beren, bloem en kunstobjecten. 

Nu naar de skeelerbaan. 

Het programma bestond uit 3 rondes 

 

Ronde 1 

Team tegen team streden om de punten. Met een Joker om verdubbeling van de punten. 

Voetbal, hockey, trefbal korfbal, volleybal en touwtrekken. 

 

Ronde 2 

13 verschillende activiteiten. De kinderen kozen zelf de volgorde. 

Nu binnen je eigen team individuele punten te verdienen. 

 

Ronde 3  

Vrij spelen met wie je ook wil bij een activiteit die je het leuks vond. 

  

Maar dan komen de weergoden in beeld. De voorspellingen waren regenachtig Ronde 2 moest worden ingekort. Dus 

eerder vrij spel. Veel te kort maar het begon te spetteren. Daar kunnen we wel tegen, maar zware buien. Terug naar 

de Dolfijn. De opruimploeg achter latend in de regen. 

Snel een spel improviseren in de Dolfijn, dolle pret. Ook dat moet kunnen. 

Nog even een spel om meer punten te verzamelen. De tijd gaat snel, want het eten staat al bijna klaar. 

We gaan aan de friet, kroket en frikandel. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

Met verhitte hoofden konden ze 

steeds bij 2 standjes komen voor wat 

te drinken en wat te snoepen, gezond 

en lekker. 

Wat een verhalen aan de stands wat 

ze allemaal deden en hoe het was 

gegaan. Geweldig dit enthousiasme! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was niet tegen te bakken. Maar als 

je ook 2 x een bord friet mag halen… 

Bij de afsluiting was er een groot 

applaus van de begeleiders voor de 

kinderen. 

Ook bij hun voldane en tevreden 

gezichten. 
 

P.S: De E.H.B.O. koffer is dicht 

gebleven. 

Bron foto’s: Maria van Beek 

 



Sponsor nieuws 

 
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. 

Bestuur nieuws 
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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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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! 

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


Stand van zaken De Dolfijn 
Het bestuur van Polar Bears is in gesprek met Stichting De Dolfijn en zwembad De Peppel over het mogelijke 

vertrek van Polar Bears uit De Dolfijn. Zwembad De Peppel heeft interesse om De Dolfijn over te nemen en in 

gebruik te nemen als kantoorruimte. Polar Bears gaat dan gebruik maken van de horecagelegenheid van het 

zwembad als clubhuis. Als Polar Bears hieraan meewerkt, is het voordeel voor Polar Bears dat we hierdoor een 

aantal structurele afspraken kunnen maken met het zwembad om onze schuld te kunnen verkleinen. Hierdoor 

ontstaat er voor Polar Bears de mogelijkheid om de financiële slechte situatie waarin we al enkele jaren verkeren, 

deels op te lossen. De afgelopen jaren is het niet gelukt ondanks inspanningen om de sponsorinkomsten te 

verhogen, de contributie te verhogen en de uitgaven tot het absoluut noodzakelijke te beperken. De Dolfijn is 

echter een belangrijke factor in het clubgevoel van onze leden. Hier komen de teams samen, worden 

vergaderingen georganiseerd en zijn er regelmatig succesvolle feesten. Vanuit de leden is dan ook de zorg 

uitgesproken wat het vertrek uit De Dolfijn betekent voor het Polar Bears gevoel. Daarom is het bestuur met het 

zwembad in gesprek over de mogelijkheden om dit clubgevoel ook te creëren in de horecagelegenheid van het 

zwembad. Denk hierbij aan aankleding van de ruimte, consumptieprijzen, mogelijkheid om de ruimte af te 

scheiden voor feesten, openingstijden, barbezetting, inkomsten van de bar voor Polar Bears enz. Hiervoor hebben 

wij als bestuur verschillende scenario’s uitgewerkt en het zwembad gevraagd om bijvoorbeeld visuals te maken 

voor de ruimte en een concreet voorstel te doen voor de consumptieprijzen. Met het zwembad hebben wij 

afgesproken dat we daar uiterlijk in december 2019 een besluit over nemen.  

 

Het is uiteindelijk aan de Stichting De Dolfijn om te besluiten of we gebruik gaan maken van de 

horecagelegenheid van het zwembad. Polar Bears is grootgebruiker van De Dolfijn en heeft daardoor wel een 

belangrijke rol in dit besluit. Zodra wij de concrete voorstellen van het zwembad ontvangen, organiseren wij 

daarom een aantal informatiebijeenkomsten om alle leden van Polar Bears te informeren en de te betrekken bij 

ons voorstel richting Stichting De Dolfijn om wel of niet te vertrekken uit De Dolfijn. Onze verwachting is dat 

deze bijeenkomsten na de zomervakantie plaatsvinden. Hiervoor ontvangen alle leden een uitnodiging via de 

mail en de bijeenkomsten worden aangekondigd via onze website. 

De Dolfijn 

Het stichtingsbestuur de Dolfijn heeft voor het nieuwe seizoen 2 maatregelen genomen 

 - Betalingen uitsluitend via pinbetalingen.  

 - Roken mag niet meer direct bij de uitgang op de trap.  

 

Even naar beneden lopen en links om de hoek wordt het rokers plekje. Ook wij willen op deze manier een stap doen 

om voornamelijk voor de Jeugd een rookvrije in- en uitgang te bieden. We moeten meegaan met de 

maatschappelijke waarden en normen voor sportverenigingen. 

Hou de trap rookvrij!!! 

Het is voor sommigen misschien dan even wennen maar na enkele weken vindt iedereen het normaal. 

 

 

 

 

 

 

 



En verder…. 

Bedankt allemaal voor dit fantastische seizoen! 

Op de kalender… 

 

Van het bestuur, een hele fijne vakantie  

en tot 24 augustus bij de Heide-Optocht! ;) 

Augustus 
24 augustus Heide optocht 2019, Vergeet jezelf niet op te geven via redactie@polarbears.nl 

September 
Start nieuw seizoen 2019/2020 houd de website in de gaten 

 

 

 

 



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! 

 

Op de hoogte blijven van al het Polar Bear nieuws? 

 

 

 

Volg Polar Bears op: 

 

 

 

 

“sponsorkliks” 

 

“laatste nieuws” 

“Heide-Optocht” 
“sponsors” 

“Leden aan…” 

“Vakantie” 

“Fit en Fun” “Synchroonzwemmen” 

“Waterpolo” 

 

https://nl-nl.facebook.com/polarbearsede
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5706&cn=nl&ln=nl
http://www.polarbears.nl/
https://nl-nl.facebook.com/polarbearsede
https://twitter.com/polarbearsede

