
BERENVELLETJE WEEK 05 2023

balsponsor
Terug van weggeweest, de balsponsor! Afgelopen 
zaterdag was Finedi Financiële Dienstverlening de 

balsponsor bij H1 en daar zijn we ontzettend blij mee. 
Wil je ook eens met je bedrijfsnaam mooi op het 

scorebord prijken tijdens een thuiswedstrijd?
Neem dan contact op met sponsoring@polarbears.nl

en vraag naar de mogelijkheden.

WEDSTRIJDEN

Za 19:50 ZVL– Polar Bears Da1

Zo 19:20 ZPB – Polar Bears H1

Zo 16:30 Polar Bears Da1 – ZVL

Polar Bears LIVE

De dames spelen over twee wedstrijden de halve finale 
in het beker toernooi tegen ZVL. We hopen dat ze net 
als de heren de finale bereiken! De mannen spelen dit 
weekend uit in Barendrecht.

Wedstrijdweekend

Zaterdag speelden de 
mannen tegen PSV. Vorige 
week had PSV van UZSC 
gewonnen dus je mag deze 
tegenstander niet 
onderschatten. Tarik deed 
niet mee ivm een blessure.

Daarom kon Imme weer meedoen met H1.
Met Eelco die de eerste 2 parten keepte gingen ze 
voortvarend van start. Met periodestanden 6-0 en 4-1 
was de wedstrijd eigenlijk al bijna gespeeld. Er werd 
lekker door gewisseld, in het 3e en 4e part mocht 
Sander onder de lat gaan liggen. Ook bij PSV was er een 
keeperswissel en kwam oude bekende Koen Scheepens 
onder de lat te liggen. Met in derde part 2-3 en vierde 
part 3-3 was de ruime overwinning een feit. Eindstand 
15-7.

Bij de start van het 
vierde part was de lijn 
kapot. Rick die zich voor 
H2 al aan het 
opwarmen was heeft de 
lijn provisorisch 
gerepareerd waardoor 
de wedstrijd kon 
worden voortgezet. 

Zowel Da1 als Da2 speelden in Utrecht tegen UZSC. Het 
was Super Saturday in Utrecht en UZSC was erop 
gebrand om te winnen. 

Da2 wist dat hun wedstrijd een 
lastige zou worden, want de vorige
ontmoeting resulteerde in een 
8-20 nederlaag. Dat was echter 
de eerste wedstrijd van het 
seizoen. Nu was er weer een
nieuwe ronde, nieuwe kansen. 

deze wedstrijd zouden verliezen. Gelukkig gaven de 
dames niet op. Van 9-7 in het vierde part werd de stand 
via Storm, Jill en Silvanne omgedraaid naar 9-10. 
Utrecht maakte nog gelijk maar het was Laura die 15 
seconden voor het einde de overwinning voor de neus 
van UZSC wegkaapte. Zuur voor hen, een zoete 
overwinning voor ons.

Het werd een lastige 
wedstrijd voor de 
Berinnen, met veel 
gemiste kansen. Zo 
kwam het dat de 
dames steeds achter de 
feiten aan leken te 
lopen en kon het maar 
zo zijn dat de dames

De dames lieten niet zo over zich heen lopen als in de 
eerste wedstrijd en na drie partjes stonden de dames 
welliswaar op achterstand, maar 7-4 was te overzien. In 
het 4e part gaf Utrecht nog eens extra gas, waardoor ze 
uiteindelijk toch naar 12-5 uitliepen, iets meer dan 
nodig. Evengoed toch een beter resultaat dan de vorige 
keer.

Aan het eind van de 
wedstrijd werd Lars tot 
MVP gekozen. Speciale 
dank aan de balsponsor 
van de avond: Finedi.

https://www.finedi.nl/
mailto:sponsoring@polarbears.nl
https://www.finedi.nl/


Wedstrijdweekend (vervolg)

Er was een mooi succes voor VZC/Polar Bears CJ1 in 
Nijmegen. De jongens pakten in de eerste twee partjes 
een voorzichtige voorsprong, die in het derde en vierde 
part stevig werd uitgebouwd. 
David Zuidema was de goal-
getter van de middag met
10 doelpunten. 

Da3 trok richting de achterhoek om 
tegen Livo (Lichtenvoorde) te spelen. 
Livo staat 3e maar is met 2 wedstrijden 
minder gespeeld een geduchte 
tegenstander van de dames. 

Dat bleek ook tijdens de wedstrijd. Het was steeds 
aanklampen voor de dames en dat ging zo door tot 9-9 
ruim in het 4e part. Maar zoals vaker deze wedstrijd 
schoot de tegenstander er daarna als eerste weer 
eentje in, en dat was er net een teveel. 10-9 verlies 
maar de dames staan nog wel bovenaan.

H4 heeft de winning mood te pakken en kijkt naar 
boven in de competitie. Daar staat VZV Njord een paar 
plekken boven onze mannen, maar daar was in de 
wedstrijd weinig van te merken. De heren rolden de  

mannen uit Veldhoven op met maar liefst 17-7. De 
doelpunten waren aardig verdeeld maar Luuk Nijkamp 
spande de kroon met 7 treffers.
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Wat voor BJ gold, kon ook van BM1 worden gezegd. De 
meiden hadden een lastige middag tegen ZPB 
Barendrecht. En dat nog wel onder toeziend oog van 
jeugdbondscoach Eszter Gyori, die onopgemerkt was 
komen kijken. De voorsprong die de meiden in het 2e 
en 3e part langzaam hadden opgebouwd dreigde haast 
nog te verdampen. Gelukkig kwam het niet zover. De 
laatste tegenaanval werd overleefd en Frauke scoorde 
in de allerlaatste seconde nog een doelpunt vanaf de 
eigen helft. De punten zijn weer binnen: 14-12.

H2 speelde net als H1 thuis tegen PSV. De mannen 
deden wat ze aan hun stand verplicht waren en 
wonnen eenvoudig met 16-8. H2 voert momenteel de 
ranglijst aan, gevolgd door De Zaan en ZVL.
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Het is eenzaam aan de top voor EG1. De ploeg, onder 
leiding van Carmen Posthuma steekt met kop en 
schouders boven de concurentie uit. Deze week werd 
de thuiswedstrijd tegen EZC gewonnen met 18-1. 
Topscorer was Boaz met 9 doelpunten. 
Die heeft dit seizoen al 73x het net 
gevonden. Op naar de 100?!



In het nieuws

Uitslagen

Beren zijn snel klaar met PSV

De Gelderlander 30.01 

Pupil van de week H1 - Tygo

Oh man man man, wat was dat spannend. Als je fan 
bent van heel Heren 1 en dus al je voorbeelden mag 
ontmoeten. In de kleedkamer ging stiekem papa even 
mee, eigenlijk was hij gewoon jaloers....
Samen hoorden ze de geheimen van de 
teambespreking.

voorbij zien komen en ondertussen kon ik naar mijn 
vriendje Filipp en zijn team EG1 kijken die ook dik 
wonnen. Toen zij klaar waren begon de bad opbouw 
van de Heren 1, een veel groter doel en lijnen worden 
er dan ingelegd. Ondertussen is het dan ook tijd om in 
te zwemmen.

Ik zwom heen en weer, terwijl de ballen kneiterhard
voorbij vlogen. Bij het inzwemmen hoort natuurlijk 
schieten op het doel, van Jeroen Cavaljé tips gekregen 
om goed de bal te vangen en schieten. Toen zelf ook 
een poging op het doel gemaakt en.. erin geschoten.

De wedstrijd was erg leuk om naar te kijken. Naast de 
spelers op de reserve bank(stoel) zitten, bij de rand 
staan met besprekingen tijdens de wedstrijd, met alles 
deed ik mee. Polar Bears won met 15-7 van PSV. 
Misschien had PSV mij even moeten vragen om
mee te doen want ik kreeg die bal er met gemak in… 

En wat was nou het 
leukste, nou gewoon 
alles. Meedoen met 
alles, zien hoe dit bij 
die groten mannen 
gaat. 

Daarna warm 
zwaaien met 
de Heren, 
genoeg nieuwe 
oefeningen

En voor iedereen die 
het ook heel 
spannend vindt, 
gewoon doen want 
iedereen is zo lief 
voor je. Na afloop 
krijg je een heus 
diploma, bidon en 
gesigneerde bal!

Groetjes van 
Tygo Halfmouw (EG2)

Hoe gaat het met…
Overstap naar UZSC doet 
Lotte van Wingerden deugd

Het gaafste 

wat ik
ooit 

gedaan heb!!!

Winst in de slotfase

Ede Stad 01.02

https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2023/01/2023-01-30_-_DeGelderlander_-_Beren_zijn_snel_klaar_met_PSV.png
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2023/01/Overstap_naar_UZSC_doet_Lotte_van_wingerden_deugd.png
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2023/01/Overstap_naar_UZSC_doet_Lotte_van_wingerden_deugd.png
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-01_-_EdeStad_-_Winst_in_de_slotfase.jpg


Winactie DA-mooi Uit de oude doos

Gespot op sociale media, 
Wie weet het verhaal achter deze foto?

Kopij berenvel

Vind je het leuk om de wedstrijdverslagen te (blijven) 
lezen in het berenvel? Help dan mee en stuur je korte 
wedstrijdverslag, liefst met foto in naar de redactie.
Kopij die uiterlijk dinsdag 17:00 uur wordt aangeleverd 
wordt vaak dezelfde week nog geplaatst. Over het 
algemeen geldt: hoe eerder aangeleverd, hoe beter.

Synchroon

Bij synchroonzwemmen wordt 
er al druk geoefend voor de 
uitvoeringswedstrijden. 
Tussendoor zwemmen ze ook 
nog een één laatste techniek 
wedstrijd van dit jaar, voor Age 
1 en hoger zal dit as zaterdag 4 
februari zijn. Met nieuwe 
figuren, we zijn met zijn allen 
heel benieuwd wat dit gaat 
worden.... Succes meiden!

SBC2000 Zomertoernooi

Beste waterpolovrienden

Na de zeer succesvolle
tiende editie van vorig
jaar met 70 deelnemende
teams heeft de 
toernooicommissie
besloten dit jaar opnieuw het SBC2000 zomertoernooi
te organiseren. 

Graag nodigen wij alle teams uit om deel te nemen aan
het elfde SBC2000 zomer-waterpolotoernooi, dat
wederom gehouden zal worden in het fantastische
buitenbad Wolfslaar te Breda. Voor de seniorenteams
vindt het toernooi plaats op 1, 2 en 3 september 2023, 
voor B-jeugd en jonger worden alle wedstrijden op 
zaterdag 2 september gespeeld. Op het terrein is meer
dan genoeg plaats om met z'n allen te overnachten. 

mailto:redactie@polarbears.nl
https://zomertoernooi.sbctoernooien.nl/


Speelschema

Tijd Team Jurytafel

14:45 EG1 - Flevo Marnick - Suzanna - SR Edgar

14:45 EG2 - De Spreng Ronald - Marc - SR ???

15:30 DG2 - DWV Suzanna – Marjon - SR Edgar

16:15 CM1 - ZVL-1886 Demi – Rixt – Lotte

17:20 CJ1 - Het Ravijn Demi – ??? - Marjolein

18:45 Da2 - ZVL Niels A – Milan – ???

20:00 Da3 - NDD Charlie - ??? - Tessa

Juryrooster

Zaterdag 04.02:

Zondag 05.02

Tijd Team Jurytafel

16:30 Da1 - ZVL-1886 Korrie-Cees-Nynke-Erna

Pupil van de week

Hoe heet je? 
Isabel van Heerikhuize
Hoe oud ben je? 9 jaar
Bij welk team speel je? EG2
Hoe lang speel je al? 3,5 jaar
Wie is je grote voorbeeld? 
Mijn zus Naomi  (DG1)


