
BERENVELLETJE WEEK 12 2023

En verder! 

Bekerfinales

Ter

WEDSTRIJDEN

Za 18:30 Polar Bears Da1 – Donk Da1
Polar Bears LIVE

Za 20:00 UZSC H1 – Polar Bears H1
Geen livestream bekend

Supporters bedankt!

Helaas kwam er afgelopen weekend geen beker 
mee naar Ede, maar wat zijn we trots op onze 
Beren, Berinnen en al onze supporters! Wat in ‘t 
vat zit verzuurd niet zeggen ze dan, en wij weten 
dat er nog veel meer mooie wedstrijden in dat vat 
zitten. Voor H2 was er wel succes dit weekend, zij 
bereikten de finale van de ManMeer!-Cup. Op 
naar de volgende finale in Heerenveen. 

Heren 1 bedankt alle 
supporters van Polar Bears 
voor de enorme support 
tijdens de bekerfinale! 
Trots op de groen - witte 
brigade! 

In dit soort wedstrijden is 
deze steun onmisbaar!

Op naar de play offs! 💪💪 Foto: Mark Gunnink

Eindelijk was het dan zover, 
19 maart 2023, de dag van 
de dubbele bekerfinale.

Met een goed gevulde bus 
vertrokken de supporters 
naar Den Haag, om daar

op twee volle tribunes onze berinnen en beren aan te
moedigen. 

De dames begonnen als underdog aan de wedstrijd. Na 
2-0 achter werd het weer 2-2 en 3-3 en dat ging toch
best aardig dat eerste part. Jammer genoeg stokte de 
aanval in het tweede part en wist de Zaan wel het net 
te vinden. De Zaan bouwde de voorsprong verder uit en
wonnen uiteindelijk met 13-7. nos.nl

Bij de herenwedstrijd daarna was het veel billenknijpen
(voor de supporters dan). Het was de Zaan die steeds 
een of zelfs twee doelpunten voor wist te komen. Maar 
de heren wisten de achterstand steeds weer te
repareren. Het laatste part en met ca 1.5 aanval te
gaan stond er een 9-9 gelijke stand op het bord. Nou ja, 
niet helemaal, want het  scorebord had het door alle 
spanning intussen ook begeven. nos.nl

De laaste aanval van de 
Zaan ging mis en dus was 
er nog 1 kansje voor de 
beren. Helaas ging die er 
niet in en dus penalties. 
De rest is historie, de 
Zaan ging er helaas met 
de beker vandoor.

In het nieuws

Polar Bears feest blijft uit in Hofbad
De Gelderlander 20.03

Mannen en vrouwen verliezen 

finale De Gelderlander 20.03

Ceel Navest: zet de erwtjes maar 
op, één voor één EdeStad 22.03

Bekerfinales blijken grote 

teleurstelling Ede Stad 22.03

https://www.youtube.com/@polarbearsede2067
https://gunninkfotografie.photoshelter.com/gallery/2023-03-19-beker-heren/G0000Ct9V8xt3rTI/C0000.P6roFUksOE?fbclid=IwAR14EbAmw8RAYiRNR2aKnHdB5t2Z5psi_AbdlrKVPdZd6EapOOBVMwtRFGU
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3411683659147391&id=100009173722024
https://nos.nl/l/2468096
https://nos.nl/l/2468102
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2023/03/2023_03-20_-_Polar_Bears_feest_blijft_uit_in_hofbad.png
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-20_-_DeGelderlander_-_Mannen_en_vrouwen_verliezen_finale.png
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-20_-_DeGelderlander_-_Mannen_en_vrouwen_verliezen_finale.png
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-22_-_EdeStad_-_Ceel_Navest_special.jpg
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-22_-_EdeStad_-_Ceel_Navest_special.jpg
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-22_-_EdeStad_-_Beker_finales_blijken_teleurstelling.jpg
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-22_-_EdeStad_-_Beker_finales_blijken_teleurstelling.jpg


Foto impressie bekerfinale dames Foto impressie bekerfinale heren
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https://gunninkfotografie.photoshelter.com/gallery/2023-03-19-beker-heren/G0000Ct9V8xt3rTI/C0000.P6roFUksOE?fbclid=IwAR14EbAmw8RAYiRNR2aKnHdB5t2Z5psi_AbdlrKVPdZd6EapOOBVMwtRFGU
https://gunninkfotografie.photoshelter.com/gallery/2023-03-19-beker-dames/G0000323Id9GCs54/C0000.P6roFUksOE?fbclid=IwAR0p0kuDeP64eXSJih4bYOpYj7h3gKb3KH9076PgxRlgVy9YxgtYE5ieLwM


H2 bereikt de finale MMCWedstrijdweekend

BM1 speelde zaterdag thuis tegen Donk. Deze 
wedstrijd zou aanvankelijk zondag worden gespeeld, 
maar aangezien Tatum, Frauke en Finette met Da1 mee 
zouden gaan, moest die wedstrijd verzet worden. Dat 
gaf bij Donk de nodige problemen en na diverse  
afgewezen voorstellen werd last minute toch voor de 
zaterdag gekozen. Gelukkig kon de bond nog snel 
scheidsrechters regelen en hadden wij 
welwillende leden achter de jurytafel. 

Erik had intussen ook scheidsrechter verplichtingen 
gekregen en kon zodoende maar een halve wedstrijd 
coachen. Anne nam het daarom van hem over in de 
tweede helft van de wedstrijd. De meiden hadden de 
uitwedstrijd tegen Donk ruim gewonnen, maar de 
tegenstander had de afgelopen tijd best redelijk 
gespeeld tegen onze directe concurenten. Het was dus 
oppassen geblazen. Gelukkig bleek al vrij snel dat de 
meiden ook deze wedstrijd niet zoveel te vrezen 
hadden. De wedstrijd werd met 12-6 gewonnen. 

Bedankt Marjon voor al het geregel rondom het 
verzetten van de wedstrijd, en Anne voor het coachen!

Uitslagen week 11

EG2 had wel een heel bijzondere wedstrijd tegen de 
IJsselmeeuwen. Die ploeg kwam net wat spelers te kort 
en vroeg of ze wat van Polar Bears mochten lenen. 
Spelplezier staat voorop dus na druk overleg met Lia, 
Marjon en bond kon de westrijd toch doorgaan waarbij 
het team met die van de tegenstander werd gemengd. 

Lia: “Zo trots op ons
team. We hebben
met én tegen de 
ijsselmeeuwen
gespeeld.
Sportief en goed. Ook
de ijsselmeeuwen
vonden het erg fijn dat
we deze wedstrijd op 
deze manier toch
konden spelen. Applaus
voor beide teams .”

H2 bereikte afgelopen week in 
de finale van de ManMeer!-Cup 
ten koste van GZC Donk. 

tweede en derde part kwamen daar steeds weer 4 
doelpunten bij, om er in het laatste part nog even 5 in 
het doel van de tegenstander te schieten. Een 
klinkende 8-17 overwinning. Timo was topschutter met 
5 doelpunten. 

Het zou natuurlijk fantastisch 
zijn als we weer met een groen 
wit legioen onze Beren 
komen aanmoedigen. We 
hebben wat dat betreft onze 
status hoog te houden, 
nietwaar? Om te weten voor 
hoeveel mensen er vervoer

nodig is zouden we graag willen weten wie er mee 
willen naar Heerenveen op 8 april. Heb je interesse laat 
het dan even weten aan Charlie. Toegangskaartjes 
kosten 12.25 euro in de voorverkoop (t/m 2 april). En 
natuurlijk gaan we dan allemaal weer in het
groen! Mocht je nog een fanshirt willen 
bestellen, dan kan dat. Er zijn nog diverse 
maten beschikbaar, ook kindermaten. Zo’n
mooi fanshirt heb je al voor 12.50 euro. 

De wedstrijd was van meet af 
aan onder controle van onze 
mannen. Het eerste part werd
met 1-4 afgesloten en ook het 

De finale van de ManMeer!-Cup wordt op 8 april 
traditiegetrouw in Heerenveen gespeeld. In de finale 
treffen de mannen PSV.

https://forms.gle/rjRjqXxL68XagbaP8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYbttuPOmkb7cdyBS-l50u_q4E56MXuUczAblDnH8zI1UQOQ/viewform


Inleveren bestelformulieren paaseitjes actie 

Bingo Fit en Fun

Dinsdag 14 maart: Bingo bij Fit en Fun. Na het 
zwemmen snel naar de Dolfijn. Heerlijk koffie drinken
en klaarzitten voor 3 rondjes bingo met mooie prijzen. 

Zo stil als het was bij de bingo, met af en toe een kreun
of bingo geroep, zo luidruchtig was het bij de verloting. 
Er gebeurden ook wel hilarische dingen, die grote
lachsalvo's teweeg brachten.
Iedereen ging wel met een prijsje naar huis. Het 
winnen van een prachtige reiskoffer, kun je goed
benutten om de andere prijzen te vervoeren.
Het was een gezellige avond, wat hebben we gelachen.

Mini toernooi

We kijken terug op een geslaagd mini toernooi 
afgelopen zaterdag. Naast Polar Bears waren er ook 
spelers van de Rijn, Aquapoldro en PFC Rheden. Er 
werden leuke partijtjes gespeeld en na afloop zagen 
we heel veel glunderende kinderen met zo’n mooie 
medaille om. We bedanken alle vrijwilligers 
die deze middag mogelijk hebben gemaakt!

Diploma zwemmen Synchroon Het was zaterdag vroeg opstaan! Te gast bij Polar Bears
voor een bijzonder afzwemmen 
van de aanloopgroepen. 
Een compliment voor de afdeling 
synchroonzwemmen van Polar Bears
voor de organisatie en een shout out 
naar Jennifer voor de handreiking en 
de gastvrijheid!
https://fb.watch/jlFddXD-OT/

Wat een gave diploma ochtend. 
Filmpje zegt genoeg, publiek was er in 
overvloed. Iedereen mocht het 
proberen, ervaring opdoen en 
diploma’s of certificaten halen. Wat 
een feest. Bedankt alle juryleden, 
ouders, kinderen en VZC voor de 
gezellige ochtend. Insta Synchroon PB

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2FjlFddXD-OT%2F%3Ffbclid%3DIwAR2dxJSPr8Unol1eUOsDswOtXiDF5mdofVH48hfBYwooLJUUK0BnJc3y9f4&h=AT0Gf0jj1t2iBWTF4zxGTq04qyMnkOiy2W4IZUiqpiED-UnP9IPansEODuGmpxt7Xv7LykccaZxNR6BTq7Fy7rz87_x_yOdEi2OeTFR1r6UVz3KDF2tu0wSTBCmfja4RGXJyIzuJCudwc7vrLt72&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0XP06E2cqqdzsQZsZGWr4dn-JFmvFV3EG9FBCV1OEtJ75ueQTXn217HpjJr6AytVMW7K8pojzVcQ2znsMkVz34vwh4EWQB90XSwvxZgSGhTjd1FTG7R95x3E5v015jm-20ELi-CbjRzNtaQ0-9P6EZGwmq9g


Speelschema

Tijd Team Jurytafel

17:30 DG1 - DWV DG1 Tessa – Lianne – SR: Nienke

18:30 Da1 – GZC Donk Korrie– Cees – Erna - Nynke

20:00 Da2 – GZC Donk Feline – Storm - Jasmijn

21:30 H4 – Schuurm BZC Feline – Aniek - Amber

Juryrooster

Zaterdag 25.03:

Zondag 26.03:

Tijd Team Jurytafel

16:30 BJ1 – ZPC Afoort Luuk - Timo - Martijn C

18:00 BG1 - Swol Jikke - Timo - ???

Pupil van de week

Hoe heet je? Elsbeth Rienks
Hoe oud ben je? 10 jaar
Bij welk team speel je? EG2
Hoe lang speel je al? 1.5 jaar
Wie is je grote voorbeeld? 
Die heb ik nog niet


