
BERENVELLETJE WEEK 13 2023

Kampioenswedstrijden

Eredivisie Da1 en H1

Ter

Dit weekend staat in het teken van de 
kampioenswedstrijden. EG1 en DG1 zijn al 

kampioen, EG2 en H2 zijn bij winst zaterdag ook 
kampioen. Maar vergeet onze andere teams niet… 
We hebben een beremooie club! Ons groene hart 

werd verrast door een leuke ingezonden brief. 

WEDSTRIJDEN 01.04 / 02.04

Za 19:30 PSV Da1 – Polar Bears Da1
Geen livestream bekend

Za 17:45 PB H1 – ZPC A’foort
Polar Bears LIVE

Zo 18:00 Polar Bears Da1 – UZSC Da1
Polar Bears LIVE

Afgelopen weekend 
konden de dames en heren 
de kater van de verloren 
bekerfinales wegspelen. 

Voor de dames was dat 
zeker geen gemakkelijke 
opgave, want Donk kwam

op bezoek, de koploper in de competitie. De dames 
begonnen geconcentreerd aan de wedstrijd en bleven 
Donk in het eerste part steeds een doelpuntje voor. 

In het tweede part stokte de aanval tijdelijk en kon 
Donk via vier doelpunten achter elkaar uitlopen naar 
5-8. De dames toonden veerkracht en nog in hetzelfde 
part werd die stand weer rechtgetrokken tot 9-9. 

In het derde part lag het initiatief weer bij de berinnen, 
die een gaatje van 2 wisten te slaan. Donk gaf zich 
echter niet gewonnen en trok in het laatste part weer 
aan. Bij een stand van 15-15 en nog 3 seconden op de 
klok kregen de berinnen een strafworp mee die de 
eindstand op 16-15 bracht. Een mooie overwinning!

Hoe anders verliep het bij 
de heren. Zij speelden uit 
tegen UZSC, die ze in de 
thuiswedstrijd nog ruim 
hadden verslagen. 

De ellende werd ingeluid 
door een zeer dubieus
toegekend doelpunt tegen de lat voor UZSC. Daarna 
volgden een reeks van uitsluitingen waar vooral Polar

Bears last van had. Niet dat het een harde pot was, al 
zou je dat op papier haast denken.

Halverwege stond het 8-7 voor UZSC maar was er nog 
niet al te veel reden tot zorg, zij het dat de heren wat 
slordig speelden en daar ook een veeg voor uit de pan 
kregen van coach Bas. 

Helaas werd het spel er in het tweede helft van de 
wedstrijd niet beter op. De mannen waren volledig uit 
de wedstrijd en konden hun eigen man-meers ook niet 
afmaken. Zodoende liep UZSC uit tot 18-12 en werd dit 
een wedstrijd om snel te vergeten. Doordat AZC ook 
punten morste, staan de mannen nog wel derde in de 
competitie.

Dit weekend staan er twee thuiswedstrijden en een 
uitwedstrijd op het programma.

Kom kijken!

Op 1 april 16.00 uur spelen
EG1 en EG2 hun laatste
wedstrijd van het seizoen. EG1 
viert zijn kampioenschap thuis
in eigen bad en dat vieren we 
graag met een sportief tintje. 
Ook EG2 maakt nog kans om 
kampioen te worden!

We vinden het nog leuker als
er heel veel aanhang mee 
komt om de kids aan te
komen moedigen. Dus alle 
ouders, opa's, oma's, ooms, 
tantes, broers, zussen, 
vrienden en vriendinnen zijn
van harte welkom! 



ideevandree

Wist je dat?

Ø We dit seizoen echt heel veel topteams hebben:
Ø EG1 kampioen
Ø DG1 kampioen
Ø EG2 ook nog kans maakt 
Ø H2 zaterdag ook kampioen kan worden?

Ø BJ1, H3 en Da3 momenteel nog 1e staan?

Ø We super trots zijn op AL onze sporters

Verslag van Elsbeth

Het was superleuk. Ik mocht de bal in 
het water gooien. En mocht mee 
inzwemmen. Dat was heel leuk. En de 
dames hadden een hele spannende 
wedstrijd! Wat ik vooral leuk  vond dat 
ik bij de wissels mocht zitten en alles 
goed kon zien. Het was heel gezellig.

Elsbeth
pupil v/d week

NJK synchroonzwemmen

As zaterdag, 1 april is het 
Nederlandse Junioren 
kampioenschappen voor 
synchroonzwemmen.
Meiden heel veel succes!

Zei ik straks iets over dat shirt? Ik neem het terug!
Wat een prachtig gezicht, als één groen blok
aanmoedigen, trommels, vlaggen (rennen Charlie)
zang en alles wat erbij hoort. Ik heb er geweldig
van genoten. Waar een club groot in is!

En zo werd het blauwe hart toch een beetje groen (en
ja in een groen shirt) André Milder, vader Babet (CM)

Groen!

De redactie ontving een 
ingezonden brief waar ons groene 
hart harder van ging kloppen. 
“Pap, 19 maart dan ben ik jarig, 
maar dan is ook de bekerfinale en
de dames en heren van Polar 
Bears staan allebei in de finale, 
dat is ook heel erg leuk”.

“Je wordt dan 14, het is jouw keuze en jouw
verjaardag.” Het werd dus... met de bus of 
zelf rijden? Met de bus, krijg je er ook een
shirt bij. Tsja een shirt wat moet ik daar nu mee?

De dag: hup in de bus en als je jarig bent trakteer je. 
Liedje, kadootje helemaal top geregeld Charlie!! Dan de 
groene oase in het Hofbad. Wat een geweldige sfeer. 

De wedstrijden, die zijn gespeeld en we kennen het 
resultaat. Maar de tribune met de supporters... die 
"wedstrijd" hebben we gewonnen. Jullie mogen
ontzettend trots zijn op de club en de 
mensen! "Kameraadschap en talent zijn de basis voor
succes" stond in de Gelderlander. Als toch een beetje
vreemde eend in de bijt heb ik het van dichtbij mogen
ervaren. Geweldig!!

14

https://www.facebook.com/eenideevandree/posts/pfbid02EStC4JeGySztftpK5PnjQs642x6Q8qSDvGAx9DTXxgtVJCEH88kF1TBF87cWuAufl


Eredivisie B-jeugd

Uitslagen week 12

ziekenboeg

Ayren van Dopperen (mini’s) heeft door een
aanrijding zijn sleutelbeen gebroken. Dat is naar, hij zal 
nu een paar maanden niet mogen zwemmen!

Zondag was er een krachtmeting tussen de nrs 1 
(Ravijn) en 2 (Polar Bears) in de B-meisjes eredivisie.
Voor de meiden een mooie gelegenheid om te kijken
hoe het team ervoor staat met het oog op de Final six. 
Om een lang verhaal kort te maken: die krachtmeting
viel meer dan duidelijk uit in het voordeel van het 
Ravijn. De berinnen gingen met 19-9 hard onderuit. 

Hoewel het aanvallend helemaal niet zo verkeerd ging, 
waren het vooral de fouten en de contra's
die daaruit voortkwamen die de meiden de das 
omdeden. Van het Ravijn win je niet zomaar en er 
moet nog wel een en ander gebeuren willen we in de 
Final six een kans maken om die ploeg te verslaan. 
Maar zoals Erik altijd zegt, ‘We hoeven maar 1x van ze 
te winnen - in de finale’. 

Nu is het eerst belangrijk om volgende week de punten
in huis te houden tegen ZVL, de huidige nummer 3. 
Een belangrijke wedstrijd met het oog op de ranking, 
want de nummers 1 en 2 uit de competitie slaan de 
eerste ronde in de Final six over.

Dat laatste geldt ook voor Dennis van Bruggen uit CJ1, 
hij heeft vorige week tegen ZPB zijn vinger gebroken.
We wensen hen allebei heel veel sterkte!

BJ1 had zondag de thuiswedstrijd tegen Amersfoort. 
De vorige 2 wedstrijden hadden we gewonnen dus 
deze moest ook lukken! 

Marnick en Lars zetten ons op scherp, na 3 belangrijke 
reddingen van Dennis met
een stand van 12-10 liepen
we uit naar 16-11. 
Hiermee staan we nog
lekker op kop! Komende 
zondag hebben we een
rustdag.

We begonnen sterk met 3-
1 voorsprong, daarna 
lieten we het een beetje 
lopen... maar we bleven 
gelukkig steeds voor 
staan. Het moest beter om 
de winst te behalen! 

In het nieuws

Berinnen verrassen bij koploper 
Donk De Gelderlander 27.03

Volle buit in slotseconde 

Ede Stad 29.03

https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-27_-_DeGelderlander_-_Berinnen_verrassen_bij_koploper_Donk.png
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-27_-_DeGelderlander_-_Berinnen_verrassen_bij_koploper_Donk.png
https://www.polarbears.nl/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-29_-_EdeStad_-_Volle_buit_in_slotseconde.jpg


Speelschema

Tijd Team Jurytafel

16:00 EG2 – De Spreng SanderB – Fay – SR: Guus

16:00 EG1 – De Mors Edgar – Liam – SR: Lars tB

16:45 H5 - RZC H1 Edgar – Liam – Alex N

17:45 H1 – ZPC Afoort Korrie – Cees – Nynke -Erna

19:10 H2 – ZPC Afoort Jens – Marnick - SanderR

20:20 H3 - UZSC Jikke – MikeJ - Timo

Juryrooster

Zaterdag 01.04:

Zondag 02.04

Tijd Team Jurytafel

16:30 BM1 - ZVL Floranne – Charlie – Tessa

18:00 Da1 – UZSC Korrie – Thea – Nynke - Erna

Balsponsor bij H1


