NIEUWSBRIEF februari
Nieuws




De tweede helft van de diverse
waterpolocompetities is weer
begonnen.
Chunli is in januari verkozen tot pupil
van de maand en mocht als eregast
plaatsnemen op de bank bij de
wedstrijd van dames 1.

Agenda






1-2 februari – Gelderse Bkampioenschappen
8 februari – 4e wedstrijd in de ACompetitie
9 februari, 20:00 – volgende
thuiswedstijd heren 1
16 februari, 18:30 – Heren 3 tegen
heren 4
3 april – Algemene Ledenvergadering

Oproep
Onze Social Media Redacteur Dirk de Jong
gaat ons helaas verlaten om een half jaar rond
te reizen in Australië. Daarom zijn we op zoek

naar iemand die zijn taak voor het bijhouden
van de Livo Twitter en Facebook kan
overnemen. Lijkt je dat leuk, stuur dan een
mailtje naar redactie@livo.nl. Daar kun je ook
nog steeds altijd je verslagen en uitslagen voor
op de site en facebook kwijt.

Oliebollentoernooi zaterdag 4
januari
Anders dan andere jaren werd dit keer het
oliebollentoernooi georganiseerd in het
Zwembad Meekenesch. Dit jaar waren alle
Livo leden uitgenodigd. Om 15.00u begonnen
de activiteiten. Door de waterpoloteams
waren er verschillende lekkernijen
meegebracht. In het diepe werd er waterpolo
gespeeld. Verschillende teams hadden zich
daar voor opgegeven. Onderling werden de
partijen uitgevochten.
Ondertussen werd er in het ondiepe gedeelte
en in het instructiebad verschillende spelen
uitgevoerd, alles was natuurlijk gebaseerd op
de Kerstman. Sokken race, pakketten in de
schoorsteen gooien enz. Veel kinderen met
ouders hadden zich hier voor op gegeven. Het
was een enorm gezellige boel in het zwembad.
Tussendoor kregen de kinderen en ouders
heerlijke warme oliebollen die door twee
moeders buiten gebakken werd! Heerlijk
waren deze!
Na een paar uur gingen de kinderen naar huis,
maar toen ze lekker gedoucht en aangekleed
waren konden eerst met hun ouders in de
clubruimte patat met kipnuggets eten.
De waterpoloërs speelden nog even door en
zij konden ook lekker nadien patat met
kibbeling nuttigen die gebakken buiten
gebakken werd.
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Het was een erg gezellige middag, hopelijk
melden zich volgend jaar weer veel mensen
zich aan.
Alle personen die hoe dan ook geholpen
hebben, erg bedankt voor het realiseren van
een geweldige middag.

Pupillen winnen van NDD HeKey
Geschreven door Mara Taken
Hallo,
Ik ben Mara en ik speel bij de pupillen van Livo.
Afgelopen zaterdag (18-01-2014) hebben wij
een thuiswedstrijd gehad. Dit was tegen NDD
Hey key (a).
Ik stond voor een keer een hele wedstrijd in
de goal, Het was een leuke maar vooral een
spannende wedstrijd, om vanuit de goal te
bekijken. Soms hadden we een paar aanvallen
die ik moeilijk kon houden.
Het werd best spannend op het score bord, De
ene keer stonden we achter en toen weer
voor dit maakte het nog spannender.
uiteindelijk hebben we met 6-5 gewonnen.
We bedankten NDD Hey Key voor de wedstrijd.
En we waren best blij want we gingen van de
5de plaats naar de 3de plaats.

onnodig spannend tot de laatste minuut.
Mariët Lensink was deze wedstrijd op dreef en
heeft het merendeel van de doelpunten voor
haar rekening genomen. Door afwezigheid van
Selynn Fiering speelde Marieke Navis mee.
Livo is door de winst op de Rijn gedeeld
koploper in de eerste klasse.

Gelderse Winter (B)
Kampioenschappen 2014
De beste zwemmers van Gelderland hebben
op 11 en 12 januari gestreden om het
eremetaal op de GWK 2014. LIVO had met 14
zwemmers en 43 starts een ploeg van formaat
meegenomen naar Arnhem.
Lees het hele verslag op Livo.nl

Minipolotoernooi Varsseveld

Dames 1 wint weer
De dames van Livo wonnen de eerste
wedstrijd na de winterstop met 12-9 van de
Rijn. Het was bijna twee maanden geleden dat
Livo voor het laatst in actie kwam. De
wedstrijd tegen de Rijn verliep stroef. Er
werden veel manmeersituaties niet afgemaakt,
waardoor de Livo dames niet verder uit
konden lopen. De wedstrijd bleef daardoor
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Op zondag 8 januari gingen een aantal
pupillen en minipoloërs richting Varsseveld
om daar het eerste minipolotoernooi van
2014 te spelen.

Veel medailles en persoonlijke
records
Tijdens deel 3 van de Medaillewedstrijd, die
op zondag 26 januari in zwembad
“Rozengaarde” te Doetinchem werd
gehouden, heeft de zwemploeg van ZPC LIVO
maar liefst 14 medailles en de nodige
persoonlijke records gezwommen.
Lees het hele verslag op Livo.nl

In the spotlight
Livo heeft het erg goed gedaan en alle
wedstrijden gewonnen! Op de foto's kun je de
toppers zien die deze zondag het zo goed
hebben gedaan.

Lange afstandswedstrijd 18
januari
22 LIVO-zwemmers hebben deelgenomen aan
de lange afstandswedstrijd, deel 3 van de
zeskamp. Zij zwommen samen in totaal 13.9
km. Er is enorm goed gezwommen, dat bleek
wel uit de persoonlijk record die gezwommen
zijn.
Lees het hele verslag op Livo.nl

In deze nieuwe rubriek wordt elke keer een
(ex-)Livo lid aan de tand gevoeld in een paar
korte vragen. Deze keer met Theo Ratering,
trainer van de zwemploeg.
Waarom ben je bij Livo gegaan?
Ik ben bij LIVO gegaan vanwege het feit dat
mijn oudste dochter Kim, nadat ze haar
zwemvaardigheden had gehaald, bij deze
prachtige vereniging kwam en ook mijn
andere drie kinderen, te weten Gijs, Nienke en
Daan volgden. Ik ging eerst als enthousiaste
ouder naar de wedstrijden kijken. Vervolgens
werd ik gevraagd door Rieky en Joop Hubers
om official te worden. Dit leek me wel wat.
Toen daarna Hans Kelderman, die jarenlang
als trainer aan de badrand heeft gestaan,
ermee stopte, werd ik gevraagd om via de
vereniging een opleiding tot zwemtrainer te
gaan volgen. Dat heb ik toen gedaan en zo ben
ik steeds meer betrokken geraakt bij ZPC LIVO.
Het is een mooie vereniging waar Binding,
Plezier en Prestatie hand in hand gaan en dat
voelt als een warm (zwem)bad!
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Wat zijn je leukste herinneringen bij Livo
tot nu toe?
Dat zijn er tot nu toe veel geweest, waarvan ik
een aantal belangrijke zal noemen:


Deelname van Kim, destijds 10 jaar
oud, aan de zwemmarathon en mijn
eerste ervaring met deze manifestatie
in de buitenlucht.



Het Nederlands kampioenschap van
Daan, toen hij als 8-jarige bij de
jaargangwedstrijden eerste werd op
de 100 meter schoolslag.



De Nederlandse
Juniorenkampioenschappen in
Middelburg/Vlissingen, waar Barry
Bloemberg maar liefst 3x kampioen
van Nederland werd en wij met onze
kleine zwemploeg een geweldige tijd
hadden in een huisje aan het strand.



Het jaarlijks terugkerende verblijf in
Nordhorn met onze
wedstrijdzwemmers tijdens het
Pinksterweekend.



De promotie naar de Hoofdklasse, de
hoogste klasse in Gelderland wat
betreft het zwemmen.



Dat we na bijzondere inspanningen
van velen ons zwembad konden
behouden.

meezit waarschijnlijk wel vast kunnen houden.
Ik heb er in ieder geval goede hoop op dat het
onze zwemmers gaat lukken, zeker als we
(meestal) kunnen blijven beschikken over
onze waterpoloënde zwemmers.
Op 17 januari ben je met de
zwemtrainers wezen bowlen, kun je dat
een beetje?
In de vraagstelling zit eigenlijk het antwoord al
vermeld, namelijk: een beetje! Ik doe het te
weinig om het goed te kunnen. Of laat ik het
anders stellen: Ik raak meestal wel een aantal
pins, maar om goed te zijn moet je ook
regelmatig spares en strikes gooien en dat valt
nog niet mee!
Hoe vaak kun je een waterpolobal
koppen?
Ik ben vroeger als jongetje van 10 jaar
begonnen met voetbal. Dat heb ik tot mijn
22ste met plezier en ook redelijk succesvol
kunnen doen. Ik raakte jammer genoeg
geblesseerd aan mij rug en moest worden
geopereerd. Eind voetbalcarrière. Ik moest het
vooral altijd hebben van mijn techniek en die
ben ik niet helemaal kwijtgeraakt. Ik was een
goede kopper en kon zonder moeite de bal
minstens 100 keer hooghouden met mijn
hoofd. Ik doe dat voor de gein nog wel eens
aan op het zwembad met een waterpolobal. Ik
haal nu waarschijnlijk geen 100 meer, maar
een aantal tientallen is nog steeds haalbaar!

Welke verwachtingen heb je voor de
zwemploeg voor de rest van het seizoen?
Ik verwacht dat we mee blijven doen voor de
bovenste 3 plekken in de A-competitie. We
staan nu 2de en zullen deze plek, als alles
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Zwemtraining geven aan de
basisgroep op vrijdag

Met heel veel zwemgroetjes,
Marinka, Merel & Tara
(op de foto van links naar rechts)

Wij geven alweer een tijdje met veel plezier
training aan de basisgroep van de
vrijdagmiddag. Iedere vrijdag beginnen we het
weekend met alle zwemmers op een leuke en
sportieve manier! Met de kinderen kan je
goed lachen en is het altijd erg gezellig.
Natuurlijk moet er wel getraind worden!
Samen met Rini en Vera bedenken we
oefeningen en opdrachten. De ene training
staat in het teken van benen zwemmen, de
week erna zwemmen we veel borstcrawl en
de week daarop is het tijd voor de estafettes.
Aan het eind van de training mogen de
kinderen nog even vrij spelen of een spelletje
met ons doen. We spelen dan met z’n allen
het spel ‘schipper mag ik over varen’. Wat is
dit tik-spel in het water altijd spannend! Met
kerst werd er gezwommen met kaarsjes. Na
een zware training met de zuurstokken… was
er nog wel even tijd om een lange slang te
vormen! Zie de foto.
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Uit de oude doos
Onlangs werd bekend dat Livo een mooi
bedrag van 6.000 euro gewonnen heeft van
het Rabobank Coöperatiefonds. Dit geld zal
besteed worden aan de broodnodige
opknapbeurt van de clubruimte.
De verbouwing van de clubruimte tot zoals we
die nu (nog) kennen vond plaats in 2002 en
hoe dat toen in zijn werk ging kun je lezen in
dit artikel uit de springplank van april van dat
jaar.

NIEUWSBRIEF
6

