LET OP: 3 april, 20:30 in de clubruimte – Algemene Ledenvergadering
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Vergeet je niet op te geven voor het
pinksterkamp! Dit kan door een mailtje te
sturen naar kamp2014@livo.nl.
De paaseitjesactie is in volle gang. De
eerste kilo’s vliegen de clubruimte uit,
maar het kan altijd beter! Vraag daarom
familie, vrienden, collega’s en andere
chocolade- of paasliefhebbers of ze ook
een zak willen kopen.
Livo zal ook mee gaan lopen met de 12,5
kilometer van de avond-4-daagse.
Opgeven kan nog steeds door een mailtje
te sturen naar rini@livo.nl.
Eline Vonhof heeft zonder problemen
haar examen voor de
tijdwaarnemingscursus gehaald, van
harte gefeliciteerd!
Tot aan de zomer komt een aantal
trainingen te vervallen. Zie de laatste
pagina voor een overzicht.

Van de bestuurstafel
Deze maand vertelt Chris Bloemberg over het
Rabobank Coöperatiefonds en wat er gaat
gebeuren met de opbrengst daarvan.
Het bestuur heeft afgelopen jaar meegedaan
met het Rabo-coöperatie fonds. Hiervoor
moest een plan ingediend worden. In dit plan
hebben we aangegeven wat er binnen de club
aangepakt moest worden en welke kosten
daarmee gepaard gingen. Het plan was gericht
op het renoveren van de Clubruimte. Hier was
in de voorgaande jaren niet in geïnvesteerd
omdat het lot van het zwembad, en hiermee
de clubruimte, onzeker was.
Op de jaarvergadering van de Rabobank heeft
Raymond Wopereis een presentatie geven
waarmee geprobeerd werd om zo veel
mogelijk stemmen te winnen. Uiteindelijk is
dit erg goed gelukt en hebben we een bedrag
van 6000 euro gewonnen die we gaan
gebruiken voor het opknappen van de kantine.
Zo staat er binnenkort een compleet nieuwe

Agenda







3 april, 20:30 – Algemene
Ledenvergadering
5 april, 20:00 – Heren 1 thuis
tegen SVH 1
6 april, 15:30 – Dames 1 thuis
tegen ZVL 2
19 april – Kaderavond
27 april, vanaf 13:15 –
Clubkampioenschappen
6-9 juni – Pinksterkamp
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inventaris in de clubruimte, met nieuwe
stoelen, tafels en bartafels. Ook zullen er
nieuwe lampen komen te hangen. We hopen
hiermee de clubruimte weer nieuw leven in te
blazen om zo nog voor jaren voor plezier
binding en prestatie te kunnen zorgen.
Namens het bestuur,
Chris Bloemberg

Teamuitje Dames 2
Op zondag 2 februari had Lonneke voor ons,
dames 2, een kookworkshop georganiseerd bij
de Woord in Corle. Omdat het lekker weer
was (en de drankjes inclusief) gingen een flink
aantal dames op de fiets naar Corle.

Ondertussen werd er wat wijn en bier
gedronken en deden we ook nog de afwas!!!
(Dat zat niet eens bij de prijs in).
Na een paar uurtjes hadden we heerlijke
gerechtjes als spitskool taartjes, patatas
bravas, Spaanse gehaktballetjes, stokbrood
met gerookte ham en zalmtataar.
Daarna met zijn allen gezellig gegeten en
genoten van de zelfgemaakte tapas.
Het was en heel gezellige middag en iedereen
ging met een ronde buik weer naar huis.

Pupil van de maand
15 maart was Pupil van de maand Sanne
Lemelder aanwezig als gast bij Dames 1.

We begonnen met een kop koffie of thee
maar al snel werden er schorten uitgedeeld en
moesten we aan het werk.
Met z'n allen maakten we 10 verschillende
tapas gerechten. Als volleerde koks werd er
geflambeerd en geblancheerd en dat zonder
dat er gewonden vielen.

Helaas moest Pupil van de maand Derek
Kemperman nog even wachten op zijn
gastoptreden bij Heren 1, omdat hij zijn arm
heeft gebroken. Veel beterschap, Derek!

NIEUWSBRIEF
2

Zwemploeg ZPC LIVO 2de van
Gelderland
Tijdens de Gelderse A-competitie, die op de
Hoofdklasse na, de hoogste afdeling is in
Gelderland, is de A-zwemploeg van ZPC LIVO
als 2de geëindigd!!! Deel 5 en tevens het
afsluitende deel, werd op 15 maart in
zwembad “De Sprenkelaar” in Apeldoorn
afgewerkt. De deelnemende verenigingen
waren de Aquapoldro uit Apeldoorn, de
Berkelduikers uit Lochem, Montferland uit ’sHeerenberg, ZVV uit Vaassen en dus ZPC LIVO
uit Lichtenvoorde. Aan deze competitie doen
in totaal 10 verenigingen mee. De andere 5
verenigingen, waarvan de kampioen NDD uit
Doetinchem en de nummer 3 ZV Olympia uit
Geldermalsen zwommen in de andere poule,
maar werkten steeds hetzelfde programma af.
Onze ploeg werd tijdens deel 5 3de, maar voor
dit, overwegend uit jeugdige leden bestaand
team, is dit een geweldig resultaat. In de
eindstand vinden we de ploeg dus terug op die
schitterende 2de plek, die recht geeft op een
prachtige beker!!!
Lees het hele verslag op livo.nl

Heren 2 verslaat Heren 3
Op zondag 23 maart 2014 stond de tweede
confrontatie van Heren 2 tegen Heren 3 op
het programma, de eerste editie was in het
begin van het seizoen geëindigd in een nipte
13-12 overwinning van het 2de, dus deze
wedstrijd beloofde een spannende strijd te
worden.
Lees het hele verslag op livo.nl

In the spotlight
In deze rubriek wordt elke keer een (ex-)Livo
lid aan de tand gevoeld in een paar korte
vragen. Deze keer met Herman ter Brugge, de
oprichter en erelid van ZPC Livo.

Op 15 september 1970 is ZPC Livo
(mede-)opgericht door jou. Vertel
eens over de jaren die hieraan
vooraf gingen.
Ik ben geboren op 1 januari 1944 in Enschede,
tijdens een hele strenge winter. Toen ik twaalf
jaar was, heeft mijn vader mij leren zwemmen
in een fabriekszwembad (het was een
textielfabriek, de directeur wilde douches
hebben voor de werknemers en bouwde er
meteen een zwembad erbij). Het zwembad
was 20 meter lang en werd met kolen
gestookt, dus het was ’s ochtends heel koud
want het duurde lang voordat het water dan
opwarmde.
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Een jaar later kreeg ik van een badmeester te
horen dat ik zwemles moest nemen, want dat
zwemmen van mij, dat was niet zo goed. Ik
heb dus nog zwemles gehad in het kanaal (bij
het nieuwe voetbalstadion in de buurt) in
Enschede. De schepen voeren dan gewoon
langs en je moest oppassen voor het vuil dat
in het kanaal gestort werd. Na het behalen
van mij diploma ben ik in 1957 lid geworden
van de zwemclub Haverzicht, hier heb ik
gezwommen en waterpolo gespeeld, ook
allemaal in het kanaal. In 1960 werd het
verboden om in het Twentekanaal te
zwemmen omdat het verontreinigd was. Ik
ben dan ook overgestapt naar Zwemclub
Enschede die in het openluchtzwembad
Diekman trainde (huidig Aquadrome). Hier
trainde ik 3 à 4 keer in de ochtend om half 7,
en in de winter in een overdekt zwembad
waar ik heen moest fietsen in weer en wind.
Ik ben rond die tijd ook drie keer naar de
Nederlandse Kampioenschappen geweest op
de 200m vlinderslag, en ik ben eens met een
tijd van ongeveer 2.45 8e geworden in het
Kristalbad in Apeldoorn. Ik ben ook heel lang
houder geweest van het (Livo-)clubrecord op
de 100vlinder: 1.07 (deze tijd werd later
verbroken door Maarten Otten).
Na het lyceum heb ik een opleiding gedaan tot
scheepsmachinist maar na het behalen van
mijn diploma moest ik in dienstplicht, bij de
marine heb ik mijn diploma zwemonderwijs
gehaald. Eenmaal terug in Enschede zag ik een
advertentie in de krant: badmeester gezocht
in Lichtenvoorde voor het Meeken (het oude
openluchtzwembad bij de Vragenderweg, nu

is het een visvijver). Hier ben ik in 1970
begonnen met werken.
Het Meeken sloot altijd op 1 september voor
de winterperiode. Ik ben toen met zo’n 30
zwemmers samen gekomen in ‘het
kippenhok’, de openkleedkamers van het
buitenbad. Hier hebben we uitgesproken:
Nou, we willen een zwemclub beginnen, wie
doet er mee? Hier waren onder andere Han
Otten en Peter Lensink ook aanwezig. De
contributie werd bepaald op één gulden per
jaar.

En dan bestaat ZPC Livo. Welke
taken heb je zoal op je genomen
over de jaren?
De eerste twee jaar ben ik de voorzitter
geweest. Ook ben ik jarenlang zwem- en
waterpolotrainer en -coach geweest. Zo heb ik
wel eens dagen gehad dat ik van 16.00uur tot
23.00uur training gaf achter elkaar.
In 1974 sloot het Meeken, maar op 1 oktober
van hetzelfde jaar ging het huidige
Meekenesch open. Dit bood enorm veel
mogelijkheden: Ik heb de 24uurs-marathon
opgericht (en dus ook jarenlang in de
commissie gezeten) die in het buitenbad werd
gehouden en ook de zwemvierdaagse (vanuit
het zwembad/de gemeente, later heeft Livo
dit overgenomen).
Verder ben ik zwemofficial geweest waarbij ik
bevoegdheid 3 heb gehad (tijdwaarnemer).
Omdat ik 25jaar official ben geweest, ben ik
tot bondslid gemaakt door de KNZB.
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Ik heb geholpen bij het in elkaar zetten van
het beleidsplan in 1995, waarbij het volgende
centraal stond: Plezier, Prestatie, Binding. En
de vooruitgang bij zowel het zwemmen als het
waterpolo werd meteen zichtbaar in de jaren
erna.
In totaal heb ik 53 jaar waterpolo gespeeld, bij
Livo ben ik begonnen in Heren 1 (vanaf dat ik
27 jaar was tot mijn 40e), daarna heel lang in
Heren 2 en de laatste jaren heb ik met veel
plezier in Heren 5 gespeeld.

Tijdens al je jaren van (erg) actief
lid, welke gebeurtenis is jou het
meest bijgebleven?
Gebeurtenissen! In de jaren ’78 tot ’82 gingen
we op uitwisseling met de stad Büttgen, een
stad vlak bij Düsseldorp. We gingen er
zaterdag of vrijdag heen met de bus
(gesponsord door de gemeente) met zo’n 40 à
50 zwemmers en het voltallige bestuur en
ontspanning was het meest belangrijk. We
gingen dan ’s middags bijvoorbeeld voetballen
met die Duitsers. Zondag waren er dan de
grote wedstrijden. In het begin verloren we
veel maar over de jaren wonnen we steeds
meer. De zwemmers waren ondergebracht bij
de Duitse zwemmers.
En ook de 24-uursmarathon: we hebben wel
eens meer dan 40 ploegen in het water gehad,
iedere ploeg had zeker 25 mensen bij zich, stel
je voor, 1000 man aan het kamperen op de
zonneweide! In zat toentertijd in de
commissie met Vera en André Bloemberg, Juul
Cuijpers, Johan Leferink en Cor Scheltinga.

Ook was het 40-jarigbestaansfeestje erg mooi,
geweldig om door de Livo-sine opgehaald te
worden.
Tot slot waren de Heren 5 weekenden altijd
erg gezellig, heel uniek. Vorig jaar heb ik het
zelf georganiseerd maar kon er door
omstandigheden jammer genoeg niet bij zijn.

Sinds een aantal jaren ben je met
Livo-pensioen, waarmee vul je al
die vrije tijd?
Ik hou van lange afstanden fietsen (100 km) en
tuinieren, ik heb vroeger accordeonles gehad
en dat heb ik afgelopen 5 jaar weer opgepakt,
ik les nu weer wekelijks. Verder ben ik
sportcoördinator van de VASA, dat staat voor
Vereniging Aangepast Sporten Achterhoek,
ZPC Livo heeft hiervoor 2 jaar terug
gecollecteerd.

Ik kom nog regelmatig naar
waterpolowedstrijden kijken en dan kom ik
natuurlijk ook op de fiets naar Aalten.
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Als laatste, als je ZPC Livo zou
moeten beschrijven in drie
woorden, welke zouden dat zijn?
Uitzonderlijk, de prestaties, de binding!

Heren 2 verslaat Heren 4
De tweede ontmoeting tussen Heren 2 en
Heren 4 stond op 29 maart op het
programma. Voordat de wedstrijd begon was
er al de nodige intimidatie van beide kanten,
het was duidelijk dat niemand wilde verliezen.
Stefan Rensing, Ivan Oonk en Patrick Gartsen
kwamen Heren 2 versterken, terwijl Dinand
Oonk zijn steentje bijdroeg bij Heren 4.

De einduitslag was 12-7 in het voordeel van
Livo. Met nog drie wedstrijden te gaan, is het
einde van de competitie in zicht. Volgende
week spelen de dames hun laatste
thuiswedstrijd, het weekend daarop een
dubbel weekend waar aardig wat
reiskilometers afgelegd moeten worden.

Uit de oude doos
Deze keer gaan we terug naar de
clubkampioenschappen 2008

Lees het hele verslag op livo.nl

Dames 1 wint van De Gouwe
Op 29 maart spelen de dames van Livo een
thuiswedstrijd tegen de Gouwe in Aalten. De
uitwedstrijd werd nipt gewonnen met 5-6. Het
beloofde dus een spannende wedstrijd te
worden, waar Livo voelde dat er punten
gepakt konden worden.
Livo kwam al vrij snel op voorsprong en kon
deze voorsprong de gehele wedstrijd
vasthouden. Alhoewel het echte verschil pas
in het tweede gedeelte van de wedstrijd
gemaakt werd. Leonie was als midvoor goed
op dreef. Daarnaast waren er mooie acties van
Tess en Anke. Een mooie breakout werd er
gezwommen door Marloes, die ze ook nog
afrondde met een doelpunt. Eva leverde weer
puik keeperswerk. Ze stopte een 5-meter en
heeft verder ook veel goede reddingen
gemaakt. Het was echt een teamprestatie,
met een geweldig resultaat!
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Uitvalsrooster
Tot aan de zomervakantie zullen de volgende
trainingen komen te vervallen:

April





Alle trainingen vervallen op maandag
21 april, i.v.m. Tweede Paasdag.
Alle trainingen vervallen op zaterdag
26 mei, i.v.m. Koningsdag (is de 27e,
maar wordt op 26 mei gevierd).
Alle trainingen voor de jeugd vervallen
in de meivakantie: 26 april t/m
maandag 5 mei.

Mei





Alle trainingen voor de jeugd vervallen
in de meivakantie: 26 april t/m 5 mei.
Alle trainingen vervallen op
donderdag 29 mei, i.v.m.
Hemelvaartsdag.
Alle trainingen voor de herenselectie
op woensdag vervallen, vanaf mei tot
aan de start van de nieuwe
competitie.

Juni


B-ploeg degradeert
Ook de B-ploeg heeft de laatste
zwemcompetitiewedstrijd in de B-klasse erop
zitten. Zoals bij de voorgaande wedstrijden
was de ploeg niet compleet wat resulteerde in
veel vervangende tijden. Degradatie was
daardoor onvermijdelijk ondanks dat de
zwemmers die er wél waren enorme inzet
hebben getoond. De standen na de laatste
competitiewedstrijd hier zijn te vinden.

Op zaterdag 7 juni zullen er weinig
kinderen komen trainen. DIt weekend
is het LIVO Pinksterkamp (vr 6 t/m ma.
9 juni). Kinderen die niet meer gaan
op kamp, kunnen wel gaan
zwemmen/ waterpoloën deze
ochtend.

Juli & Augustus


Alle jeugdtrainingen in de
zomervakantie vervallen: 19 juli t/m
31 augustus.
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