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NIEUWSBRIEF mei 2014 

Nieuws 
 De paaseitjesactie heeft een 

fantastisch bedrag voor de vereniging 

opgeleverd. Hoeveel precies lees je 

verderop in de nieuwsbrief. 

 Opgeven voor het pinksterkamp kan 

nog steeds, door een mailtje te sturen 

naar kamp2014@livo.nl.  

 Je kunt je ook opgeven voor het 

internationale zwemtoernooi van 

Nordhorn. Lees hierover meer 

verderop in de nieuwsbrief of geef je 

direct op met een mailtje naar 

vera@livo.nl.  

 De Beker van Verdienste is dit jaar 

gewonnen door niemand minder dan 

Anne de Graaf, voor haar geweldige 

inzet bij zo’n beetje elke 

zwemactiviteit die Livo rijk is. 

Gefeliciteerd! 

 

Agenda 
 17-18 mei en 24-25 mei – GK 2014 

 31 mei en 1 juni – GBK 2014 

 6-8 juni – Intl zwemtoernooi Nordhorn 

 6-9 juni – Pinksterkamp  

 19-22 juni - Nederlandse Junioren & 

Jeugd Kampioenschappen 

Welkom bij LIVO! 
Bart klein Tank 

Jari Lukkassen 

Van de bestuurstafel 
Deze maand vertelt Ronald Holweg over het 

belang en de werkzaamheden van de 

sponsorcommissie. 

Sponsorcommissie weer actief !!! 
Wie gaan de 

sponsoren werven? 

Sponsoring valt onder 

de 

verantwoordelijkheid 

van het bestuur. Maar 

de voorbereiding en 

uitvoering van sponsorwerving wordt door 

anderen gedaan. Er moet dus een aantal 

vrijwilligers worden aangetrokken voor het 

werven van sponsoren.  

Sponsorwerving is meestal te tijdrovend voor 

één persoon. Het team dat zich bezig houdt 

met het werven van sponsoren heet de 

‘Sponsorcommissie’. Bestaande uit Ronald 

Holweg, Frans Ebbers en Barry Bloemberg. 

De sponsorcommissie is erg afhankelijk van de 

inzet van leden en vrijwilligers. Op hun 

mailto:kamp2014@livo.nl
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aanwijzingen en tips willen wij graag inspelen 

om deze nieuwe contacten te bezoeken, te 

informeren en hun een passend concept voor 

te leggen. Dus mocht u in relatie staan met 

een ondernemer die geassocieerd wil worden 

met LIVO neem dan contact op met de 

sponsorcommissie.   

 

Namens het bestuur, 

 

Ronald Holweg 

Nordhorn 
Nu het weer al vaak erg zonnig is en het einde 

van het seizoen, met alle kampioenschappen, 

in zicht is, begint het al te kriebelen bij een 

aantal zwemmers: Met Pinksteren gaan we 

weer naar Nordhorn! Nordhorn is een plaats 

net over de grens bij Denekamp waar met 

Pinksteren een internationaal zwemtoernooi 

wordt georganiseerd. LIVO doet al enkele 

jaren mee aan dit geweldige zwemfestijn. 

Dit jaar vertrekken we op vrijdag 6 juni, op 7 

en 8 juni worden de wedstrijden gezwommen 

en zondagavond gaan we weer naar huis. De 

zwemmers krijgen een dezer dagen op de 

training een aanmeldformulier waarop ze 

onder andere kunnen aangeven welke 4 

afstanden ze willen zwemmen. De trainers 

beslissen welke estafettes ingeschreven zullen 

worden. Dit toernooi is bedoeld voor alle 

zwemmers (en oud-zwemmers) die niet meer 

naar de basisschool gaan (voor de kinderen 

die nog op de basisschool zitten, wordt er in 

het Pinksterweekend het LIVO-kamp 

georganiseerd).  

Geen enkele wedstrijd kan georganiseerd 

worden zonder officials. Dus moet LIVO ook 

voor deze wedstrijd officials leveren. Dus: wil 

je graag dit spektakel meemaken, meldt je dan 

aan bij vera@livo.nl. 

Clubkampioenschappen 2014 
 

Zondag 27 april werden de 

clubkampioenschappen van LIVO gehouden. 

Op deze spannende wedstrijd strijden alle 

LIVO-zwemmers om de titel clubkampioen. De 

zwemmers waren verdeeld in twee 

categorieën, de wedstrijdzwemmers en de 

recreatieve zwemmers. Om kampioen te 

worden binnen je eigen categorie moet je zo 

snel mogelijk de rug-, school- en vrije slag 

zwemmen en de oudere zwemmers ook nog 

de vlinderslag. Verderop staat de uitslag van 

deze wedstrijd.  

 

Om de algemene clubkampioen te bepalen, 

mailto:vera@livo.nl


  

NIEUWSBRIEF 

3 

wordt een andere manier gebruikt. Bij de 

recreatieve zwemmers kijken de trainers naar 

de inzet van de zwemmertjes bij de wedstrijd 

en naar de progressie die ze maken in de 

trainingen. Alle trainers waren het er unaniem 

over eens: Emma Yzereef was de terechte 

winnares van deze grote prijs! 

 

Bij de wedstrijdzwemmers wordt er gekeken 

naar de procentuele tijdsverbetering. De 

persoonlijke records van de zwemmers van 

aan het begin van het seizoen werden 

vergeleken met de gezwommen tijden op de 

wedstrijd. Degene met de grootste 

tijdsverbetering wordt dan clubkampioen. Zo 

kan het dus gebeuren dat iemand die in zijn of 

haar eigen categorie geen prijs heeft 

gekregen, wél clubkampioen kan worden. De 

clubkampioen van de wedstrijdzwemmers had 

het niet echt verwacht, toen zijn naam 

genoemd werd schrok hij toch even: Jesse 

Beerten! Jesse heeft afgelopen seizoen erg 

veel inzet getoond en dat was terug te zien in 

zijn tijden: Hij heeft dit seizoen voor het eerst 

limieten gezwommen voor de Gelderse 

Kampioenschappen die gehouden worden in 

het derde en vierde weekend van mei. We 

wensen hem (en de andere zwemmers 

natuurlijk ook) veel succes op die 

kampioenschappen! 

Er werd niet alleen gestreden om het 

clubkampioenschap: vier jongen (Ruben 

Knufing, Ivar Visser, Timon Dekker, Mart 

Bluiminck) hebben ook met succes een 

clubrecordpoging gedaan op de 4x100m vrije 

slag estafette in de categorie junioren 3 (15 

jaar en jonger). Met een tijd van 4.11.51 

hebben ze het oude clubrecord met 

16seconden verbeterd. Gefeliciteerd! 

Om de dag op een leuke manier af te sluiten 

werd er ook nog een familie-estafette 

georganiseerd waaraan maar liefst 6 families 

meededen. Hoe leuk is het om met je oudere 

broers/zussen of met je ouders samen een 

estafette te zwemmen? Jong en oud deed 

fanatiek mee. Alle families kregen natijd een 

mooie oorkonde. 

Het was een erg gezellige clubmiddag. Via 

deze weg wil de Zwemcommissie alle 

vrijwilligers en supporters bedanken voor de 

onmisbare hulp, het enthousiasme en de 

aanmoedigingen tijdens deze wedstrijd, 

zonder jullie geen clubkampioenschappen! 

Uitslag 

Recreatieve Zwemmers 

Gemengd 



  

NIEUWSBRIEF 

4 

 

’07 

1. Mette te Molder 

2. Tom Oonk 

3. Adrian Wessthoff 

 

’06 

1. Emma Yzereef 

2. Lubbe Oonk 

3. Sam Maes 

 

’04/’05 

1. Karyn Wopereis 

2. Antoinet Ottink 

 

’03 en later 

1. Romano Firing 

2. Merlijn Teunissen 

Wedstrijdzwemmers 

 

Meisjes/Dames  

 

’06 

1. Maud Schutten 

2. Lynn Rötter 

3. Jip Vreuls 

 

’05 

1. Senna te Molder 

2. Mijntje Wopereis 

 

’03/’04 

1. Isha Brouwer 

2. Indy te Molder 

3. Babet klein Goldewijk 

 

’01/’02 

1. Nynke Hillen 

 

’99/’00 

1. Esli Brouwer 

2. Naomi Oolthuis 

3. Marinka Oonk 

 

’97/’98 

1. Sharon Lageschaar 

2. Kristy van Braak 

3. Iris Huinink 

 

’96 en later 

1. Aranka Bloemberg 

2. Eline Vonhof 

3. Kirsten Remerie 

 

Jongens/Heren 

 

’01/’02 

1. Wiebe Maalderink 

2. Ruud Schutten 

3. Thijmen Oonk 

 

’99/’00 

1. Jason Browne 

2. Ruben Knufing 

3. Ivar Visser 

 

’97/’98 

1. Dave Holweg 

2. Oliver Jongbloed 

3. Sander van den Belt 

Tristan Hoffman Challenge 
Wij, Marloes en Leonie Otten, beklimmen dit 

jaar de Passo di Gavia om geld in te zamelen 

voor Kanjers voor Kanjers.  
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Op vrijdag 27 juni 2014 vindt de vijfde editie 

van de Tristan Hoffman Challenge plaats, 

georganiseerd door Kanjers voor Kanjers. Het 

doel van de Tristan Hoffman Challenge is om 

zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het 

goede doel: Kanjers voor Kanjers. 

Het doel van Kanjers voor Kanjers is kinderen 

dicht bij huis blij maken. Door middel van 

regionale, kleinschalige initiatieven 

ondersteunen zij kinderen die niet, of 

onvoldoende in staat zijn om te spelen en 

sporten. Een kind dat langdurig ziek is, 

kinderen met een beperking, kinderen uit een 

gezin met weinig geld, kinderen die om wat 

voor reden niet thuis kunnen wonen of geen 

kind kan zijn. 

 
Iedereen met een wens voor het welzijn van 

kinderen kan bij Kanjers voor Kanjers terecht. 

Dat kan van alles zijn. Sportattributen 

aangepast voor kinderen met een beperking. 

Een dagje uit voor kinderen die in een sociaal 

isolement verkeren. Maar ook een 

rolstoelfiets voor een kind dat niets liever doet 

dan met zijn ouders naar buiten gaan. Of een 

invalidenlift, zoals wij die nu in ons eigen 

zwembad ook hebben. 

Wij mogen meedoen met de Tristan Hoffman 

Challenge, wanneer wij minimaal €500,- aan 

sponsorgeld verzameld hebben. Wil jij ons 

ondersteunen? Ga dan via onderstaande link 

naar de website en klik op de ‘doneer’-button 

achter onze namen. 

http://www.tristanhoffmanchallenge.com/de

elnemers-thc-2014?start=75  

Marloes & Leonie Otten 

Paaseitjesactie 
Heeft iedereen een goede Pasen gehad? Dat 

moet haast wel met al die lekkere 

chocoladepaaseitjes die de LIVO-leden 

verkocht hebben. Dit jaar is er weer een 

enorm aantal zakjes verkocht, 10% meer zelfs 

dan vorig jaar! Met veel trots is zondag tijdens 

de clubkampioenschappen bekend gemaakt 

dat er maar liefst €4196,92 is opgehaald!  

Onder de zwemmers werden er prijzen 

uitgereikt aan diegenen die de meeste zakjes 

verkocht hadden: Lynn Rötter, Niels 

Bouwmeester (niet op de foto), Senna en 

Mette te Molder en Sam Maes. Zij waren 

samen goed voor zo’n 250 zakjes. 

http://www.tristanhoffmanchallenge.com/deelnemers-thc-2014?start=75
http://www.tristanhoffmanchallenge.com/deelnemers-thc-2014?start=75
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Er is ook nog een verrassing voor alle 

zwemmers die meegeholpen hebben: er 

wordt binnenkort een middag georganiseerd 

op het zwembad waarbij iedereen mag komen 

vrij zwemmen (wie is er nog nooit op de 

glijbaan geweest??). Jullie krijgen hierover nog 

informatie op de training. 

Niet alleen bij de zwemmers, maar ook bij de 

waterpoloërs was er een grote inzet. Hier ging 

de prijs, een krat bier, welverdiend naar Heren 

4 die met zijn allen 220 zakjes verkochten.  

Namens de organisatoren (Vera, Rini en 

Anne), iedereen hartelijk bedankt voor jullie 

geweldige inzet! 

Kaderavond 
19 april jongsleden vond de jaarlijkse 

kaderavond plaats. Op dit feest worden de 

talrijke vrijwilligers die Livo rijk is bedankt voor 

een jaar noeste arbeid voor de goede zaak. Dit 

jaar was het thema de Oktoberfeesten. Veel 

gasten waren in vol Octobertenue uitgedost 

naar het feest gekomen. 

De avond werd traditioneel afgetrapt door de 

showmaster Raymond Wopereis met het 

openen van het eerste vaatje bier. 

 

Naast het gezellig zitten en kletsen aan de 

traditionele lange tafels en het nuttigen van 

de nodige grote pullen bier, was er 

ondertussen ook tijd voor een aantal 

activiteiten, waarbij de verschillende Bezirke 

van Bayern het tegen elkaar opnamen. Eerst 

aan de beurt was het boomstamzagen (voor 

de heren, met wisselend succes…), gevolgd 

door het Jodelen voor de dames. 

Tussendoor was er ook tijd voor wat Brötchen 

mit Schweinewurst und Sauerkraut, van de 

Barbecue. Dit ging er goed in, begeleid met 

nog maar eens een Maß bier of een glaasje 

wijn. 

Het tweede spelonderdeel scheidde de 

mannen en vrouwen van respectievelijk de 

jongens en de meisjes. Het bekende 

Maßkrugstemmen, waarbij je een pulletje met 

gestrekte arm voor je moet houden werd wat 

zwaarder gemaakt zodat er wel wat uitdaging 

in zit. Hele kratten moesten er, met gestrekte 

armen, de lucht in gebracht worden. 

 



  

NIEUWSBRIEF 

7 

 

 

Na de succesvolle spelelementen en nog maar 

eens een rondje pils, wijn en Sauerkraut was 

het tijd om af te ronden. Niet voor iedereen 

natuurlijk, want velen gingen nog lang, lang 

door in de warmte van het kampvuur. 

Nieuw interieur voor de 

clubruimte 
Dankzij de opbrengst van het Rabo 

Cooperatiefonds is er een mooi nieuw 

interieur aangeschaft voor de clubruimte.  

 

Zie hier het work in progress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eindresultaat mag er wezen! 

 

 

Een topper van het eerste! 
Natuurlijk hebben we vele hoogtepunten bij 

het eerste.  Alleen gaan, zoals jullie 

waarschijnlijk wel weten de wedstrijden dit 

seizoen in de 1ste klasse wat ‘minder’. 

Daarom is het juist leuk om te schrijven over 

een topper van een wedstrijd. 

Het begon allemaal op zaterdag 8 maart. Het 

zou wel weer zo’n pot als vele andere 

worden…  We zouden aan de kont krijgen. Ter 

vergelijking. Aqua-Novio: de nummer twee in 

het klassement,  met de gebroeders Gabriël, 

met onze oude Roel Lubbers. Een bank vol 

wisselspelers en Aqua-Novio: met dat 
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‘ommundige’ bad! Livo: de nummer laatste in 

het klassement. Twee wisselspelers, een klein 

badje. Maar wij hebben ook gebroeders, ja ja, 

de gebroeders Bloemberg! Al met al: groot 

contrast!  

Bij aankomst kregen we te horen dat de 

Gabriëls op weekendverlof mochten. Dat 

klonk ons wel goed in de oren. Alleen was de 

glimlach op onze gezichten weer snel 

verdwenen toen we zagen dat ze het veld ook 

nog eens een upgrade gaven. Ach, die vijf 

meter kan er ook nog wel bij! Niet te vergeten 

dat het bad al acht banen breed is… 

Laten we maar beginnen aan de wedstrijd, des 

te sneller zijn de vier keer over acht minuten 

weer voorbij. Tijdens de voorbespreking 

spraken we af om echt lange aanvallen te 

spelen. Om zo het spel van Aqua-Novio te 

vertragen en onze eigen wissels te sparen om 

de wedstrijd door te komen. 

Het startsignaal klinkt, of de eerste bal bij het 

opzwemmen hebben weet ik niet meer, al 

acht ik de kans groot, want Koen rent bijna 

over het water. Afijn. Waar we al wel snel 

achter kwamen, was dat we niet binnen een 

paar minuten al flink achter zouden staan. 

Waar we ‘vroeger’ ons een beetje lieten 

kennen in de derde periode, laten we ons nu 

wel eens ‘verrassen’ in de eerste. Niets 

daarvan was te merken, de eerste periode 

sloten we af in een 2-1 met een, zoals Mathieu 

zou zeggen: episch doelpunt! En toevallig, 

Mathieu zorgde voor deze  aansluiting!  

De besproken tactiek bleek te werken. Kalm 

aan, lange aanvallen. Met een mooie score, 

geen U20 en voldoende energie de tweede 

periode in! We krijgen er zowat zin in! 

Start tweede periode. We blijven ons spel 

spelen,  wij leven op en de tegenstander gaat 

steeds meer tegen zichzelf spelen. Hier maken 

we handig gebruik van! Arjan is op dreef en 

scoort deze periode twee keer! Met een 

formidabele draai, draait hij weg op de 

midvoor… Doelpunt! Joost is baas over de 

goal, vele schoten weten de doellijn niet te 

passeren. We spelen als een team! De tweede 

periode is voor ons. Eindscore 3-3! Het zal 

toch niet? Kunnen we hier punten gaan 

pakken? 

Het wordt spannend hè? Lees snel verder! 

Wat zal de derde periode ons brengen? Slaat 

de vermoeidheid toe of drukken we door? Het 

lijkt dat het de vermoeidheid wordt. Toch 

weer die lastige derde periode? De Bonk 

scoort met een geweldige in-zwem-actie, 

opgezet samen met Chris. Zo rechtstreeks 

vanuit het boekje. Jammer genoeg scoort de 

tegenstander deze periode vier keer. 

Eindstand derde periode 7-4 in het voordeel 

van Aqua-Novio. Maar we hebben nog één 

periode te gaan! 

Vierde periode, het is nu of nooit! De eerste 

paar minuten gaan voorbij zonder dat er 

eigenlijk iets gebeurt, totdat Stijn de bal er 

even injast met zijn ‘kattapult-schot’. Score 7-

5. Het kan nog! Nog 2 minuten en 16 

seconden op de klok gooit de tegenstander 

roet in het eten en zet de stand op 8-5. Maar 

de wonderen zijn de wereld nog niet uit! Arjan 

maakt er nog 8-6 van! De laatste anderhalve 
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minuut tikt weg waardoor de tegenstander  

toch de punten in huis houdt. Jammer. 

 De wedstrijd hebben we dan wel verloren, in 

periodesstanden hebben we gelijk gespeeld, 

maar voor ons gevoel hebben we gewonnen! 

Nu (en na het lezen van onderstaand artikel) is 

de vraag natuurlijk of de gebroeders Gabriël 

de volgende keer weer vrij krijgen als ze tegen 

Livo moeten ballen… 

Het verhaal van de tegenstander is hier te 

lezen: 

http://www.gelderlander.nl/sport/regiosport/

sport-nijmegen-e-o/aqua-novio-stelt-teleur-

tegen-hekkensluiter-1.4257579  

 

http://www.gelderlander.nl/sport/regiosport/sport-nijmegen-e-o/aqua-novio-stelt-teleur-tegen-hekkensluiter-1.4257579
http://www.gelderlander.nl/sport/regiosport/sport-nijmegen-e-o/aqua-novio-stelt-teleur-tegen-hekkensluiter-1.4257579
http://www.gelderlander.nl/sport/regiosport/sport-nijmegen-e-o/aqua-novio-stelt-teleur-tegen-hekkensluiter-1.4257579

