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Livo zal te vinden zijn op de
buitenspeeldag, 11 juni in het
Wentholtpark.
Onze Dirk is weer terug in Nederland!

Agenda







6-8 juni – Intl zwemtoernooi Nordhorn
6-9 juni – Pinksterkamp
19-22 juni - Nederlandse Junioren &
Jeugd Kampioenschappen
27 juni – Seizoensafsluitingsfeest.
Houd je mail in de gaten voor de
details!
29 juni – 100x100. Zie verderop in de
nieuwsbrief.

Welkom bij Livo!
Jennifer Kleinnibbelink
Nora Nijhof

Een dagje op stap met Heren 1

ook al ben geweest. Toen was het voor een
voorstelling van Soldaat van Oranje. Een zeer
indrukwekkende voorstelling. Dan krijg ik
ineens een idee…
Lees het hele verhaal op livo.nl

Vacature
Beste waterpolovrienden,
Na jarenlange trouwe dienst is het spijtige
nieuws ons ten ore gekomen dat de heer P.
Lensink zijn taken als W-Officialcommissaris
naast zich neergelegd heeft. Om
werkgelegenheid binnen onze vereniging te
stimuleren hebben wij gemeend de vacature
in tweeën te splitsen, te weten Wofficialcommissaris 1 en W-officialcommissaris
2. Uiteraard kunnen de twee vacatures ook
door 1 persoon bemand worden.
Dus schroom niet uw positieve reactie te
sturen naar WPC@livo.nl. Dit e-mailadres kunt
u ook gebruiken voor eventuele vragen over
de vacatures.
Hieronder vindt u de uitgewerkte takenlijst
per functie.

W-Officialcommissaris 1
De ballen en het frisdrank worden opgehaald
bij jou thuis.

Vrijdag 11 april, lekker nog even in de club
ruimte zitten onder het genot van een biertje.
Vraagt je zoon ineens of hij zaterdag de auto
mee mag nemen naar Katwijk nota bene. 340
km heen en terug! De afstand ken ik precies
omdat ik in januari met Vera en Aranka daar




Beheren van ballen
Verzorgen van Frisdrank
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W-Officialcommissaris 2





Tafelkoffer in orde houden.
Laptop in orde houden.
Wedstrijdgegevens downloaden en
uploaden.
Wedstrijdformulieren versturen naar
desbetreffende personen.

Met vriendelijke groet,
Namens de WPC,
Daan Ratering

Waterpolo eindstanden
De waterpoloteams hebben hun competities
allemaal afgerond, met wisselend succes.
Dames 1 (1e deel)
Dames 1 (2e deel)
Dames 2
Dames 3
Heren 1
Heren 2
Heren 3
Heren 4
Heren 5
Jongens > 17
Aspiranten
Pupillen A

Bond 1B
Bond 1C
Regio Oost 1
Regio Oost 2a
Bond 1
Regio Oost 1R
Regio Oost 1R
Regio Oost 1R
Regio Oost 4E
Regio Oost >17
Regio Oost >15
Regio Oost >13

2e
5e
5e
7e
12e
4e
11e
6e
11e
6e
10e
6e

Na een bak koffie met heerlijke bonbons
kozen een aantal dames voor de zon en een
aantal voor actie door te gaan honkballen en
later door nog even tot aan de knieën de zee
in te lopen. Toen was het tijd voor de
uitgebreide picknick. Iedereen had haar best
gedaan om wat lekkers te maken en mee te
nemen. Er was dan ook meer dan genoeg.
Daarna konden we met ronde buikjes nog
even met zijn allen gaan honkballen. Waarbij
het er even fanatiek aan toe ging. De honkbal
heeft de meppen niet overleefd.
Na het strand reden we naar Zoetermeer, naar
Dutch Water Dreams om te gaan wake
boarden. Bij wake boarden lig je met je
bovenlichaam en armen op het board. Door
een machine werden golven gemaakt met een
snelheid van 50 km/uur. Met de board kon je
tegen de golven in surfen. Als het je lukte kon
je met je armen en benen sturen. Het lukte de
meesten om ook op de knieën te boarden.
Iedereen had de techniek snel onder de knie
en sommigen durfden het zelfs aan om wat
trucjes te proberen. Die eindigden dan in de
boarding....

Wakeboarden met dames 2
Op een mooie zonnig zaterdag vertrokken de
speelsters van dames 2 met onbekende
bestemming, want tot het laatste moment
was geheim gehouden wat we zouden gaan
doen. Toch bleek onderweg al snel dat de
eerste stop het strand van Kijkduin zou zijn.
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Daarna (weer) eten en wat drinken en naar
huis. Onderweg konden we het ook niet laten
om de Mac aan te doen voor Mc Flurry's. Al
met al een geslaagde dag om het seizoen mee
af te sluiten en de zomer in te gaan.

Middelste rij: Kristy van Braak, Esli Brouwer,
Indy te Molder, Isha Brouwe,
Onderste rij: Jason Browne, Ivar Visser, Jesse
Beerten

Gelderse (B)
Kampioenschappen 2014
De maand mei staat voor het zwemmen altijd
in het teken van de Gelderse (B)
Kampioenschappen. De Gelderse top streden
om de medailles in het Sportfondsenbad West
in Nijmegen. ZPC Livo deed mee met 12
zwemmers en had in totaal 52 starts. Hoewel
in het verleden het aantal zwemmers veel
groter is geweest, hebben de zwemmers laten
zien wat ze waard waren.

LIVO-zwemmer op de startblokken bij de GBK.

Lees het hele verslag op livo.nl

Vivian Sevenich Nederlands
kampioen met ZVL
Vivian Sevenich mag dan wel in het
Nederlands waterpoloteam spelen, ooit is ze
begonnen bij Livo. Aranka sprak met haar over
het behaalde kampioenschap met huidige club
ZVL en hun Europese ambities.

Foto (deelnemers van GK)
Bovenste rij v.l.n.r.: Dave Holweg, Ruben
Knufing, Oliver Jongbloed, Bram Tombergen,
Isha Brouwer

Ons seizoen verliep vrij soepel wat de
wedstrijden betreft, we hebben wel veel te
maken gehad met blessures (en
zwangerschappen, haha!) We waren van het
begin af aan favoriet en hebben dit ook tijdens
het seizoen laten zien. Kleine uitschieter was
het gelijkspel tegen UZSC in de reguliere
competitie, maar verder hebben we alle
wedstrijden gewonnen.
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De play-offs waren nog wel spannend. Ook
hier maakte UZSC het ons weer moeilijk in de
halve finale, maar uiteindelijk hebben we in de
finale GZC Donk in 2 wedstrijden verslagen
(best of 3).
Die kampioenswedstrijd of eigenlijk
wedstrijden tegen GZC Donk verliepen niet
helemaal zoals gepland. Beide wedstrijden
liepen we in de eerste periode tegen een 4-0
achterstand aan, al wisten we deze
achterstand ook beide wedstrijden in de
tweede periode om te buigen naar een
voorsprong van 1 doelpunt. Dat was wel bizar.
Het tweede deel van beide wedstrijden
speelden we beter, bewaarden we de rust en
hadden we eigenlijk de controle, al werd het
de tweede en beslissende wedstrijd nog wel
heel erg spannend op het einde! Gelukkig
sleepten we de winst binnen en was ZVL voor
het eerst in de geschiedenis van de club
landskampioen!
Het landskampioenschap is het absolute
hoogtepunt van dit seizoen, al hebben we ook
alle andere nationale prijzen dit seizoen
gewonnen: de Supercup en de KNZB-BEKER.
Het was dan ook een heel mooi en succesvol
seizoen voor ons!

Volgend seizoen willen we ons ook graag
bewijzen in Europa en gaan daarvoor
Champions/Europa Cup spelen. Om dit te
bekostigen zijn we de crowdfunding actie via
wijzijnsport.nl gestart. Doel is om 7000 euro
op te halen, zodat de club de Europese
competitie kan betalen. Daar zijn we nog hard
mee bezig, want de teller staat pas net over
de helft!
Livo heeft aangeboden daar ook een steentje
aan bij te dragen door het organiseren van
een clinic verzorgd door mij en een van mijn
teamgenootjes van ZVL. Lijkt je dit leuk: de
datum staat nog niet vast, maar opgeven kan
bij bram@livo.nl!

100x100
Hallo LIVO-zwemmers (en geïnteresseerden),
Op zondag 29 juni 2014 willen wij graag
samen met jullie vanaf 13.00 tot ongeveer
16.30 uur de 100 x 100 zwemmen. Vanaf
13.00uur zijn jullie welkom op het zwembad
en de zwemuitdaging zal om 13.30uur
beginnen.
Het is de bedoeling dat jullie alleen zwemmen
of met een team van maximaal 4 zwemmers
elkaar elke 100 meter aflossen. In totaal wordt
er dus 100 keer gezwommen, 10kilometer! Er
zijn twee starttijden waar je uit kunt kiezen: je
kunt om de 1 minuut 30 seconden of om de 1
minuut en 45 seconden starten. We hopen op
een gezellige middag en veel deelnemers die
deze geweldige uitdaging willen aangaan. Na
afloop van het zwemmen zullen we met zijn
allen de middag afsluiten met een broodje
hamburger.
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Opgeven kan bij Aranka en Kirsten via
aranka@livo.nl of k_remerie@hotmail.com.
Voor meer informatie en vragen over de opzet
van de 100x100 kun je ook bij ons terecht.
We zoeken een aantal ouders die het leuk
vinden om de zwemmers aan te moedigen.
Ook hebben we een paar vrijwilligers nodig
voor het tellen.
Kosten zijn 5 euro per persoon te betalen aan
Aranka of Kirsten bij de aanmelding.
We zien jullie graag de 29e 's middags.
Groeten,
Namens De zwemcommissie
Aranka Bloemberg en Kirsten Remerie

ben ooit op school begonnen met
metaalbewerking en de opleiding
motorvoertuigen afgerond. Tijdens de periode
op de streekschool ben ik begonnen te werken
bij Kempers. Daar heb ik nog een cursus
elektrotechniek en airco-monteur gedaan, dus
ik kan bijna alles op een auto repareren.
Hoe ben je ooit bij Livo terecht gekomen?
Livo is mij met de paplepel ingegoten. Mijn
vader was badmeester en we woonden naast
het zwembad. Daarom ging ik ook vaak
zwemmen en na het A, B en C-Diploma ben ik
zo rond mijn 6e gaan zwemmen bij Livo. Rond
mijn 14e ben ik overgestapt naar het
waterpolo. Dat kon niet eerder omdat er
destijds nog geen pupillen en aspirantenteams
waren.

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 Patrick Gartsen.
Vertel eens wat over jezelf. Waar en
wanneer ben je geboren? Wat voor werk
doe je? Heb je nog andere hobby’s, naast
waterpolo?
Ik ben 27 februari 1972 geboren, hier in
Lichtenvoorde. Mijn grootste hobby is
waterpolo, maar daarnaast vind ik het ook
leuk om te klussen in en rond het huis,
mountainbiken (al komt daar niet veel van de
laatste tijd) en op vakantie gaan. Nu ik weer
wat meer tijd heb doe ik ook meer leuke
dingen met de kinderen.
Komende 25 juni werk ik alweer 25 jaar bij
Auto Kempers in Aalten als eerste monteur. Ik

Tijdens je waterpolo-carrière op
topniveau ben je begonnen met het
coachen van de dames 1, alweer 13 jaar
geleden. Daarna heb je 1 jaar Twente
dames en daarna 3 jaar de heren
gecoached. Wat was het grootste verschil
tussen dames en heren coachen?
Nou, ik ben begonnen met het coachen van
jongens onder de 16, dat heb ik ook nog 4 jaar
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gedaan. Dus ik coach alweer 17 jaar in totaal.
Wat betreft het verschil tussen dames en
heren had ik vantevoren niet veel verwacht.
Maar ik heb meer verschillen gemerkt.
Bijvoorbeeld dat de dames over het algemeen
dingen sneller oppikken. En heren zijn wat
eigenwijzer, waardoor ze snel terugvallen naar
hun eigen ideeën als iets niet meteen lukt. Bij
de dames teams had ik meer het idee dat ik
boven de groep stond. Bij heren 1 was dat
lastig omdat ik net een jaar weg was als
speler. Eigenlijk stond ik nog te dichtbij de
groep en ik had beter een paar jaar kunnen
wachten. Een ander verschil is dat dames
anders met elkaar omgaan dan de heren.
Vooral als er onenigheid is. Dat is bij heren
snel opgelost, maar blijft bij de dames langer
sudderen.
Je gaat nu beginnen aan een nieuwe
uitdaging, coachen bij de dames 1 van
NDD. Wat verwacht je ervan?
Het is een heel gezellige groep. Ik hoop dat ik
mijn visie op waterpolo kan overbrengen op
ze. Dat zal wel een grote verandering worden
voor de groep worden, denk ik. Het volgend
seizoen zal dan ook echt een leerjaar worden.
Ik verwacht daarom ook dat ze een open
leerhouding aanhouden en dan denk ik ook
dat het vooral een leuk jaar wordt met goede
resultaten. Ik hoop dat we bovenin de
competitie kunnen meedraaien, met mijn visie
op waterpolo.

Alsof al deze activiteiten al niet veel tijd
kosten, doe je er ook nog een carrière als
scheidsrechter naast. Wat is je ambitie
daarbij?
Ik fluit nu op YA niveau, dat is het hoogste
niveau binnen het district. Op dit moment kan
ik niet hoger fluiten omdat ik niet
gegarandeerd beschikbaar ben, vanwege het
coachen. Zolang ik het coachen nog leuker
vind dan het fluiten is dat ook geen probleem.
Maar als ik ooit besluit dat ik het fluiten leuker
vind, dan wil ik ook graag op een zo hoog
mogelijk niveau fluiten.
En tenslotte: Livo heeft al tijden een
tekort aan scheidsrechters. Wat zou jij
willen zeggen over het
scheidsrechtervak om anderen te
motiveren zich ook aan te melden?
Scheidsrechter zijn is best lastig. Vooral in het
begin van de carrière heb je een hoop
vervelende wedstrijden. De jeugdwedstrijden
zijn heel leuk, maar de seniorenwedstrijden
zijn minder. Je moet ook tegen kritiek kunnen
(of Oost-Indisch doof zijn) en je moet de
slechte wedstijden kunnen vergeten. Toch
moet je vooral veel wedstrijden fluiten om
meer ervaring te krijgen en daardoor beter te
worden. Als je beter wordt ga je hogerop en
dan worden de wedstrijden leuker. Je moet er
dus wel doorzettingsvermogen voor hebben.
Maar, waterpolo is het leukste spelletje dat er
is en als je daarin wedstrijden mag begeleiden
(niet leiden) dan is dat een hele mooie taak.
Bovendien staan nieuwe scheidsrechters er
het eerste jaar er niet alleen voor, want er is
elke wedstrijd begeleiding bij. Dat maakt de
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stap om scheidsrechter te worden minder
groot.

Uit de oude doos
Dit jaar gaan de zwemmers in het
Pinksterweekend voor het zesde jaar naar het
2daagse internationale zwemtoernooi in
Nordhorn, Duitsland. Het kan al zeker een
traditie genoemd worden. Deze foto laat de
groep zien van de allereerste editie. Hoeveel
van deze zwemmers en begeleiders gaan dit
jaar alweer voor de zesde keer mee? Het
belooft dit weekend uitstekend weer te
worden voor een toernooi, dus voor iedereen
die meegaat: Heel veel plezier gewenst!
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