NIEUWSBRIEF september 2014
Nieuws


De Clubruimte heeft een facelift
gekregen (zie verderop in de
nieuwsbrief)

zal het sanitair en de muziekinstallatie een
opknapbeurt krijgen.
We hopen hiermee dat de clubruimte weer
veelvuldig gebruikt gaat worden door de
verschillende teams. Zowel voor, tijdens, als
na de activiteit is het mogelijk om gebruik te
maken van de clubruimte.

Agenda
Het waterpoloseizoen gaat weer beginnen! De
eerste wedstrijden van elk team zijn:









Dames 1: Het Y, zo. 28 september,
18:00, in Aalten
Dames 2: NDD/He-key, za. 13
september, 18:35 in Doetinchem
Heren 1: Swol 1894, zo. 28 september,
19:15, in Aalten
Heren 2: WS Twente 4, za. 13
september, 17:45, in Aalten
Heren 3: OZ&PC 2, za. 13 september,
15:30, in Oldenzaal
Heren 5: PFC Rheden 2, za. 13
september, 18:45, in Arnhem
Gemengd <17: NDD/He-Key, za. 13
september, 17:00, in Aalten
Gemengd <13: Polar Bears, za. 13
september, 13:00, in Lichtenvoorde.

We hopen wel dat iedereen zich realiseert dat
wanneer er gebruik wordt gemaakt van de
clubruimte, deze ook weer netjes moet
worden achtergelaten.
Daarnaast willen we jullie er nogmaals op
attenderen dat alle genuttigde consumpties
bij het verlaten van de clubruimte direct
betaald dienen te worden.

Van de bestuurstafel

We kijken uit naar jullie komst dit seizoen!

Deze maand vertelt Chris Bloemberg over het
de opgekapte clubruimte en hoe daarmee
omgegaan dient te worden.

Namens de ClubruimteCommissie, Chris
Bloemberg

Ook dit jaar gaat de clubruimte commissie
weer fris van start. Het meubilair en de
verlichting zijn vervangen, en de komende tijd

Voor suggesties, vragen en/of opmerkingen
stuur een mailtje naar cc@livo.nl
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Dames “LIVO dreamteam” wint
Strandbadtoernooi in
Winterswijk
Op 23 en 24 augustus verzamelden (oud) LIVO
speelsters zich in Winterswijk voor het
jaarlijkse waterpolo toernooi. Leonie, Vivian,
Lieke, Mariët, Marlou, Elsemiek, Sofie,
Marieke en Karlijn hadden op de eerste dag
allemaal hun LIVO badpak aan. Er kwamen wel
heel wat verschillende versies voorbij. Anke
heeft ons de eerste dag goed aangemoedigd,
door een schouderblessuren kon ze helaas
niet meedoen.

van ouds. Gezelligheid, kletsen, lachen en
natuurlijk klagen over de watertemperatuur
(amper 16 graden). De zaterdagavond
besloten de meeste dames naar Markt 5 te
gaan, om daar samen wat te eten en te
borrelen. Er moest natuurlijk nog heel wat
bijgepraat worden!
Zondag stonden er gelukkig maar twee
wedstrijden op het programma, beiden
werden gewonnen. Sofie heeft geopperd om
elk jaar in Winterswijk met een LIVO reünie
team te spelen. Een top plan wat ons betreft!

Kort bericht
Aankomend seizoen gaat Leonie Otten op
zaterdagochtend training geven aan de
allerjongste waterpoloërs. Mariët en Karlijn
blijven trainers van de pupillen. Zij worden
ondersteund door drie hulptrainers; Marinka,
Lynn en Quinty.

LIVO wint “Arena Swim Clinic”
Op de foto hier onder zie je Karleen en
Marinka Oonk aan het werk om een spandoek
te maken. Er komt “500” op te staan, maar
waarvoor?

In het water leek het alsof de dames nooit
anders hadden gespeeld, want ook al wordt er
niet meer samen getraind dat was in het
water niet te merken. Iedereen wist elkaar
nog goed te vinden en de doelpunten werden
dan ook bijna aan de lopende band gemaakt.
Op zaterdag werden er vier wedstrijden
gespeeld, drie gewonnen. Naast het leuke spel
in het water, was het ook op de kant weer als

Dat is op de foto hieronder te zien. Om een
zwemclinic te winnen, moet LIVO zo veel
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mogelijk “likes” op Facebook krijgen, het liefst
500! Dat het er uiteindelijk veel meer zijn
geworden is geweldig. De teller stond de
laatste keer dat het gecheckt is op 845!!!

Na een aantal spannende weken kwam de
uitslag binnen en jawel......, LIVO wint een
zwemclinic! Wat een goed initiatief Karleen en
Marinka! Top gedaan

Grote Clubactie
Elk jaar vindt in
september de Grote
Clubactie plaats. Dit jaar
doen wij ook weer mee
en willen natuurlijk zo
veel mogelijk loten
verkopen. Van de
opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40
per lot) naar onze clubkas! Een lot kost € 3,-.
In 2013 hebben we met z’n allen 1050 loten
verkocht, oftewel € 2520,- voor de clubkas.
Nieuw in 2014: voor de beste lotenverkoper
van ZPC LIVO wordt er door Horloge.com een
leuke prijs beschikbaar gesteld.

Wat is de bedoeling?
Het verkopen van de loten is heel eenvoudig.
Wij werken met:

Contante verkoop
Alle seniorleden krijgen 5 loten om te
verkopen. Alle seniorleden, die mee hebben
gedaan aan de Autowasactie, zijn dit jaar
vrijgesteld van het verkopen van loten. Mocht
je toch loten willen verkopen, neem dan even
contact op met één van de bestuursleden.
Eenmalige machtiging
Alle jeugdleden krijgen een verkoopboekje
met daarin een intekenlijst voor 23 kopers,
bedankbriefjes en deurstickers. De koper
vermeldt zijn gegevens, het rekeningnummer
en het aantal loten op de intekenlijst en het
bedrag wordt eenmalig van de rekening
afgeschreven. Het lotnummer wordt op het
bankafschrift vermeld. Wanneer de koper een
lot heeft gekocht, plak je een sticker op de
deur en geef je de persoon een bedankbriefje.

Aan wie mag je verkopen?
Je mag de loten verkopen aan wie je wilt, te
beginnen bij je familie, vrienden, buren, enz. Is
je boekje vol of ben je klaar met verkopen?
Lever het dan in bij jouw trainer. Hij/zij zorgt
ervoor dat het verder in orde komt.

Wanneer is de actie?
De Grote Clubactie start op zaterdag 13
september. Vanaf die dag mag je beginnen
met de lotenverkoop. De loten en
verkoopboekjes krijgen jullie in de week voor
13 september.

Prijzen voor lotenverkopers
De lotenkopers kunnen prachtige prijzen
winnen, maar ook onder de beste
lotenverkopers zijn geweldige prijzen te
winnen. De hoofdprijs is een Apple iPad! Ga

NIEUWSBRIEF
3

hiervoor naar
www.clubactie.nl/verkoopwedstrijd.

Nederlandse dames zich direct voor de halve
finale.

Mochten er verder nog vragen en/of
opmerkingen zijn, stuur dan even een mail
naar bestuur@livo.nl.

Tegenstander hier is Italië, dat de Nederlandse
dames twee jaar geleden van de Olympische
Spelen hield. In een bloedstollende wedstrijd
werd de score door Vivian met een prachtige
boogbal geopend. De wedstrijd werd
uiteindelijk met strafworpen in het voordeel
van Nederland beslist. Sensationeel: een finale
plek voor de jonge Nederlandse ploeg! De
finale werd gespeeld tegen wereldkampioen
Spanje. Nadat Nederland twee periodes goed
spel liet zien en de Spaanse dames bijbleef,
maakte Spanje uiteindelijk in de vierde
periode het verschil. Een zilveren medaille
dus! Na huldiging in Hongarije werd de ploeg
afgelopen zondag op Schiphol warm onthaald.

Vervallen trainingen
In verband met de kermis komen de volgende
trainingen te vervallen.







Vrijdag 12 september:
Zwemtrainingen (Waterpolotrainingen
gaan dus wel door!)
Zaterdag 13 september: Alle
trainingen (Waterpolowedstrijden
gaan wel door! Zie ‘Agenda’)
Maandag 15 september:
Zwemtrainingen
Dinsdag 16 september: Waterpolo
trainingen.

Vivian Sevenich pakt met het
Nederlands Team een zilveren
medaille op EK in Boedapest
Het Nederlands waterpoloteam heeft
uitermate goed gepresteerd op het EK
waterpolo in Boedapest. Voor Vivian Sevenich
en haar team was er een zilveren medaille. Na
een toernooi dat met een uitstekende
wedstrijd tegen gastland Hongarije (derde op
het WK vorig jaar) begon, werden vervolgens
Griekenland en Engeland op overtuigende
wijze verslagen. Als poulewinnaar plaatsten de

Vivian Sevenich kijkt terug op een uitstekend
toernooi. De midvoor is één van de vaste
basisspeelsters en heeft ook in dit toernooi
weer laten zien dat ze gegroeid is en op dit
topniveau uitstekend presteert. Deze
prachtige zilveren medaille is voor de ploeg de
beloning voor jaren hard werken en geeft
duidelijk aan dat het hele team gegroeid is.
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Door het goede spel van Vivian heeft ze zich
aardig in de kijker gespeeld. Kranten melden
dat er verschillende buitenlandse clubs
belangstelling hebben. Vivian kiest uiteindelijk
voor de Italiaanse competitie en is zaterdag 30
augustus naar Sicilië vertrokken. Daar zal
Vivian bij Messina gaan spelen. Namens alle
leden van LIVO wensen we Vivian heel veel
succes en plezier!

Indelingen waterpoloteams
In het seizoen 2014 – 2015 is er een aantal
teams komen te vervallen en is daardoor de
indeling anders dan vorige jaren.

Dames 1













Eva Spekschoor
Carmen Neijenhuis
Rona Baks
Leonie Otten
Anke Halink
Tess Kolkman
Marloes Otten
Helen kl Nibbelink
Selynn Fiering
Breanne Lensink
Mariet Lensink
Marieke Navis

Dames 2









Wilma Nijenhuis
Inge Schutten-Oortgiese
Edith Oonk-Berendsen
Anja Gartsen-Buil
Anita van Dijk
Kim Jansen-Topma
Ellen Wopereis
Simone Holweg







Wendy Oolthuis
Wendy Holkenberg
Eline Vonhof
Lonneke Giessen
Cynthia Bonnink

Heren 1












Joost Reede
Barry Bloemberg
Robin Bonnink
Daan Ratering
Arjan Bokkers
Mathieu Lensink
Stijn Lensink
Jeroen Scheuter
Roy ter Bille
Dirk de Jong
Koen Sterenborg

Heren 2














Joost Immink
Niek Giesen
Niels Tesselaar
Mathieu kl. Nienhuis
Dick Looman
Chris Bloemberg
Patrick Gartsen
Koen Bokkers
Bram Ebbers
Ewald Berendsen
Herbi Bomers
Anjo van den Toren
Mark kl. Avink

Heren 3




Marcel Jansen
Han Otten
Andre Bloemberg
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Stefan Rensing
Raymond Buil
Raymond Wopereis
Ronnie Buil
Manfred Berendsen
Ivan Oonk
Maarten Loobeek
Thijmen Voerman
Tom Salemink
Erik Scheuter
Mark Ebbers

Heren 4


















Bert Beeke
Vincent Bomers
Hans Tuente
Marcel Spaan
Hans de Jong
Rick Lensink
Vincent van Riet
Robin Elsinghorst
Sander Wopereis
Jorg Ebbers
Mike Vrijdag
Gijs Sterenborg
Bjarne Baks
Bart kl. Tank
Dinand Oonk
Lars ter Woerds
Ramon Lammers











Karleen Oonk
Iris Huinink
Teun Schutten
Kristy van Braak
Quinty Reinders
Marit van Vuuren
Leon te Walvaart
Chunli Manschot
Sanne Lemelder

Gemengd onder 13








Mara Taken
Derek Kemperman
Tristan Knufing
Thijmen Engelbarts
Thijmen Oonk
Kylie Reinders
Noa Spilman

Gemengd onder 17






Marinka Oonk
Rozan te Brake
Emma ter Woord
Lynn Tombergen
Rick Nijenhuis
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