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De Grote Clubactie heeft Livo
€1783,20 opgeleverd. Alle vrijwilligers
bedankt! De verkopers van de meeste
loten worden in de volgende
nieuwsbrief bekend gemaakt.
De GWK worden dit jaar
georganiseerd op 10 en 11 januari te
Arnhem. Het is op het moment van
schrijven nog niet duidelijk of
deelname volgt na het behalen van
limieten of dat er gewerkt zal worden
met ranglijsten (i.e. dat de snelste 6 of
12 per leeftijd/programma worden
uitgenodigd).

Agenda






29 november: A-Competitie in
Arnhem
30 november, 17:45, Dames 1 thuis
tegen HBW 1
30 november, 19:00, Heren 1 thuis
tegen de Walvisch
3 januari 2015: Nieuwjaarsborrel
10-11 januari 2015: GWK in Arnhem

te ronden. Dit terwijl er alweer volop gebruikt
gemaakt wordt. Doordat er veel leden zijn die
gebruik maken van de clubruimte komt het
nog wel eens voor dat de deuren niet goed
worden afgesloten. Hierdoor staan deze
deuren soms een heel weekend open en kan
iedereen naar binnen komen. Aangezien we
alles aan het vernieuwen zijn is dit niet erg
handig. We willen daarom ook alle leden die
de clubruimte op slot doen vragen om alle
deuren te controleren voordat ze vertrekken.
Dit om zo onnodig diefstal of vernieling te
voorkomen.
Naast het op slot doen van de clubruimte
willen we ook de leden vragen om het
zwembad, na gebruik, netjes achter te laten.
Op deze manier kunnen alle leden op een
schone en nette zwemhal/kantine rekenen.
Bij voorbaat dank.

Welkom bij Livo!


Kian ten Haaff

Mara Taken pupil van de maand
Op zaterdag 8 november was Mara Taken
pupil van de maand bij de wedstrijd van
dames 1.

Van de bestuurstafel
Deze maand vertelt Chris Bloemberg over het
belang de clubruimte en het zwembad goed
opgeruimd en afgesloten achter te laten.
De clubruimtecommissie is momenteel druk
bezig met het vernieuwen van de clubruimte.
Diverse aankopen staan/hangen al in de
kantine en er wordt druk gewerkt om alles af

Ze werd door Marloes thuis opgehaald, zodat
ze ook bij de voorbespreking aanwezig kon
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zijn. Iets voor half zeven begonnen de dames
en Mara met inzwemmen. De eerste sprintjes
kon Mara goed bijhouden, maar daarna moest
er tussendoor toch even gerust worden. Wat
gaan ze hard! Na het inzwemmen werd er in
groepjes overgegooid om vervolgens op de
keeper te schieten.
Om 18.30 uur begon de wedstrijd. Livo
speelde deze avond tegen ENC uit Arnhem.
Livo kwam al vrij snel uit een man-meer
situatie op voorsprong, na een mooi doelpunt
van Mariët Lensink. Niet veel later scoorde
Leonie Otten de 2-0. In de volgende aanvallen
verzaakte Livo om de score verder uit te
breiden, waardoor ENC dichterbij kwam. De
wedstrijd liep vervolgens aardig gelijk op. In
de laatste minuten werd het nog heel erg
spannend. Na een vrije bal een uitbraak van
Livo had de voorsprong op twee doelpunten
kunnen komen. Er werd langs de bal
gezwommen, waardoor ENC nog een keer kon
aanvallen. Gelukkig werd uit de tegenaanval
niet gescoord. Uiteindelijk wist Livo verdiend
te winnen met slechts een doelpunt verschil.

Zwemmers ZPC LIVO tonen veel
inzet in zware competitie
De zwemploeg van ZPC LIVO heeft het tijdens
deel 2 van de Regio Oost A-competitie zwaar
te verduren gekregen. ESCA uit Arnhem en
NDD uit Doetinchem, die een thuiswedstrijd
afwerkten, bleken een maatje te groot, zeker
in de breedte, waarbij we moeten vaststellen
bij de junioren helaas over een te klein aantal
zwemmers te kunnen beschikken bij de
jaargangen 2001 en 2002, zowel bij de meisjes
als de jongens. Het gezegde luidt evenwel: “Je
moet roeien met de riemen die je hebt!” en
dat hebben we zeker gedaan. Op zaterdag 25
oktober in het mooie zwembad “Rozengaarde
in Doetinchem, liet onze zwemploeg zien over
veel inzet en doorzettingsvermogen te
beschikken. Dit leverde in ieder geval 7
individuele ereplaatsen op en 3 top 3klasseringen bij de estafettes. Er werden 34
persoonlijke records gezwommen en er was
eveneens een mooie, gelijk opgaande strijd
met de 4de deelnemende ploeg Montferland
uit ’s-Heerenberg.
Lees het hele verslag op livo.nl

Livo 1 pakt punt tegen ENC
Arnhem
Na een moeizame start van de heren van Livo,
was iedereen afgelopen zaterdag gebrand op
de overwinning. De teams kennen elkaar nog
van twee jaar terug, toen Livo promoveerde
naar de eerste klasse en Arnhem met de
tweede plek genoegen moest nemen. In de
tussentijd zijn beide teams echter wel
veranderd in samenstelling. Het beloofd in
Aalten hoe dan ook een mooie wedstrijd te
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worden. Joost Reede, al jaren een vaste
waarde in het doel van Livo, speelt ook weer
mee, na een lange tijd geblesseerd te zijn
geweest.
In de eerste periode pakt ENC Arnhem een
lichte voorsprong van een doelpunt, die ze
ook in de tweede periode vast kunnen
houden. De derde periode komt een
ommekeer, wanneer Livo de leiding
overneemt en de voorsprong tot wel drie
doelpunten uitbreidt. In het slotstuk van de
wedstrijd kunnen ze deze helaas niet
vasthouden en eindigt de wedstrijd met 1111.

Zwem-4-Daagse 2014
In de herfstvakantie is voor de 33ste keer de
zwem-4-daagse gehouden. Met 307
deelnemers was het weer een groot succes!
De deelnemers varieerde van jong tot oud.

Naast het zwemmen konden ze ook leuke
activiteiten doen. Zoals spijkerbroek hangen,
wervelwind cabine, knutsel middag, een
bingo, de super glijbaan lag er in. Je kon ook
lekkere poffertjes en ijsjes kopen waar lekker
van gesmuld werd.

Na vier dagen kreeg je de welverdiende
medaille. En mocht je grabbelen voor een
cadeautje.

De Zwem-4-Daagse werd gesponsord door de
deelnemende winkeliers, Elna, Lefering en
Unive.
En wij willen de vele jeugdige vrijwilligers van
ZPC LIVO, de “bakkenisten” en de horecaploeg
hartstikke bedanken!

Tot slot: Annie heeft te kennen gegeven dat ze
na 33 jaar stopt met de werkzaamheden
binnen de Zwem-4-Daagse commissie.
Hiervoor willen wij haar bedanken.
Namens de Zwem-4-Daagse commissie,
Rini en Mirella
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Miniwaterpolo toernooi bij Livo
was weer een succes!
Op zondag 12 oktober jl. is het eerste
minipolotoernooi van dit seizoen
georganiseerd door Livo. Er deden in totaal 11
teams van 8 verschillende verenigingen mee.
Op 3 veldjes werden wedstrijden gespeeld
door kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.
Met veel enthousiasme deed Livo mee met 2
teams. In het team van pupillen 3 speelden
Milo, Yancy en Jip mee en in het team van
pupillen 1 speelden Thijmen O., Mara en Kylie
mee. De kinderen lieten zien goed samen te
kunnen spelen en aan het eind van iedere
wedstrijd mocht iedereen een strafworp
nemen.

Het was een leuke en sportieve middag die
niet georganiseerd had kunnen worden
zonder de inzet van de vele vrijwilligers.
Bedankt daarvoor!
Het volgende minipolotoernooi is op zondag
30 november bij Schuurman BZC in Borculo.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen
naar leonie_otten@hotmail.com.

Amber Knufing en Jesse Beerten
naar Masterclinic van Ranomi
Kromowidjojo
Het was een leerzame en vooral gezellige
middag met aanstormend zwemkampioen
Kyle Stolk van de nationale jeugdzwemploeg.
Kyle had zijn voorbereidingen op de Open
Nederlandse Kampioenschappen even
onderbroken om in Lichtenvoorde bij Livo een
clinic te komen geven. Deze clinic was een
aantal maanden geleden gewonnen middels
een ludieke actie via facebook. Dat Kyle Stolk
niet zomaar iemand is blijkt wel uit de
verschillende medailles die hij afgelopen
weekeinde in Tilburg tijdens het Open
Nederlands Kampioenschap heeft behaald.

Hij werd kampioen op de 100 meter
wisselslag, tweede op de 200 meter vrije slag
en 200 meter wisselslag, derde op de 100
meter vrije slag. Daarnaast zwom hij ook nog
eens drie Nederlandse records voor jongens
onder de 18 jaar. Verder zwom hij en passant
ook nog eens het record van Pieter van den
Hoogenband op de 200 meter vrije slag uit de
boeken; kortom een heel groot talent.
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Tijdens de clinic gaf Kyle Stolk verschillende
tips aan de Livo-zwemmers voor o.a.een
sneller keerpunt en mochten de zwemmers
een nieuw hulpmiddel bij het ademhalen
uitproberen, wat tot hilarische taferelen
zorgde. Na afloop was er nog gelegenheid om
met Kyle op de foto te gaan en een
handtekening te bemachtigen. Ook werd
bekend gemaakt welke twee zwemmers naar
Eindhoven mogen om een Master Clinic van
zwemkoningin Ranomi Kromowidjojo te
volgen. De gelukkige winnaars zijn geworden:
Amber Knufing en Jesse Beerten en zij waren
er maar wat blij mee. Gefeliciteerd!

welverdiende gelijkmaker en gingen beide
teams naar huis met een punt.

Waterpoloclinic 9 november
Op zondag 9 november vond er een
waterpoloclinic plaats in het zwembad in
Lichtenvoorde. (Deze clinic was in principe
voor de senioren van Livo, maar er waren ook
enkele jeugdspelers aanwezig). De clinic werd
verzorgd door 2 dames van ZVL, kampioen van
Nederland afgelopen seizoen.

Gelijkspel voor de dames van
Livo
Dames 1 van Livo heeft 12 oktober thuis
gelijkgespeeld in een spannende wedstrijd
tegen de dames van ZV Haerlem 1.
In de vernieuwde 1e klasse bond zal Livo dit
seizoen vaak spelen tegen teams waar ze niet
eerder tegen speelden, zo ook afgelopen
zondag tegen de dames van ZV Haerlem.
Hierdoor was de spanning te voelen in het
Aaltense zwembad waar deze zondag veel
supporters aanwezig waren. Na het eerste
fluitsignaal werd al snel duidelijk dat beide
teams aan elkaar gewaagd waren. Na een
kleine voorsprong in het voordeel van Livo,
vochten de dames uit de Randstad zich terug
en bleven het merendeel van de wedstrijd op
een kleine voorsprong. Een wedstrijd volgde
waarbij fysiek spel niet uitbleef. Schoten op
goal van beide teams belandden in de handen
van de keeper, op de lat of naast het goal. In
de spannende slotfase van de wedstrijd
scoorden de dames uit Lichtenvoorde de

Het beloofde dus een hele leerzame clinic te
worden. Het thema van de clinic was vooral de
zone-verdediging. We begonnen met
verschillende technieken die je moet
gebruiken bij de zone-verdediging. Het duurde
een tijdje voordat we dit allemaal zon beetje
onder de knie hadden, want echt makkelijk
was het niet. Daarna zijn we de zoneverdediging gaan proberen en hebben ze heel
veel tips gegeven.

Kortom, heel veel informatie en tips om mee
aan de slag te gaan, maar vooral ook een hele
leuke en leerzame middag!

NIEUWSBRIEF
5

