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NIEUWSBRIEF april 2015 

Nieuws 
 Zaterdag 11 april is Noa Spilman pupil 

van de maand en aanwezig bij de 

wedstrijd van dames 1! 

 Ewald is gestopt als leiding van het 

kamp. Rona Baks komt het team 

versterken. Welkom Rona! 

Agenda 
 11 april, 18:30: Dames 1 – Z&PC De 

Gouwe 1 

 11 april, 19:45: Heren 1 – De Mors 1 

 18 april, 13:00: Laatste thuiswedstrijd 

van de pupillen 

 15-16 en 30-31 mei: Gelderse 

kampioenschappen 

 23 en 24 mei: Zwemtoernooi 

Nordhorn 

Clubheld Vera 
Ik wil graag onderstaande 

onder jullie aandacht 

brengen: 

Het Algemeen Dagblad 

heeft de verkiezing 

“Clubheld van de amateursport” 

uitgeschreven en nu ben ik door ZPC Livo 

voorgedragen als clubheld.  

Maar om daadwerkelijk deze clubheld te 

worden heb ik de stem van o.a. jullie nodig. 

Wie de meeste stemmen weet te vergaren 

wordt dan uiteindelijk uitgeroepen tot 

“Clubheld van de amateursport” maar wat 

eigenlijk veel belangrijker is, is dat mijn club 

Zwem- en polo club Livo een 

geldbedrag van maar liefst 

25.000,00 euro kan verdienen 

Een stem op mij kan Livo dus een hoop geld 

opleveren en daarom vraag ik jullie om op mij 

te stemmen. 

Het gaat heel eenvoudig: 

Ga naar www.livo.nl en dan wijst het zich 

vanzelf maar het kan ook via www.ad.nl maar 

dan moet je eerst nog gemeente Oost Gelre 

aanklikken. 

Alvast bedankt 

Gr. Vera Bloemberg 

 

(PS vraag ook je 

clubgenoten/huisgenoten/familie en vrienden 

op mij te stemmen; hoe meer stemmen hoe 

beter)  

http://www.livo.nl/
http://www.ad.nl/
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Informatieavonden 

teamindeling waterpolo 
Op de volgende data zal de WPC een aantal 

informatiesessies organiseren waarin het 

voorstel voor de indeling, trainingstijden, 

coaches en trainers van alle waterpoloteams 

van volgend seizoen zal worden 

gepresenteerd.  

 Woensdag 15 april, 20:00 uur: Dames  

 Donderdag 16 april, 19:00 uur: Onder 17  

 Zaterdag 18 april, 14:00 uur: Jeugd  

 Woensdag 22 april, 19:00 uur: Heren  

Alle informatiesessies zullen plaatsvinden in 

de clubruimte. Iedereen is welkom om mee te 

praten over de voorstellen, zodat we 

gezamenlijk tot een goede indeling kunnen 

komen.  

Aanmelden Pinksterkamp 
Alle kinderen in de leeftijd t/m 13 jaar hebben 

een uitnodiging in de brievenbus ontvangen 

voor het LIVO pinksterkamp in het thema 

SUPERHELDEN. Via kamp2015@livo.nl kun je 

je opgeven! 

Minipolotoernooi 
Door Marinka en Lynn 

Deze maand vond er een minipolotoernooi 

plaats. Dit toernooi werd gehouden in Aalten. 

Met een groot aantal kinderen gingen we 

ernaartoe en hebben we daar  een aantal 

leuke wedstrijdjes gespeeld! Er werd gespeeld 

in het diepe bad met een stuk of 8 gezellige 

meiden en in het ondiepe bad met de jongste 

waterpolosterren van Livo! Het was een erg 

leuke middag en we hebben veel plezier 

gehad! (op de onderstaande foto zie je de 

jongste waterpolosterren met de witte caps) 

 

LIVO zoekt fotos 
De LIVO nieuwsbrief is op zoek naar 

oude foto's met stukjes van de rijke 

historie van LIVO. Heb je nog een 

digitale of papieren foto, stuur deze 

dan per e-mail (even scannen) naar 

redactie@livo.nl, vergezeld met een 

leuk verhaal van de achtergrond van 

de foto en wij zorgen ervoor dat deze 

in de nieuwsbrief terecht komt. 

mailto:kamp2015@livo.nl
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Isha, Jason en Dave Gelders 

kampioen Lange Afstanden 

zwemmen 
Aan de Gelderse Lange Afstanden 

Kampioenschappen 2015 in het 

Sportfondsenbad-West in Nijmegen op 

zaterdag 14 maart, hebben 7 zwemmers van 

ZPC LIVO zeer succesvol deelgenomen, want 3 

van hen, te weten Isha Brouwer, Jason 

Browne en Dave Holweg, slaagden er in om op 

hun gezwommen afstand het Gelders 

kampioenschap te veroveren. De zwemmers 

hadden in totaal 8 starts en behaalden maar 

liefst 7 medailles, waarvan 3x goud, 2x zilver 

en 2x brons, een formidabele prestatie.  

Lees het hele verslag op livo.nl 

Juniorenmeet 

 
Dit clubje Junioren Meet zwemmers heeft zo 

hard gezwommen en persoonlijke records 

verbeterd dat ze de beker voor de grootste 

tijdsverbetering per vereniging hebben 

gewonnen! Gefeliciteerd! 

Van de bestuurstafel 
Deze keer vertelt Joost Reede over de 

afgelopen Algemene ledenvergadering  

Afgelopen donderdag, 2 april, vond de 

jaarlijkse algemene ledenvergadering van ZPC 

LIVO plaats. Deze bijeenkomst is ervoor 

bedoeld om beleid binnen de vereniging te 

communiceren en te laten goedkeuren door 

de leden. Doorgaans worden hiermee 

veranderingen in commissiesamenstellingen 

en andere voorstellen bedoeld. Daarnaast laat 

elke commissie in een jaarverslag horen welke 

zaken er hebben plaatsgevonden binnen de 

commissie en op het terrein waarvoor de 

commissie verantwoordelijk is.  

Dit jaar waren er veel veranderingen in 

commissies: 

 waterpolocommissie: Daan Ratering 

afgetreden en vervangen door 

Manfred Berendsen (voorzitter) 

 clubruimtecommissie: Wouter ter 

Haar afgetreden vervangen door 

Robin Bonnink 

 sponsorcommissie: Frans Ebbers 

afgetreden en vervangen door Ivan 

Oonk 

 Zwem-4-daagsecommissie: Annie 

Peterman afgetreden 

 Financiële controlecommissie: 

Thiijmen Voerman afgetreden en 

vervangen door Arjan Bokkers 

Daarnaast zijn er twee voorstellen ingediend 

door het bestuur: 

http://www.livo.nl/wp/zwemmen/isha-jason-en-dave-gelders-kampioen-lange-afstanden-zwemmen/
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1. Een algehele contributieverhoging van 3% 

om het teruggelopen ledenaantal en 

bijbehorende dalende inkomsten te dekken. 

Dit voorstel is met algemene stemmen 

aangenomen; 2. Een voorwaardelijke 

contributieverhoging van 15 euro voor 

seniorenleden tegen 5 loten voor de grote 

clubactie. De voorwaarde was dat er voor 1 

september een alternatief sponsor-plan zou 

moeten liggen die deze verhoging onnodig 

maakt. Dit voorstel is met algemene stemmen 

verworpen. 

De volledige notulen zullen spoedig te vinden 

zijn op de website van Livo. 

Instuif 
LIVO instuif voor kinderen van de basisschool. 

Op donderdag 9 april is de eerste keer (van 

drie keer) een LIVO instuif geweest. Kinderen 

van verschillende basisscholen hebben zwem- 

en waterpolo oefeningen gedaan. Voor een 

aantal kinderen was al dat zwemmen best 

vermoeiend. Toch bleef iedereen erg 

enthousiast. Op doel schieten met een bal, 

pionnen omschieten, zo veel mogelijk spetters 

maken met flipper benen en de 

duikoefeningen waren favoriet. De komende 

drie weken zullen de kinderen nieuwe dingen 

leren. Hopelijk houdt LIVO er een aantal leden 

aan over. Vrijwilligers bedankt voor jullie 

inzet! 

WCs clubruimte gerenoveerd 
Na nieuw meubilair zijn nu ook de Wc’s 

opnieuw ingericht. De Wc’s in de clubruimte 

waren nog ouder dan LIVO zelf, maar met 

dank aan het harde werken van Manfred, 

Koen, Ewald en Robin zien de Wc’s er weer 

pico bello uit. 

 

100x100 
Door Marinka 

Ook dit jaar was er weer een 100×100! Het 

was een hele gezellige middag met veel 

zwemmers. Met zijn tweeën, drieën of zelfs 

alleen kon je zwemmen. Dit jaar was er 1 

iemand die de 100×100 alleen ging proberen! 

Kristen Remenie heeft het met veel plezier 

gedaan en natuurlijk ook gehaald. We hopen 

dat het volgend jaar net zo gezellig word en 

dat er nog meer zwemmers komen die de 

uitdaging aangaan! 

Clubkampioenschappen 2015 
29 maart was een dag waar veel zwemmers 

naar uitgekeken hebben: de dag waarop de 

grote clubkampioenbeker weer te verdienen 

viel. De recreatieve zwemmers (degenen die 

(nog) geen wedstrijden zwemmen) streden 

twee dagen eerder al voor de beker. Op 

vrijdag tijdens de training zwommen zij 25m 

schoolslag en 25m vrije slag. Daarnaast 

konden ze onder andere laten zien hoe goed 

hun onderwater techniek was. De trainers 
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beoordeelden de zwemmers en 

concludeerden dat Jutta Mellendijk toch echt 

de clubkampioen was! 

 

De wedstrijdzwemmers zwommen 50m 

vlinder (25m voor de jongsten), 50m rug, 50m 

school en 50m vrije slag. Kampioenen in de 

verschillende leeftijdscategorieën werden 

bepaald door alle gezwommen tijden bij 

elkaar op te tellen. Je kon algehele 

clubkampioen worden door de grootste 

tijdsverbetering te zwemmen. Zo hoeft dus 

niet perse de snelste van de club 

clubkampioen te worden maar heeft iedereen 

een kans. Met name bij de jongeren werden 

persoonlijke records aan flarden gezwommen; 

de strijd om de beker was dan ook erg 

spannend. Toch kan er maar één de beste zijn 

en bij de wedstrijdzwemmers was dat dit jaar: 

Mick Wiegerinck! 

 

De zwemcommissie wil de clubkampioenen 

van harte feliciteren en alle zwemmers, 

officials, ouders die een handje meegeholpen 

hebben en familieleden die aangemoedigd 

hebben, bedanken voor hun enorme inzet 

tijdens deze clubwedstrijd. Hieronder staat de 

uitslag per leeftijdscategorie: 

Dames 

2007/2006 

1. Mette te Molder 

2. Maud Schutten 

3. Jip Vreuls 

2005 

1. Mijntje Wopereis 

2. Senna te Molder 

3. Caya Verbruggen 

2004 

1. Karyn Wopereis 

2. Emma IJzereef 

2003/2002 

1. Isha Brouwer 

2. Indy te Molder 

3. Babet klein Goldewijk 

2001/2000 

1. Esli Brouwer 

2. Amber Knufing 

3. Jennifer Kleinnibbelink 

 

1999/1998 

1. Marinka Oonk 

2. Kristy van Braak 

3. Merel van Lochem 
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1997 en later 

1. Sharon Lageschaar 

2. Aranka Bloemberg 

3. Ceress Fiering 

Heren 

2004

 
1. Mick Wiegerinck 

2. Thijmen Engelbarts 

2003/2002 

1. Thijmen Oonk 

2. Ruud Schutten 

3. Niels Bouwmeester 

2001/2000 

1. Jason Browne 

2. Ivar Visser 

3. Jesse Beerten 

1999/1998 

1. Oliver Jongbloed 

2. Ruben Knufing 

3. Timon Dekkers 

1997 en later 

1. Dave Holweg 

2. Robin Bonnink 

3. Bram Tombergen 

Trainingsuitval april en mei 
In april en mei komen de volgende trainingen 

te vervallen: 

 Maandag 27 april: Alle trainingen 

 Donderdag 7 mei: Alle trainingen 

 Vrijdag 8 mei: Zwemtrainingen 

 Zaterdag 9 mei: Alle trainingen 

 Donderdag 14 mei: Alle trainingen 

 Vrijdag 22 mei: Zwemtrainingen 

 Zaterdag 23 mei: Alle trainingen 

 Maandag 25 mei: Alle trainingen 

 

Let op: Vanaf mei trainen alle heren 

waterpoloërs op vrijdag samen van 20:45 tot 

22:00. 

 


