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NIEUWSBRIEF oktober 2015 

Agenda 
 17 oktober: A-competitie deel 2 

 19-22 oktober: Zwem-4-daagse 

 31 oktober: C-competitie deel 2 

 1 november, 14:00: Minipolotoernooi 

in Lichtenvoorde 

 28-29 november: 

Ditmoetjemeemakenweekend 

Van de bestuurstafel 
Ook dit jaar gaat de clubruimte commissie 
weer fris van start. Er is volop Wifi-bereik, de 
drankjes staan goed koud door de komst van 
een nieuwe koelkast, er staat een 
spelcomputer voor de echte gamers en er 
wordt alweer volop gedacht aan het 
organiseren van leuke activiteiten in de 
clubruimte.  
 

 
 
We hopen dat de clubruimte weer veelvuldig 
gebruikt gaat worden door de Livo-leden. 
Zowel voor, tijdens als na de activiteit is het 

mogelijk om gebruik te maken van de 
clubruimte.  
 
De commissie leden zouden graag zien dat 
wanneer er gebruik wordt gemaakt van de 
clubruimte, deze ook weer netjes wordt 
achtergelaten. Daarnaast willen we jullie er 
nogmaals op attenderen dat alle genuttigde 
consumpties bij het verlaten van de 
clubruimte direct betaald dienen te worden. 
 
We kijken uit naar jullie komst dit seizoen! 
 
Namens de ClubruimteCommissie 
 
Voor suggesties, vragen en/of opmerkingen 

stuur een mailtje naar cc@livo.nl. 

Korte waterpolo verslagen 
In de eerste thuiswedstrijd van het seizoen 

weten zowel dames 1 als heren 1 niet te 

winnen. De dames verliezen nipt van 

Amsterdam en de heren worden met 7-12 

weggespeeld door Swol. Een week later in de 

herkansing verliest dames 1 in de laatste 

seconde in Dordrecht met 5-4. Heren 1 is 

zonder coach afgereisd naar Leeuwarden. Met 

onder andere 5 doelpunten voor Arjan 

Bokkers en 3 voor Pim te Pas wonnen de 

heren uiteindelijk met 8-10. De eerste punten 

gingen mee naar Lichtenvoorde 

DMJMW 
Dit jaar organiseert de CR weer een 

spektaculair en sportief 

Ditmoetjemeemakenweekend voor de oudere 

jeugd. Het programma bestaat uit Skieën, 

zwemmen en een bezoek aan de bioscoop. 

Overnacht wordt er bij het zwembad. Dit alles 

mailto:cc@livo.nl


  

NIEUWSBRIEF 

2 

zal plaatsvinden in het weekend van 28-29 

november. 

Goede start zwemploeg ZPC 

LIVO A-competitie 
Tijdens deel 1 van de Regio Oost A-competitie 

zwemmen, die op zaterdag 19 september in 

zwembad “Rozegaarden” in Doetinchem is 

afgewerkt, liet de zwemploeg van ZPC LIVO 

over het algemeen een voortreffelijke indruk 

achter.  

We zijn ingedeeld met NDD uit Doetinchem en 

Montferland uit ’s-Heerenberg. De 

Doetinchemse ploeg bleek bij de 

eindafrekening een maatje te groot, maar 

LIVO eindigde ruim voor Montferland en dat is 

een mooie opsteker. 

Eerste plaatsen waren er voor de 

estafetteploeg 4x 50 meter wisselslag jongens, 

bestaande uit Ivar Visser, Jesse Beerten, Jason 

Browne en Ruud Schutten en Jason Browne op 

de 100 meter rugslag, 200 meter schoolslag en 

50 meter vrije slag. 

Als tweede tikten aan de estafetteploeg 

meisjes 4x 50 meter wisselslag, bestaande uit 

Lieze Heuvels, Indy te Molder, Isha Brouwer 

en Babet klein Goldewijk, Dave Holweg op de 

200 meter rugslag en 100 meter schoolslag, 

Esli Brouwer op de 100 meter rugslag, Ivar 

Visser, op de 200 meter schoolslag en 100 

meter rugslag, Isha Brouwer op de 200 meter 

wisselslag en de estafetteploeg heren 4x 100 

meter vrije slag, bestaande uit Bram 

Tombergen, Ruben Knufing, Mart Bluiminck 

en Dave Holweg. 

Derde plekken konden worden toegeschreven 

aan Sharon Lageschaar op de 50 meter 

vlinderslag, Thijmen Oonk op de 200 meter 

wisselslag en Jesse Beerten op de 200 meter 

schoolslag. 

Ook de volgende personen hadden een 

belangrijk aandeel in het resultaat: Thijmen 

Oonk, Niels Bouwmeester, Marinka Oonk, 

Kristy van Braak, Merel van Lochem, Lynn 

Tombergen, Tara Visser en Kirsten Remerie. 

Deel 2 van deze competitie zal worden 

gezwommen op zaterdag 17 oktober. 

Crosstriatlon 
De crosstriathlon was dit jaar een nog groter 

succes dan vorig jaar, met meer dan 150 

inschrijvingen! 

 

 



  

NIEUWSBRIEF 

3 

 

Siem is thuis 
Na een ongelukkige start van zijn leven en 

daardoor een lang verblijf in het ziekenhuis is 

Siem, de zoon van Arjan en Eefje Bokkers, nu 

eindelijk thuis gekomen. 

 

 
 

Arjan en Eefje gefeliciteerd! 

Livo Heren 1 speelt als collectief 

en wint tweede wedstrijd 
Na een lange autorit (van ruim twee uur) 

kwamen de heren van livo 1 aan bij het 

zwembad in Leeuwarden. Hier moesten zij om 

half 7 een wedstrijd spelen tegen de Orca die 

vorig jaar gepromoveerd was naar de tweede 

klasse bond. 

Vooraf was erop gehamerd dat er als collectief 

gespeeld moest worden en dit is zeker gelukt. 

Tijdens het eerste kwartje kwamen de heren 

langzaam op gang. Er werd achterin weinig 

weggegeven maar helaas verliep de aanval 

nog niet soepeltjes. Dit resulteerde in een 

stand van 0-1 na het eerste kwartje. 

Na de trage start kwamen de heren goed op 

dreef en wisten hun voorsprong te vergroten 

naar 3-5. Ook in dit kwartje speelden de heren 

als collectief en werd er weinig weggegeven. 

De tegenstander kon alleen scoren uit een 

penalty en manmeer situaties.  

Het beruchte 3e kwartje bij de heren was ook 

bij deze wedstrijd weer het geval. Livo heren 1 

kwamen op een voorsprong van 3-7, maar 

verslapten iets en hierdoor kon de Orca 

terugkomen tot 6-7. De heren kregen in de 

rust na het derde kwartje de taak om rustig te 

blijven en de kansen af te wachten.  

Deze taak werd in het 4e kwartje goed 

uitgevoerd en al snel kwam Livo op een 

comfortabele voorsprong van 6-9 (na slechts 2 

minuten spelen).  De volgende 5 minuten zou 

deze voorsprong niet meer weggegeven 

worden. Uiteindelijk was de eindstand 8-10 in 

het voordeel van de heren van Livo. 

Livo heren 1 konden dus met een tevreden 

gevoel weer naar huis toe met 3 zware punten 

in de tas. Uitblinkers van de wedstrijd waren 

Arjan Bokkers (5 goals) en Pim te Pas (3 goals). 

Uiteraard is de gehele uitslag een 

teamprestatie geweest en kan iedereen 

tevreden zijn over de prestatie die geleverd is. 

Zwem-4-Daagse 
De herfstvakantie staat weer voor de deur en 

dat betekent maar 1 ding: Zwemmen, 
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zwemmen en nog eens zwemmen. Dit alles in 

het kader van de jaarlijkse zwem-4-daagse van 

ZPC LIVO. Dit jaar zonder Annie, maar met een 

grote groep enthousiaste zwemmers. Op 19 

tot en met 22 oktober gaat dit spektakel weer 

plaatsvinden in het Meekenesch. 

Hieronder zie je de winkeliers die dit jaar mee 
doen met de winkeliers actie! Wij zijn super 
blij met deze 36 winkeliers! 
 
Optie 1  
Licht 
Ter Bille  
Bloemisterij Kuypers 
Hubo  
Obbink 
Hulshof  
Dierservice Lichenvoorde 
Bakkerij Oude Wesselink  
Hairlook Simone 
Caferaria Leemreize  
Cafe Hogenkamp 
Formido  
Doppen 
Snoepy  
Slagerij Gosselink 
Primera  
AH Kruip 
Kuypers haarmode  
Blokker 
Theissen  
Gelria 
Maja Trading  
Tapperij van Ooyen 
La Lygne  
A-part 
Heerinks tassen  
Paul Groenewege 
Zeiler  
Smale 
Han ter Woerds  
Ria, stof en sier 

Rensing  
Joan D 
Slagerij Hubers  
Van Nature geschikt 
 
Ook Garage Wessels, Boekelder, Unive en 
Schildersbedrijf Lefering hebben een bijdrage 
geleverd. 
 
Meneer Kees heeft prijsjes beschikbaar 
gesteld voor de bingo. 
 
Wij bedanken alle ondernemers voor de 
bijdrage! 
 

 

 

 

 


