NIEUWSBRIEF november 2015
Nieuws




Dames 1 pakt de eerste punten van
het seizoen! Tegen Orca werd er
overtuigend met 17-4 gewonnen.
Yancy is gekozen tot pupil van de
maand. Zij mag zaterdag 7 november
de wedstrijd van Dames 1 van heel
dichtbij meemaken.

Agenda





7 november, 15:30: Heren 1 thuis
tegen De Watervlo
7 november, 16:45: Dames 1 thuis
tegen WZC
28-29 november:
Ditmoetjemeemakenweekend

Minipolotoernooi in
Lichtenvoorde
Het zwembad stroomde zondag 11 november
vol met enthousiaste minipoloers, hun ouders
en andere supporters.
Naast LIVO waren ook de mini's van de
Berkelduikers, NDD, BZC en Montferland
aanwezig. Livo speelden dit toernooi met
maar liefst vier teams!
En wat hebben de jongens en meisjes van
LIVO de afgelopen tijd veel geleerd. Het was
duidelijk te zien dat deze groep kinderen
tegenwoordig niet een keer, maar twee keer
in de week traint. Meerdere wedstrijden
werden er gewonnen.
Van de scheidsrechter mocht het team met
Caya, Karyn, Yancy en Jutta maar met een
hand vangen en gooien. Zó goed deden ze het!

Sterk optreden zwemploeg ZPC
LIVO tijdens A-competitie
Tijdens de Regio Oost A-competitie deel 2, die
op zaterdag 17 oktober in zwembad
“Meekenesch” in Lichtenvoorde werd
afgewerkt, heeft de zwemploeg van ZPC LIVO
uitstekend gepresteerd.
Met een smalle, maar zeer enthousiaste
selectie, werd ruim gewonnen van concurrent
Montferland uit ’s-Heerenberg en kreeg NDD
uit Doetinchem op vele programmanummers
flinke tegenstand. Het doel voor dit
zwemseizoen is handhaving in de hoogste
klasse van Gelderland en tot nu toe zit dat er
zeker in.
Lees de rest van het verslag op de website.
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In het ondiepe gedeelte van het grote bad
waren Tom, Sam, Quinty en Manouk op dreef
met doelpunten maken. Jip heeft die wedstrijd
goed gekeept.

Tot slot mogen alle vrijwilligers die dit
toernooi mogelijk hebben gemaakt niet
vergeten worden! Coaches, mensen achter de
tafel, scheidsrechters, speaker en de
kantinemeneer; bedankt!

Vliegende start voor Heren 2

Het team met onder andere Mijntje, Lynn en
Emma wist ook veel doelpunten te maken. In
het kleine bad speelden pupillen 3 haar
wedstrijden. Isa, Kyan, Thimo, Elin en Milo
hebben heel goed samen gespeeld.

Na een fantastisch seizoen vorig jaar en het
behaalde kampioenschap, werd een
moeizaam jaar verwacht in de hogere klasse,
maar niets is minder waar! Zo werd de eerste
wedstrijd in Drachten meteen gewonnen met
5-9 en was Livo ook tegen Zuidlaren met 9-6
te sterk. Even werd zelfs de tweede plaats
behaald na de overwinning op TriVia
(Groningen), met 4 tegen 10.
Afgelopen zaterdag speelde Heren 2 thuis
tegen Zuidlaren hun vierde wedstrijd. Het
publiek dat speciaal voor deze wedstrijd naar
Varsseveld was gekomen, werd getrakteerd
op een spannende wedstrijd. Hoewel de
uitploeg het openingsdoelpunt maakte, kwam
Livo al snel terug tot 3-1 en de leiding werd
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meerdere keren gewisseld. Helaas ging de
wedstrijd in de laatste seconden verloren voor
LIVO en werd de eindstand 7-8.

Zwem4Daagse weer groot
succes

Al met al staan onze heren nog derde in de
tweede klasse. Een knappe prestatie na een
kampioenschap.

Heren 1 komt tekort tegen
OZ&PC
Na twee succesvolle wedstrijden tegen Orca
en NDD die beiden in winst werden omgezet,
leek de weg omhoog te zijn ingeslagen voor
heren 1. Zeker het succes tegen het sterker
geachtte NDD had het zelfvertrouwen van het
team goed gedaan. Een stunt zat er in
Oldenzaal deze keer tegen titelkandidaat
OZ&PC helaas niet in. Vanaf het eerste kwartje
dolf Livo het onderspit. Dit was vooral in het
tweede en derde kwartje te zien en de score
liep snel op in het voordeel van OZ&PC. Te
veel fouten van Livo werden door de heren uit
Oldenzaal afgestraft met break-outs en het
maken van de goals bleek lastig. Toch werd
het vierde kwartje werd nog wel positief
afgesloten met een aantal fraaie goals, een
teken dat de drive van de vorige wedstrijden
er nog zeker wel is. De volgende wedstrijd
speelt heren 1 op zaterdag 7 november om
15:30 in Varsseveld tegen promovendus De
Watervlo uit De Meern.

Dit jaar werd er door Livo, in samenwerking
met het Meekenesch, in de herfstvakantie
weer de Zwem4daagse georganiseerd. Vier
dagen achter elkaar 1000-, 500- of 250 meter
zwemmen. Naast het zwemmen was er weer
van alles te doen. Zo lag de opblaasglijbaan in
het water, kon je zo lang mogelijk aan een
paraplu hangen of gewoon lekker stoeien in
het instructiebad.

Periodestanden: 2-0, 6-2, 12-4, eindstand: 147
Doelpunten: Mathieu: 3, Pim, Koen, Niek,
Dinand: 1
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Iedereen kon meedoen, wat zorgde voor een
totaal van 289 deelnemers. Genoeg potentiële
nieuwe Livo-leden dus. Alle vrijwilligers en
sponsoren bedankt!

Barry goes Australië
Eind november zal Barry Bloemberg LIVO (zij
het tijdelijk) verlaten om zijn geluk te zoeken
aan de andere kant van de wereld, in
Australië. Even een half jaartje geen rots in
branding op positie 1 voor heren 1 dus, maar
wel een hoop rotsen en brandingen voor
Barry! Wij wensen Barry veel plezier!
Wil je op de hoogte blijven van Barry’s
avonturen, houd dan zijn blog in de gaten op
barrygoesaustralia.waarbenjij.nu.
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