NIEUWSBRIEF februari 2016
Agenda






13 februari, 19:15: Dames 1 tegen
MNC Dordrecht
13 februari, 20:30: Heren 1 tegen
ORCA
20 februari, 17:00: A-competitie deel
4 in ‘s-Heerenberg
12 maart: Kaderavond
31 maart: Algemene
Ledenvergadering

Van de bestuurstafel
Een drukke maand januari ligt alweer achter
ons. Een drukke maand, die begon met de
jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, waar menig
Livolid en ouders elkaar een voorspoedig,
gezond en vooral een sportief 2016 wensten.

Op zondag 24 januari jl. kwam Vivian Sevenich
naar zwembad ’t Meekenesch om een
waterpoloclinic te geven voor onze
waterpolojeugd en –senioren. Een mooie
gelegenheid voor zowel wethouder Jos
Hoenderboom, namens de gemeente als

Raymond Wopereis, namens zpc Livo om
Vivian in het zonnetje te zetten voor het
behalen van de 2de plaats op het Ek
Waterpolo in Belgrado.
Maar dat was nog niet alles! Ook werden er
namens zpc Livo twee intentieverklaringen
getekend in januari. De eerste
intentieverklaring werd ondertekend op 10
januari jl. in Doetinchem. Deze
intentieverklaring betrof het
Samenwerkingsverband Zwemsport
Achterhoek (SZA), waarbij twaalf verenigingen
te kennen gaven zich in te spannen voor het
realiseren van een optimale samenwerking
voor de zwemsport in de Achterhoek.
Daarmee werd het fundament gelegd voor
een uniek en grootschalig
samenwerkingsverband in de Nederlandse
sportwereld.

De twaalf aangesloten
zwemsportverenigingen zijn DWV Doesburg
(Doesburg), zpc Montferland (’s –Heerenberg),
De Gendten (Ulft), DOS (Varsseveld), NDD
(Doetinchem), Natare (Aalten), de
Berkelduikers (Lochem), IJsselmeeuwen
(Zutphen), zpc Livo (Lichtenvoorde), GZv
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Groenlo (Groenlo), BZC (Borculo) en WWV
(Winterswijk).
De tweede intentieverklaring betrof de
samenwerking tussen Stichting Exploitatie
Meekenesch, Fietscrossclub Lichtenvoorde,
Lopersgroep ’91, WTC De Keitrappers, zpc
Livo, IJsclub Lichtenvoorde en LTC De Kei om
samen een sportboulevard te realiseren op de
plek van zwembad ’t Meekenesch. In
aanwezigheid van wethouder Jos
Hoenderboom werd deze intentieverklaring
ondertekend op het gemeentehuis op
woensdag 13 januari jl.

het Gelders Kampioenschap was een succes,
het was een klein groepje van 4 zwemmers.
Toch is het Jason en Aline gelukt 2 medailles
binnen te slepen. Jason op de 100 vrij met een
dik PR een mooie 2e plaats. Aline werd 3e op
de 200 vrij. Veel persoonlijke records zijn dit
weekend weer mooi aangescherpt. Al met al
een geslaagd weekend met in totaal 2 gouden,
1 zilveren en 3 bronzen medailles. Het
hoogtepunt waren de 2 startbewijzen die
Aline heeft behaald voor het Nederlandse
Kampioenschap! Op naar de Gelderse B en het
Nederlandse kampioenschap op 30 en 31
januari!

Ondertekening van deze beide
intentieverklaringen is één, de uitvoering
ervan is een tweede punt. Met dit laatste gaan
we als bestuur de komende jaar mee aan de
gang en zullen waar nodig een beroep gaan
doen op onze leden en wellicht ook ouders.
We houden jullie op de hoogte.
Al met al was het een drukke maand. Mocht
dit een tendens zijn voor 2016, dan staat ons
nog heel wat te wachten.
Namens het bestuur,
Raymond Wopereis

Gelderse Kampioenschappen
9 en 10 januari werd het Gelders
Kampioenschap gezwommen. Op dag 1 gingen
we met een afvaardiging van 7 zwemmers
naar Doetinchem toe en hebben we ons laten
zien op 11 individuele starts. Jason wist zelfs 2
Gelderse titels binnen te slepen! Er werd goed
gepresteerd door de andere zwemmers die
niet onder deden voor de rest. Ook dag 2 van

Boven vl.nr. Isha Brouwer, Dave Holweg, Mart
Bluiminck
Onder vl.nr. Jason Browne, Indy te Molder,
Aline Meuleman en Ruben Knufing

Clinic Vivian Sevenich
Op zondag 24 januari was Vivian aan de
badrand in het Meekenesch te vinden. Amper
een dag terug Belgrado, de teleurstelling nog
voelend van de verloren finale, stond deze
topper een clinic te geven. Vivian werd
ondersteund door haar zus Elsemiek. Van
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13.30 tot 14.30 uur was eerst de jeugd aan de
beurt.

waar de keeper op let. Door al haar uitleg en
oefeningen heeft iedereen er wel wat van
opgestoken.
Bij de clinic is een groot aantal foto’s gemaakt
van Vivian met LIVO leden. Binnenkort zullen
deze foto’s op de LIVO website geplaatst
worden. Heeft U hiertegen bezwaar, laat dit
dan weten aan de redactie.

Ruben Knufing (3x), Mart
Bluiminck en Dave Holweg
Gelders B kampioen
De kinderen kregen veel aanwijzingen en tips
om beter te gooien, beter te vangen en beter
te schieten. Tot waterslot werd er een
wedstrijdje "op de lat schieten" gehouden.
Wie het vaakst de lat raakte, kon een cap van
Vivian winnen. Bij de jongste groep kinderen
was Jip de gelukkige! Bij de oudere jeugd won
de zus van Noa de cap. Zij lag voor het eerst in
het water tijdens een waterpolotraining.
Na de clinic was er ook volop tijd om een
handtekening te vragen of om met Vivian (en
haar zilveren medaille) op de foto te gaan.

Van 14.30 tot 15.30 uur gaf Vivian training aan
de heren en dames. Iedereen deed fanatiek
mee en het was leuk om ook de verhalen en
ervaringen van Vivian te horen. Zo vertelde ze
bijvoorbeeld hoe het werkt met strafworpen
nemen; waar je op moet letten, maar ook

Tijdens de Gelderse B-kampioenschappen
2016 korte baan, die op 30 en 31 januari in
zwembad “De IJsselslag” in Zutphen werd
gehouden kwam de zwemploeg van ZPC LIVO
uitstekend voor de dag. In totaal werden er
maar liefst 15 medailles in de wacht gesleept,
te weten 5 gouden, 8 zilveren en 2 bronzen en
eindigde deze ploeg als 5de van de 35
zwemverenigingen in het medailleklassement, een geweldig resultaat.
Lees de rest van het verslag op livo.nl

Vivian op het EK
De meeste LIVO leden hebben het EK
waterpolo in Belgrado gevolgd. De poulefase
kwam Nederland goed door. Sommige
wedstrijden werden ruim gewonnen, andere
met slechts een doelpunt verschil. De halve
finale werd beslist door strafworpen. Ook
Vivian moest een strafworp nemen. Gelukkig
goed deze raak! Het werd een zinderende
finale tegen Hongarije, waarin niet alleen de
Europese titel op het spel stond maar ook
directe plaatsing voor de Olympische Spelen
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komende zomer in Rio. De wedstrijd werd
enthousiast gevolgd in een overvolle LIVO
clubruimte. De trainingen werden tijdelijk
stilgelegd, zodat iedereen de verrichtingen
van Vivian en haar teamgenoten kon volgen.
Helaas ging de finale verloren en konden de
tickets naar Rio nog niet worden geboekt.
Gelukkig staat er nog een Olympisch
kwalificatietoernooi op het programma eind
maart in Gouda. Daar is voor vier teams een
ticket te verdienen. LIVO zal op 26 maart in
groten getale aanwezig zijn om Vivian aan te
moedigen richting de Olympische Spelen. Die
dag wordt de kwartfinale gespeeld; bij winst
gaan Nederland naar Brazilië.

spelenderwijs training te geven. Welkom
Jesse!

Pupil van de maand
Op zaterdag 16 januari waren zowel Karyn als
Caya als pupil van de maand aanwezig bij de
wedstrijd van dames 1.

Nieuwe sponsor Heren 2

En als je inmiddels zo bekend bent, moet je
ook handtekeningen uitdelen!

Even
voorstellen…
Jullie hebben hem
waarschijnlijk al wel
vaker gezien maar
Jesse is sinds dit
seizoen de nieuwe
hulptrainer op de
zaterdagochtend. Hij
versterkt het team om
de basisgroep

De Sponsorcommissie is verheugt om te
kunnen melden dat er voor Heren 2 een
passende sponsor is gevonden in de naam van
‘Gebroeders Bouwens’. Deze kippenvlees
importeur/exporteur uit Doetinchem zal de
komende 3 jaren op de nieuwe sporttassen
van Heren 2 staan. Daarnaast hangt er in het
trainingsdoel ook een nieuw spandoek met
daarop het bedrijfslogo. We zijn als vereniging
erg blij met deze nieuwe sponsor.
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