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NIEUWSBRIEF april 2016 

Nieuws 
 Wil je nog opgeven voor het pinksterkamp? 

Dat kan! En wel tot 17 april. Dus doe het 

nog snel! 

Agenda 
 16 april: 6-kamp deel 5 in Groenlo 

 16 april: Junioren meet in Vaassen 

 16 april, 14:25: Dames 3 thuis tegen 

Natare 

 17 april: Limietwedstrijd in Doetinchem 

 23 april: Minioren Circuit deel 5 in Groenlo 

 23 april, 14:30: Heren 3 thuis tegen De 

Rijn 

 23 april, 15:15: Dames 2 thuis tegen DWK 

 23 april. 16:15: Heren 2 thuis tegen De 

Mors 

 23 april, 17:15: Dames 1 thuis tegen 

BZ&PC 

 23 april, 18:30: Heren 1 thuis tegen VZ&PC 

 30 april: Minioren opstap deel 4 in 

Lochem 

 7 mei: Dolfijn wedstrijd deel 4 

 13-15 mei: Zwemtoernooi Nordhorn 

 13-16 mei: Pinksterkamp 

Van de bestuurstafel 
Afgelopen 31 maart vond weer de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering van ZPC LIVO 

plaats in de clubruimte. Zowel het bestuur, in 

de vorm van secretaris en penningmeester, als 

alle commissies presenteerden hun 

jaarverslagen. Ook werd de begroting over 

2016 gepresenteerd door de penningmeester, 

Bram Ebbers. Na de verslagen werden de 

commissieverkiezingen gehouden. Hier waren 

geen verrassingen op te merken, maar helaas 

nam wel een vijftal personen afscheid van een 

(in een geval zelfs twee) commissie(s). De 

zwemcommissie nam afscheid van Vera en 

Aranka Bloemberg, de commissie recreatie 

van Roy ter Bille en Ewald Berendsen en de 

waterpolocommissie van Robbin Lensink. De 

redactiecommissie nam afscheid van 

wederom Aranka Bloemberg. Vera en Aranka 

werden bedankt voor hun jarenlange inzet 

met een bloemetje en een zoen van de 

voorzitter. 

Daartegenover werd er ook weer een stel 

nieuwe kandidaten gekozen in de commissies: 

Ceress Fiering in de zwemcommissie, Herbi 

Bomers in de waterpolocommissie, Tara Visser 

en Bram Tombergen in de commissie recreatie 

en Ruben Knufing in de redactiecommissie. 

Tenslotte zijn Arjan Bokkers 

(clubruimtecommissie) en Jorg Ebbers 

(financiële controlecommissie) herkozen als 

lid. 

100x100 
Op 20 maart is de jaarlijkse 100x100 weer 

gezwommen. 

 



  

NIEUWSBRIEF 

2 

 

Ook dit jaar waren er weer waaghalzen die de 

hele set alleen zwommen. Wel 10 Km! Ook 

waren er veel zwemmers die in groepjes van 2 

of 3 meededen en zo dus wat meer konden 

rusten, en natuurlijk even gezellig babbelen. 

Je bent nooit te oud om mee te doen is het 

motto, want zelfs Jacqueline Visser en 

trainster Vera Bloemberg deden mee. Ze 

hebben beide 25x gezwommen. 

 

De dag werd afgesloten met een lekkere kom 

soep en een broodje. Al met al een zeer 

geslaagde dag waarbij iedereen goed zijn best 

heeft gedaan. Dit resulteerde in een mooi 

totaal van 93,2 gezwommen kilometers! Tot 

volgend jaar! 

De toppers die de 100x100 alleen voltooiden: 

 

Jason Browne kampioen 

Regionale Lange Afstanden 

Kampioenschappen 2016 
7 zwemmers van ZPC LIVO hebben op 

zaterdag 12 maart mee gedaan aan de 

Regionale Lange Afstanden 

Kampioenschappen in het Sportfondenbad-

West in Nijmegen, een 50 meter bad. Er werd 

goed gezwommen met prima resultaten. Een 

gouden medaille was er dus voor Jason 

Browne op de 800 meter vrije slag. Hij mag 

zich Gelders kampioen op deze afstand 

noemen en behaalde deze schitterende 

prestatie, terwijl hij ook nog eens flink 

verkouden was. Een keurig tweede plek was 

er op deze afstand voor Ivar Visser, die zich 

een dag voor zijn 16de verjaardag hiermee 

een prachtig cadeau gaf. Aline Meuleman 

zwom zich op de 800 meter vrije slag naar een 

fraaie derde plaats en mocht een bronzen plak 

in ontvangst nemen, evenals Ruben Knufing, 

die dat eveneens op de 800 meter vrije slag 

presteerde en tevens Dave Holweg, die deze 

prestatie neerzette op de 1500 meter vrije 

slag. Een mooie 4de plaats en een 

verdienstelijke 6de plek waren er voor Ischa 

Brouwer en Indy te Molder op de 400 meter 

wisselslag. De coaches Ron Holweg en Theo 

Ratering kunnen met trots en tevredenheid 

terugkijken op de geleverde prestaties van 

hun zwemmers. 

Kaderavond 
Het jaarlijkse bedankje voor de vrijwilligers 

van LIVO namens het bestuur, de Kaderavond, 

stond dit jaar in het teken van Casino Royale. 

Een avond vol spanning en spellen, maar ook 

van list en bedrog. 
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In totaal waren er ongeveer 55 vrijwilligers 

aanwezig. Zij zijn opgedeeld in 8 groepen. 

Deze groepen streden tegen elkaar in een 

wedstrijd waar zoveel mogelijk punten 

verzameld moesten worden. De punten 

konden verzameld worden in allerlei spelletjes 

met het Casino Royale thema, zoals schieten 

op boeven, een geheugenquiz over de trailer 

van Spectre en Adele-Karaoke. 

 

In elk team zat ook iemand met hele andere 

bedoelingen: De spion. De spion in het team 

moest er juist voor zorgen dat het team zo 

min mogelijk punten scoorde. 

 

Tussen de opdrachten door kon de tijd 

gebruikt worden om een aantal klassieke 

casinospellen te spelen, zoals poker, blackjack 

en roulette. 

Na zeer lang rekenen kwam de organisatie tot 

de slotsom dat Mirella Berendsen de meest 

succesvolle special agent was en wie anders 

dan Ewald Berendsen de beste spion. 

 

Uitkomst enquête nieuwsbrief 
Twee maanden geleden hebben we alle lezers 

gevraagd een enquête in te vullen, over de 

kwaliteit van deze nieuwsbrief. Uit de 36 

reacties kwam naar voren dat de meeste 

lezers erg tevreden zijn. Een kritische noot 

werd geplaatst bij het feit dat wellicht de 
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waterpolotak wat meer werd belicht in de 

nieuwsbrief. Ruben Knufing zit vanaf heden in 

de PR-commissie om ook het zwemmen meer 

aandacht te geven.  

Daarnaast hebben we een aantal leuke tips 

gekregen om de nieuwsbrief nóg beter te 

maken. Hier gaan we natuurlijk mee aan de 

slag. Hieronder een klein inzicht van de 

uitslag. Heb je meer vragen? Stuur dan even 

een mailtje naar Dirk@livo.nl. 

 

Clubkampioenschappen 
Ook dit jaar was er weer het kampioenschap 

waar ieder lid van ZPC Livo het hele jaar 

naartoe geleefd had, de 

clubkampioenschappen. 

 

Het werd dit jaar gehouden op 3 april in 

Lichtenvoorde. Er werden veel persoonlijke 

records gezwommen en in iedere 

leeftijdscategorie werd de top 3 opgemaakt. 

Aan het einde werd de grote prijs van het jaar 

uitgereikt, wie is de clubkampioen van 2016. 

Deze beker ging dit jaar naar Tijmen Lensink.  

 

En niet te vergeten, werd er aan het einde 

uitgemaakt welke familie de beste 

zwemfamilie van 2016 was. Dit jaar was de 

Familie Wopereis te sterk voor de 

concurrentie.  

 

Al met al was het een zeer geslaagd 

clubkampioenschap en op naar volgend jaar. 

 

Iets te melden? Op of aanmerkingen op de 
nieuwsbrief? Mail de redactie! redactie@livo.nl 
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