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Nieuws




Aranka Bloemberg gaat Nederland (en
dus Livo) nu echt verruilen voor
Noorwegen. We danken haar voor
haar jarenlange inzet en prestaties
voor Livo (en de nieuwsbrief) en
wensen haar daar veel succes.
Hopelijk zien we haar nog wel weer
eens terug bij Livø!
1 juli was de seizoensafsluiting. Dit
betekent ook dat er na 1 juli geen
trainingen meer zijn!

hapje en wat drinken.
Het bestuur heeft besloten om dit jaar een
deel van de opbrengst van de Autowasactie te
doneren aan het goede doel. Op zaterdag 9
juli wordt er 's middags op het Swite-terrein
namelijk de 'voor lieve Lotte'-actie
georganiseerd, waarbij de opbrengst naar het
goede doel 'Spieren voor Spieren' gaat. Lotte
is het dochtertje van oud-Livo-lid Taco van het
Reve & Suzanne Bremer en zij is vorig jaar
overleden aan de zeldzame spierziekte SMA
(type 1). Helaas is Lotte maar 7 maanden oud
geworden. Voor meer info:
https://www.facebook.com/voorlievelotte/.

Agenda


9 juli: Autowasactie

Vakantie!
ZPC LIVO wenst iedereen een mooie
zomervakantie toe en tot ziens in het
volgende seizoen!

Autowasactie
Ook dit jaar gaan we weer auto’s wassen voor
de clubkas van Livo! Vanaf 8 uur verzamelen
bij het zwembad. Rond twee uur - half 3 ben je
terug en wordt er gezorgd voor een lekker
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Aline Meuleman van ZPC Livo
zwemt op Nederlandse Jeugd en
Junioren Kampioenschappen
Tijdens de Gelderse Kampioenschappen heeft
Aline Meuleman zo goed gezwommen op de
100 meter vrije slag dat ze zich hiermee
kwalificeerde voor de NJJK lange baan die
gehouden werd in Dordrecht.
Op vrijdag 17 juni was het zover, Aline mocht
naar Dordrecht om daar aan het begin van de
avond de 100 meter vrije slag op de lange
baan te zwemmen. Bij aankomst in het
zwembad was het al erg druk, veel ploegen
waren vertegenwoordigd op dit grote
kampioenschap. Gelukkig konden Aline en
trainster Anne een mooi plekje bemachtigen
waardoor ze de gehele wedstrijd goed konden
volgen.
Aline had goed ingezwommen en na lang
wachten mocht ze rond 18.30 uur starten. De
race begon goed, ze ging hard weg maar
helaas kwam de verzuring iets te vroeg
waardoor ze haar snelheid niet vast kon
houden. Aline zwom net geen persoonlijk
record. Haar eindtijd van 1.10.69 is een tijd
waar Aline trots op mag wezen. Aline werd
uiteindelijk 36e van Nederland en dat is een
prima prestatie!

Livo voor het tweede jaar op rij
wandelkampioen
Ook dit jaar vond de A4D weer plaats.
Natuurlijk hebben we met Livo ook
meegelopen. Voor de A4D hebben we
verschillende keren goed geoefend en zingen.

We liepen per keer 12,5 km en zo hadden we
na 4 gezellige en leuke dagen 50 km achter de
rug en kon de prijsuitreiking beginnen. We
hebben de eerste plek en de zangbeker
bemachtigd. Wie had dat verwacht?
Vrijdagavond hebben we nog een ijsje gegeten
met z'n allen.

De toppers voor de start…

… en na de finish.

Livo Splashparty
Zondag 12 juni was de Livo Splashparty met
meer dan 50 kinderen. Hierbij zijn er veel
verschillende waterspelletjes gedaan, zoals
proberen de stormbaan zo snel mogelijk af te
leggen. Op het einde hebben we lekker met
z'n allen patat gegeten! Het was een groot
succes! Voor foto's zie het Facebook bericht
van 12 juni.
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Kanjer Dirt Challenge 2016
Wij zijn met de waterpolo aspiranten als
afsluiting van het seizoen naar de Kanjer Dirt
Challenge geweest. Een soort survival, maar
dan minder zwaar en je haalt geld op voor het
goede doel. Wij hebben om geld op te halen
een leuke middag georganiseerd in het
zwembad. Er was een stormbaan met
tijdwaarneming. We hadden ook een groot
luchtkussen in het ondiepe. Hiermee hebben
we €130,- euro opgehaald voor Kanjers voor
Kanjers.
Mara

Nordhorn 2016
Ook dit jaar zijn wij met Livo weer op kamp
geweest naar Nordhorn. Hier verblijven we 2
nachten en op de zaterdag en de zondag is er
een wedstrijdgedeelte. Je kunt je voor
maximaal 4 afstanden inschrijven en er waren
veel Livo leden die weer enthousiast wilden
deelnemen.
Op vrijdag kwamen we met zijn allen aan om
ongeveer half 7. Op deze avond nemen we
rustig de tijd om de tenten op te zetten met
elkaar en ’s avonds hebben we met zijn allen
fanatiek gevolleybald. De volgende ochtend
kwamen er nog een aantal leden bij. In
verband met hun examens bleven ze niet het
hele weekend, maar omdat het in Nordhorn
zo gezellig is, wilden ze het ook niet missen
natuurlijk!

foto’s gemaakt van de zwemmers door
Maarten, Tara en Bram. Livo is altijd duidelijk
aanwezig langs de badrand en er hangt een
hele leuke sfeer! Tijdens de estafettes zijn we
vaak met zijn allen bij de badrand om ons
team hard aan te moedigen. Verder was er
nog veel tijd om vrij te zwemmen en te
volleyballen, maar het was wel erg koud.
Daarom zaten velen met zijn allen in de grote
tent een leuk spel te doen of gezellig te
kletsen. Zaterdagavond hadden we een spel
dat bedacht was door Merel, Mart, Jesse en
Amber. We werden verdeeld in teams voor
Alles Mag Op Zaterdag. Het was erg leuk en
we hebben met zijn allen in een deuk gelegen
van het lachen!
Op de zondagochtend werden we door Mark
en wat andere leiders op een aparte manier
wakker gemaakt. Ze spetterden ons nat met
een (schone) wc-borstel en het geluid van
kerkklokken op de achtergrond. Ook liepen ze
in rare, toepasselijke gewaden. Toen iedereen
eenmaal wakker was, ging het
wedstrijdgedeelte weer verder en het ging
allemaal hartstikke goed. Veel van ons hebben
nog een oorkonde gekregen, omdat ze in de
top 6 zaten. Dit is natuurlijk heel erg knap!
Al met al was het een gezellig en goed
verzorgd weekend. Op naar volgend jaar!

Op de zaterdag is het eerste wedstrijddeel.
Langs de badrand heeft Livo zijn eigen tentje
en vanaf daar kunnen we elkaar goed
aanmoedigen. Ook dit jaar zijn er weer mooie
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Aline Meuleman, Ruben Knufing
en estafetteploeg meisjes
Gelders B-kampioen!
Tijdens de Gelderse B-kampioenschappen, die
op 18 en 19 juni in zwembad “de Grote
Koppel” in Arnhem werden gezwommen,
heeft de zwemploeg van ZPC LIVO uitstekend
gepresteerd. Het leverde maar liefst 3
kampioenen op. Behalve 3x goud, waren er
ook nog 8 zilveren en 5 bronzen medailles te
bewonderen. Er werden tevens veel
persoonlijke records gezwommen.
Goud was er dus voor Aline Meuleman op de
100 meter vlinderslag, Ruben Knufing op
dezelfde afstand en de meisjes estafetteploeg
op de 4x 100 meter vrije slag, bestaande uit
Aline Meuleman, Babette klein Goldewijk,
Indy te Molder en Lieze Heuvels.
Een zilveren medaille werd behaald door Indy
te Molder op de 100 meter rugslag, Lieze
Heuvels op dezelfde afstand, Jesse Beerten,
eveneens op de 100 meter rugslag en 200
meter wisselslag, Ruben Knufing op de 200
meter wisselslag, Mart Bluiminck op de 50
meter schoolslag en 100 meter vlinderslag en
de heren estafetteploeg op de 4x 100 meter
wisselslag, bestaande uit Ruben Knufing, Jesse
Beerten, Dave Holweg en Mart Bluiminck.
Een bronzen plak werd omgehangen bij
Babette klein Goldewijk op de 100 meter
vlinderslag, Indy te Molder op de 100 meter
vrije slag, Jesse Beerten op de 100 meter
vlinderslag en 100 meter schoolslag en Mart
Bluiminck op de 200 meter wisselslag.

Verder hebben deelgenomen aan deze
wedstrijd: Amber Knufing, Iris Huinink, Naomi
Oolthuis en Kirsten Remerie.
We kunnen met zijn allen, inclusief de coaches
Rine te Luke en Theo Ratering met volle
tevredenheid terugkijken op deze
kampioenschappen, waar we ZPC LIVO
andermaal goed op de kaart hebben gezet.

Pinksterkamp Livolympics 2016
Op vrijdag 13 mei stonden er 55 Olympische
sporters klaar om te vertrekken richting de
Olympische lokatie. Heel sportief gingen we
dit jaar in groepjes op de fiets richting Aalten.
Gelukkig waren er genoeg ouders die deze
Olympische sporters wilden begeleiden.
Onderweg werd er twee keer een spel
gespeeld: een estafette en touwtrekken. De
ouders waren met deze spelletjes minstens zo
fanatiek als de kinderen. Na deze goede
warming up was het tijd om de slaapplekken
in orde te maken. Gezellig hoor, zo met z'n
allen naast en tegenover elkaar! Nadat
iedereen zijn of haar plekje gevonden had, de
sportspullen geïnstalleerd waren en de
groepjes zich verzameld hadden, werd er
Jongens tegen de Meisjes gespeeld. Wat een
leuke, hilarische spelletjes. Zo was een van de
opdrachten om zo snel mogelijk een doos met
tissues leeg te trekken. Of probeer maar eens
een oreo koekje van je voorhoofd in je mond
te krijgen zonder je handen te gebruiken. Na
dit leuke spel was het tijd om te gaan slapen!
En dat denken onze topsporters natuurlijk
meteen......
Zaterdagochtend staat traditioneel de
ochtendgymnastiek op het programma. Een
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goede warming-up voor de rest van de dag;
waar later op de middag de zeskamp werd
gespeeld. In de ochtend vertrokken de
kinderen richting het centrum in Aalten.

voor onverwachte dopingcontroles. Deze
smokkeltocht was erg spannend, maar ook
heel erg leuk! Een aantal vonden het zo
spannend, dat ze soms per ongeluk aan de
controleurs verraadde waar ze de doping
verstopt hadden. Deze avond lag iedereen laat
in bed. Het slapen ging gelukkig al een stukje
sneller dan de dag ervoor.
Op zondagochtend natuurlijk weer
ochtendgymnastiek. Topsporter Caya was
deze dag jarig en daar werd tijdens het ontbijt
uitgebreid voor gezongen. In de middag
gingen alle kids op de fiets naar Lichtenvoorde
om lekker te zwemmen. Lekker het zwembad
helemaal voor ons alleen! Wat een luxe. Dat
hoort natuurlijk ook bij het leven van een
topsporter.

Daar speelden we vossenjacht en de groepjes
moesten zo snel mogelijk allemaal Olympische
Sporters vinden; een kanoër, waterpoloërs,
wielrenners en basketballers waren onder
andere verstopt in de winkelstraten.
In de middag werd de zeskamp gespeeld.
Naast snelheid en kracht werd tijdens deze
zeskamp ook zorgvuldigheid gevraagd. Een zo
hoog mogelijke toren maken met plastic
bekertjes vraagt namelijk wel de nodige
concentratie en nauwkeurigheid.
Als beloning voor het harde werken stond er
deze avond een voedzame en gezonde
maaltijd op het programma; frietjes met een
kroket of frikadel. Deze energie hadden onze
sporters ook wel nodig, want die avond moest
er nog een aardig stuk gelopen en gerend
worden. En niet te vergeten moesten de
sporters zich ook regelmatig goed verstoppen

Deze laatste avond hebben we lekker van de
BBQ gegeten. Kampleider Arjan nam afscheid
en heeft lekker meegegeten. Die avond
hebben we stukje bonte avond gedaan. Helaas
werd een van de meiden niet goed en hebben
we de avond verplaatst naar de volgende
ochtend. We sloten de dag af bij het
kampvuur met het rooster van marshmallows.
Kampleider Eric had nog iets geleerd in Nieuw
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Zeeland en hij liet de kinderen zien hoe hij
gedachtes kon lezen. Zelfs een aantal kinderen
konden het! Moe en voldaan gingen (de
meeste) kinderen slapen. Als eerste sliepen de
oudste sporters. In de tent was het al snel stil.
Zoveel trainen is natuurlijk ook heel
vermoeiend. Vooral als je een jaartje ouder
wordt ;)
De maandagochtend moest er na de bonte
ochtend echt opgeruimd worden. Ongelooflijk
hoe sporters helemaal geen energie hebben
om tijdens hij trainingskamp hun spullen
netjes te houden.
Eva en Koen waren die jaar nieuw als
begeleiding en Eric was ook een tijdje
weggeweest. De yoghurt-pindakaas battle
ging dus tussen Eva & Koen en Eric & Jill. Wat
was dat lachen!

Na het maken van de groepsfoto, konden de
kinderen in groepjes met hun ouders mee
terug fietsen naar Lichtenvoorde. Het was
weer onwijs geslaagd. Een groot woord van
dank voor alle vrijwilligers. Jullie hebben er
mede voor gezorgd dat het een geweldig
succes is geworden!
Tot volgend jaar!

ZPC Livo zwemsters presteren
goed op de Gelderse Minioren
Finale
In het weekend van 11 en 12 juni werd in
Vaasen de Gelderse Minioren Finale
gehouden.
Dit is een Gelders Kampioenschap voor
zwemmers in de leeftijd van 9 tot 12 jaar.
Meedoen aan deze wedstrijd is dan ook al een
hele prestatie.
Voor de Livo meiden was het een spannende
grote wedstrijd. Veel meiden maakten voor
het eerst mee dat er gebruik werd gemaakt
van elektronische tijdwaarneming. Je kon na
het aantikken meteen je tijd en plaats zien!
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De deelneemsters van ZPC Livo waren Quinty
Lucassen, Mette te Molder, Lynn Rötter, Maud
Schutten en Mijntje Wopereis.
Quinty zwom 1 afstand, de 100 meter
schoolslag, hiermee behaalde ze een 12de
plaats met een mooi persoonlijk
record. Mette zwom 3 afstanden. Op de 100
meter wisselslag werd ze helaas
gediskwalificeerd door een foutje bij het
keerpunt. Op de 100 meter rugslag werd ze
14de met een mooi persoonlijk record. Op de
50 meter vlinderslag werd ze 17de. Lynn zwom
maar liefst 5 afstanden! Lynn werd 11de op de
100 meter schoolslag, 8ste op de 50
meter vlinderslag, 7de op de 100 meter
vrijeslag, op de 100 meter rugslag werd ze
helaas gediskwalificeerd en op de 200 meter
wisselslag zwom ze zich naar de 5de plaats. Op
alle afstanden zwom ze een persoonlijk
record, een goede prestatie!
Maud zwom de 100 rugslag, de tijd was iets
boven haar persoonlijk record.
Mijntje mocht 3 keer aantreden. Alle
afstanden zwom ze een persoonlijk record. Ze
werd 7de op de 100 meter vlinderslag, 9de op
de 100 meter vrijeslag en 11de op de 100
meter schoolslag.
De meiden hebben alle 5 goed gepresteerd.
De zwemsters en trainers van ZPC Livo kunnen
terug kijken op een geslaagd weekend!

Trainingstijden volgend seizoen
De trainingstijden voor volgend seizoen zijn
ook bekend:

Zwemmen
Vanaf 22 augustus
Maandag
18:00-18:45 A-sel. en minioren sel.
18:45-19:30 A-selectie
20:30-21:15 Recre-actief
Woensdag
17:00-17:45 Minioren selectie
17:45-18:45 A-selectie
21:15-22:00 Recreanten
Donderdag
18:45-19:30 A-selectie
Vrijdag
16:30-17:15 Basisgroep 1
17:15-18:00 Algemene zwemtraining
Zaterdag
10:00-11:00 Minioren selectie
11:00-11:45 Basisgroep 2

Waterpolo
Vanaf 15 augustus
Dinsdag
20:00-20:30 Dames kracht/stabilisatie
20:30-21:30 Dames (alle) waterpolo
21:00-21:30 Heren kracht/stabilisatie
21:30-22:30 Heren (alle) waterpolo
Vrijdag
20:30-21:45 Dames 1+2
21:45-23:00 Heren 1+2+3+4
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Vanaf 22 augustus
Dinsdag
18:00-18:45 Jeugd o17jaar, Pupillen A+B
19:00-19:30 Dames kracht/stabilisatie
19:30-21:00 Dames (alle) waterpolo
20:30-21:00 Heren kracht/stabilisatie
21:00-22:30 Heren (alle) waterpolo
Donderdag
18:00-18:45 Jeugd o17jaar, Dames 2

Vrijdag
19:30-20:45 Dames selectie
20:45-21:45 Heren 3+4
21:45-23:00 Heren 1+2
Zaterdag
11:45-12:30 Mini-polo/Pupillen
Iets te melden? Op of aanmerkingen op de
nieuwsbrief? Mail de redactie! redactie@livo.nl
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