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NIEUWSBRIEF november 2016 

Kort nieuws 
 Heren 1 wint op 6 november in een 

zinderende wedstrijd met 10-9 van 

Vriezenveen.  

 Dames 1 laat punten liggen in 

IJmuiden. Er werd met 8-6 verloren. 

Agenda 
Aankomende waterpolowedstrijden in 

november: 

 

Het eerstvolgende minipolotoernooi is op 27 

november in Lichtenvoorde. 

 

Zaterdag 12 november is er weer een mooie 

Livo avond in het Van Pallandtbad in 

Varsseveld, met om: 

15:45: Dames 2 - VKC 

16:45: Heren 3 - NDD 2 

17:30: Heren 2 - Ritola 2 

18:30: Dames 1 - WZC 

19:45: Heren 1 - Oceanus 

 

Zaterdag 19 november:  

17:45: Heren 4 – NDD 5 

18:30: Dames 1 – De Vennen 1 

 

Zaterdag 26 november:  

16:15: Heren 4 – De Gendten 1 

17:00: Dames 2 –  EZC 2 

18:00: Heren 3 – EZC 3 

18:45: Heren 2 – De Reest 2 

19:45: Heren 1 – NDD 1 

 

 

 

Aankomende zwemwedstrijden in november: 

Zaterdag 12 november: 6-Kamp deel 2 

Zondag 13 november: Competitie deel 2 

Zondag 20 november: Paddenstoelentoernooi 

Zaterdag 26 november: Minioren/Junioren 

deel 2 

Zonderdag 27 november: Limiet (lange 

afstanden) en Dolfijnwedstrijd deel 2 

  

Van de bestuurstafel 

Sponsor-ideeën-avond 30 december 

Tijdens de ledenvergadering begin april is er 

gehamerd op het belang van het 

binnenkrijgen van voldoende geld in de kas 

van Livo. Dat dit al jaren op de agenda's van 

de ledenvergaderingen staat, is niet voor niets. 

Livo heeft moeite met het aan elkaar knopen 

van de eindjes en dat wordt mogelijk nog 

moeilijker met het wegvallen van de oud-

papierinkomsten, die al sinds jaar en dag voor 

een groot deel van de inkomsten zorgen. 

  

Veel van de inkomsten komen nu uit de 

contributie en een kleiner deel uit de 

sponsoracties en subsidie van de gemeente. 

Om ervoor te zorgen dat de contributie niet te 

veel stijgt en daardoor de populariteit van Livo 

als vereniging voor iedereen afneemt, is het 

belangrijk dat de inkomsten uit sponsoracties 

op niveau blijft en liefst nog stijgt.  

  

Gelukkig kan Livo bouwen op een aantal 

succesvolle sponsoracties die jaarlijks 
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terugkeren, zoals de sponsorloten, 

paaseitjesactie en de autowasactie. Hiermee 

kan Livo de leuke dingen doen die Livo ook 

een leuke vereniging maken. Het zou erg mooi 

zijn als er nog een of twee van zulke jaarlijkse 

evenementen bijkomen, of misschien wel een 

eenmalige actie die voor een groot bedrag kan 

zorgen. Het bestuur van Livo weet dat er 

binnen de vereniging veel goede ideeën zijn 

om uit te werken. Om deze ideeën te 

verzamelen en de mensen erbij te zoeken die 

hieraan graag willen meewerken, organiseert 

het bestuur op vrijdag 30 december om 20:00 

uur een sponsor-ideeën-avond. Meer 

informatie over de precieze inhoud volgt nog, 

maar iedereen is welkom! 

Nieuwe scheidsrechters gezocht! 
Wij kunnen als WPC met trots zeggen dat onze 

vereniging met oog op de jeugd weer aardig 

groeiende is! Zeer positief, en wij hopen 

natuurlijk dat zij stuk voor stuk allemaal 

uitgroeien tot talentvolle waterpoloërs en 

waterpolosters. Maar met het oog op de 

toekomst hebben wij dan ook meer 

scheidsrechters nodig voor de inschrijving van 

deze (nieuwe aspiranten) teams. 

Heb jij altijd al die brandende ambitie gehad 

om scheidsrechter te worden? Of heb jij nog 

een lichte twijfel en wil je graag eerst iets 

meer weten over het scheidsrechter zijn? 

Schroom niet en laat het ons dan weten! Voor 

vragen en/of een directe aanmelding, mail 

naar wpc@livo.nl.  

 

Hoera, een kindje geboren! 
Wij willen namens Livo Chris en Ramona van 

harte feliciteren met hun zoon Julian. Geniet 

er van! 

 

Dave op het ONK 
In het weekend van 5 & 6 november heeft 

Dave Holweg deelgenomen aan de Open 

Nederlandse Kampioenschappen in 

Hoofddorp. Na veel en hard trainen had zich 

gekwalificeerd voor de 200 rug. Eenmaal in 

Hoofddorp ging er helaas wat mis bij de start 

waardoor hij werd gediskwalificeerd. Erg 

jammer maar ook een goed leermoment. We 

hopen dat Dave vaker aan dit soort grote 

toernooien mee kan doen en zich daar van zijn 

beste kant kan laten zien! 

 

mailto:wpc@livo.nl
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Pupil van de maand  
Op zaterdag 29 oktober begonnen de pupillen 

goed met een wist van 9-0 van Thetis. Wat 

werd er goed gespeeld. Doelpunten werden 

gemaakt door Yancy, Caryn, Mijntje, Quinty en 

Lynn. Supporters hebben goed aangemoedigd. 

 

 
 

’s Avonds mochten de pupillen van de maand 

oktober en november Emma en Jip mee met 

dames 1. Niet voor niets staan Livo en ZV 

Haerlem bovenaan in de ranglijst. Livo begon 

de wedstrijd heel fel en kwam op voorsprong. 

De tegenstander liet het gat niet te groot 

worden en kwam terug. Lang ging het gelijk op. 

Helaas liep de tegenstander in de laatste 

periode uit naar 7 – 8.  

 

 

Foto: Dames 1 met Jip (l) en Emma (re) op de 

rug van de twee dames. Ze hebben de dames 

goed aangemoedigd. 

Minipolotoernooi in Borculo 
 

 
 

Op zondag 6 november speelden de mini’s en 

pupillen hun eerste toernooi van dit seizoen in 

Borculo. Naast Livo waren ook BZC, NDD, 

Natare, de Berkelduikers, Montferland en de 

Gendten van de partij. Livo kwam met drie 

teams en alle teams speelden drie of vier 

wedstrijden. Voor een aantal kinderen was het 

voor het eerst dat een wedstrijd speelden. En 

Lukas, Willem, Milo, Danique, Valeria en 

Myrthe speelden voor het eerst hun 

wedstrijden in het diepe. Ze hebben er zelfs 

nog één gewonnen. Echt heel knap gedaan! 
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Barry Down under 
Na meer dan 2 jaar in Australië te hebben  

gereisd, gewerkt en gerelaxed is het dan 

eindelijk zover dat Barry 25 november weer 

terug komt in Nederland. Wij wensen Barry 

een goede terugvlucht. Heel veel plezier nog 

de laatste dagen in Australië. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:redactie@livo.nl

