Let op: donderdag 2 april, om 20:00 vindt weer de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van ZPC LIVO plaats in de clubruimte. Ieder lid is uitgenodigd.
Dit geldt ook voor ouders van jeugdleden, maar zij hebben geen stemrecht.
NIEUWSBRIEF maart 2015
Nieuws
Paaseitjesactie
Het is weer bijna lente, dus is het ook weer
tijd voor de bijna traditionele LIVO
paaseitjesactie. Dit betekent dat alle jeugd- en
oudere leden weer gaan proberen paaseitjes
te verkopen om hiermee zoveel mogelijk geld
op te halen voor LIVO. Vorig jaar heeft de
actie het fantastische bedrag van 4196,92
euro opgeleverd, dus daar moeten we met z’n
allen wel overheen kunnen gaan. Iedereen kan
z’n aantal verkochten zakjes via coach of
aanvoerder doorgeven. Veel succes allemaal!!

Masterclinic met Ranomi
Kromowidjojo
Op 21 februari was het dan zover: Amber
Knufing en Jesse Beerten zijn naar Eindhoven
gegaan om een masterclinic te volgen van
Ranomi Kromowidjojo. Zij waren daar met
zwemmers van 14 andere verenigingen die in
2014 ook een clinic van Arena hadden
gewonnen (Bij LIVO kwam toen Kyle Stolk
langs). Hier vertellen ze wat over hun dag:

Nieuwe zwemofficials
Afgelopen weken hebben zes vrijwilligers de
cursus 'Tijdwaarnemer 4' gevolgd en met
succes afgerond. Cursisten: van harte
gefeliciteerd en
namens de
zwemcommissie
wens ik jullie veel
plezier bij de
zwemwedstrijden!

Agenda




14 maart,
18:40 – Dames 1 thuis tegen de Zaan
14 maart, 19:55 – Heren 1 thuis tegen
HZPC Avena
2 april, 20:00 – Algemene
Ledenvergadering

“Nadat we aankwamen, gingen we naar een
zaaltje waar Ranomi al klaar stond. We
mochten gaan zitten en vragen stellen aan
haar. Voordat we echt gingen zwemmen,
kregen we nog een tasje met allerlei
arenaspulletjes. Na het omkleden zijn we in de
zwemzaal ons eerst gaan opwarmen met een
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paar rek- en strekoefeningen. Daarna
mochten we echt het water in. Veel
techniekoefeningen gedaan en we hebben
vooral veel geoefend op de start. Als laatste
mochten we nog op de foto en
handtekeningen scoren. Het was echt een
super middag.

inclusief prijskaarten, reclameposters en een
Småland kinderopvang.

Groetjes Amber en Jesse.

Kaderfeest 2015
Na het succes van het vorige kaderfeest, in
stijl van Jongens Tegen De Meisjes, werd daar
dit jaar een vervolg aan gegeven op
Valentijnsdag. In de uitnodiging stond alleen
de (niet verplichtte) dresscode: yellow and
blue, maar alles viel op zijn plaats. Het
ontvangst werd verzorgt door Rini, die, onder
geluid van ABBA-muziek, IKEA-familiepassen
uitdeelde. De hele clubruimte was
omgetoverd tot een nieuwe IKEA-vestiging,

Na de speech van Raymond begon de eerste
ronde van het spel. Samen met je IKEA-familie
moest er zo snel en goed mogelijk een
Zweedse kruiswoordpuzzel worden ingevuld.
Families die door gingen naar ronde twee
kregen een IKEA-bijbel (catalogus) voor zich,
om zo snel mogelijk van alles op te zoeken. Na
de tweede ronde werden de hapjes
geserveerd. Alles van Zweedse Gehaktballetjes
tot Rivierkreeft en Knäckebröd stonden klaar.
De families die nog in het spel zaten
ondergingen een blindproeverij voor een
plaats in de finale: het in elkaar zetten van een
meubel. Marloes en Robbin gingen er met de
winst (en het meubel) vandoor.

Minipolotoernooi 21-02-'15
Door Karleen en Iris
Op 21 februari vond er weer een
minipolotoernooi plaats. Om 8 uur s' ochtends
stonden we bij het zwembad om te vertrekken
naar Doetinchem met 7 net wakkere maar
enthousiaste kinderen. De kinderen werden
onderverdeeld in 2 groepen, de wat ouderen
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mochten in het diepe bad spelen en de
jongsten in het ondiepe bad. Al werd er wel
onderling een paar keer geruild. Omdat alle
wedstrijden van de 2 teams constant gelijk
vielen waren er bij beide teams geen wissels.
De kleinsten hadden daar weinig problemen
mee, maar soms was het voor de oudere
zwemmers in het diepe bad nog wel eens
zwaar, maar hier hebben ze zich prima
doorheen geslagen. Het was erg leuk om te
zien hoeveel plezier de kinderen erin hadden.
En ook zelfs met nog wat gewonnen
wedstrijdjes was het een hele leuke en
gezellige ochtend!!

Zwemploeg ZPC LIVO handhaaft
zich op het hoogste niveau
De Regio Oost A-competitie is op zaterdag 7
februari afgesloten in ’s-Heerenberg, waar
deel 4 werd afgewerkt. In totaal doen 12
zwemploegen mee aan deze competitie en 4
daarvan waren aanwezig in zwembad
“Commandeur”, te weten ESCA uit Arnhem,
NDD uit Doetinchem, de thuisploeg
Montferland en uiteraard ZPC LIVO. Het werd
een zeer pittige strijd op het scherpst van de
snede, want er werd gestreden om het
kampioenschap en de degradatie. Onze ploeg
streed voor klassenbehoud ons doel was
handhaving in deze nu hoogste zwemklasse in
Gelderland. Het werd een zeer spannende
wedstrijd en deze week werd de officiële
uitslag bekend. NDD uit Doetinchem bleek
kampioen te zijn geworden, voor ESCA en
Olympia (Geldermalsen). ZPC LIVO is terug te
vinden op een keurige en vooral veilige 9de
plaats, net voor Montferland. Nummers 11 en
12, te weten RZC-A (Veenendaal) en ZZZ
(Dronten) degraderen naar de B-competitie.

Voor onze ploeg een prachtig resultaat, vooral
omdat wij het doen met een jonge en smalle
selectie, die evenwel zeer enthousiast is en
met veel inzet en passie steeds de strijd is
aangegaan, waarvoor bewondering en een
groot compliment op zijn plaats is.
Lees de rest van het verhaal op livo.nl

In de spotlight: Arjan Knipping
Deze week in de spotlight: Arjan Knipping.
Arjan is een oud-zwemmer van ZPC Livo. Een
aantal seizoenen terug heeft hij de overstap
gemaakt naar PSV in Eindhoven.

Je bent in seizoen 2006/2007
overgestapt van DOS naar ZPC
Livo. Wat was de reden hiervoor?
De voornaamste reden voor deze overstap
was dat ik meer wilde gaan zwemmen en
trainen. Toen heb ik met mijn ouders bij
andere clubs gekeken zoals NDD en Natare.
Daarna ben ik bij Livo terecht gekomen.

Wat is je leukste/mooiste
herinnering aan ZPC Livo?
Leukste momenten zullen de verschillende
kampen en uitjes zijn geweest waar ik bij was.
En het mooiste moment zal zijn dat ik tijdens
de Gelderse Kampioenschappen mijn eerste
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medaille won en veel seizoenen later het
algemeen klassement.

Wat zijn de toekomstplannen wat
betreft zwemmen?

Hoe is de overstap naar PSV
gegaan? Verschilt de vereniging
veel van ZPC Livo?

Ik ga zeker nog wel even door met het
zwemmen. Ik wil nog hogerop komen met
zwemmen en dan kan je denken aan
Nederlands Kampioen. Daarna zou ik graag
met de Europese top mee willen draaien en
mee doen aan diverse Internationale
wedstrijden(EK,WK,OS).

Eerst heb ik contact gezocht met de
hoofdtrainer van PSV en heb ik gevraagd of ik
daar een keertje een proeftraining mocht
draaien. Toen heb ik daar in de vakantie daar
een ochtend en avondtraining mee gedaan. Ik
zag het wel zitten en was ook welkom bij de
club dus toen heb ik ook gezegd dat ik de
overstap wou maken naar PSV. Ook met
school kon deze combinatie toen gemakkelijk.
Toen heb ik nog een laatste
competitiewedstrijd voor Livo gezwommen en
daarna was ik volledig lid van PSV. Inmiddels
ben ik daar nu met mijn 3e seizoen bezig.
Sinds ik bij PSV zit hebben we al veel
verschillende groepen gehad, merendeels
door trainerswisselingen (3 trainers gehad).
Verder hebben we ook groepen voor elke
leeftijd tot aan de senioren. Daarboven heb je
nog een speciale TC-groep. We hebben we
hier natuurlijk veel meer trainingen dan bij
Livo. 10 zwemtrainingen in totaal waarbij je
ook nog kracht-en landtraining hebt,
daarnaast trainen we altijd in een 50m bad.

Wat is je beste zwemprestatie tot
nu toe?
Snelste Nederlander tijdens de Swimcup in
Amsterdam op de 400m Wisselslag. En 2e
tijdens het ONK op de 400m wisselslag op
zowel lange als korte baan(2x).

Ontwikkelingen Vivian in
Oranje en bij Messina in Italië
Dinsdag 24 februari versloegen de
Nederlandse waterpolodames in de World
League Griekenland met klinkende cijfers. In
een bomvol Groenhovenbad in Gouda werd
het 13-5. Vooral in de eerste helft waren de
Grieken machteloos. Pas aan het eind van de
tweede periode scoorden zij de eerste treffer.
Nederland had toen al zeven keer het net
gevonden.

Bondscoach Arno Havenga had niet durven
dromen van zo’n overtuigende zege.
“Griekenland is en blijft gewoon een topland.
Ze waren hier ook op volle oorlogssterkte. Dat
we winnen heeft met onze instelling te maken
en past ook eigenlijk wel in de goede reeks
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waar we mee bezig zijn. Prachtig dat we in
eigen huis zo kunnen domineren.”
Oranje begon uiterst geconcentreerd en
messcherp aan de wedstrijd. “We benaderden
deze wedstrijd als een soort finale,” vertelde
Vivian Sevenich daarover na afloop. “Zo leren
we onder druk spelen. We stonden er echt als
team!” De linkshandige midvoor speelde
sterk, ‘versierde’ verschillende Griekse
uitsluitingen en scoorde zelf drie keer. Ook
aanvoerder Yasemin Smit roemde de
teaminstelling: “Ja, we vlogen uit de
startblokken. Onze verdediging lag goed in de
M-zone, daardoor kon hun sterke midvoor
Alexandra Asimaki niet aangespeeld worden.
En we hielden het tempo hoog, we bleven
zwemmen. Daar houdt Griekenland niet van.”
Hoewel Griekenland in de tweede helft iets
beter in de wedstrijd kwam, bleef Nederland
het spel bepalen. Verdedigend werd er veel
geblokt en onderschept en als Griekenland er
dan toch een keer doorheen kwam, lag meest
van de tijd keepster Laura Aarts in de weg. Zij
kreeg in deze wedstrijd voor het eerst de
voorkeur boven Debby Willemsz. “Het is een
luxe om als coach twee van zulke goede
keepsters te hebben. Zowel Debby als Laura
zijn nog erg jong, maar kunnen met de besten
mee. En erg leuk dat ik Isabella van Toorn in
haar thuisbad kon laten debuteren,” aldus
Havenga.
Nederland staat nu ongeslagen aan kop in
poule B en heeft nog één punt nodig om zeker
te zijn van de finaleronde van de World
League in China (9-14 juni). Met nog twee
uitwedstrijden tegen Spanje en Duitsland voor
de boeg, moet dat geen probleem zijn

aangezien Duitsland in de thuiswedstrijd al
met 30-4 werd verslagen. “Ja, we mogen wel
zeggen dat we geplaatst zijn voor de Super
Finale,” zegt Havenga. “Natuurlijk willen we
de laatste twee wedstrijden ook gewoon
winnen. Tegen Duitsland zal ik waarschijnlijk
wel wat speelsters van Jong Oranje laten
debuteren.” Een ongekende luxe voor
Nederland om in een poule met toplanden als
Spanje en Griekenland nu al te kunnen
concluderen dat de Super Finale bereikt is.

Statistieken
Nederland – Griekenland: 13-5 (4-0, 4-1, 2-1,
3-3). Doelpunten Nederland: Sabrina van der
Sloot 3, Vivian Sevenich 3, Lieke Klaassen 3,
Dagmar Genee 2 en Amarens Genee 2.

Stand poule B
1. Nederland 4-12
2. Spanje 4-6
3. Griekenland 4-6
4. Duitsland 4-0

Speelschema Nederland
25 november: Griekenland – Nederland (11-12)
16 december: Nederland – Spanje (10-6)
27 januari: Nederland – Duitsland (30-4)
24 februari: Nederland – Griekenland (13-5)
24 maart: Spanje – Nederland
21 april: Duitsland – Nederland
Naast de goede prestaties in Oranje, gaat het
in de Italiaanse competitie ook goed! In het
weekend van 7 en 8 maart speelt Vivian met
Messina de Final Four om de Coppa Italia!

NIEUWSBRIEF
5

