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STEUN DE CLUB! DOE MEE AAN DE RABOBANK FIETSDAG!                            
Het startnummer van OEZA is 63. 
Iedere deelnemer die de fietsroute uitrijdt ontvangt een donatie voor de club, deze donatie kan 
oplopen tot maximaal € 500,-.!   
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VAN DE VOORZITTER

Besloten is de nieuwsbrief iets 
minder vaak uit te laten komen. 
De reden is dat er enkele keren 
nagenoeg geen kopy was 
ingeleverd en dan is het niet 
zinvol om veel werk te verrichten 
om een nieuwbrief te maken en 
te mailen, terwijl er nagenoeg 
geen nieuws te melden is. Nu zo 
vlak voor het eind van het 
seizoen is er dan weer een 
nieuwsbrief. 

Ik zal in dit voorwoord even 
terugkijken op het afgelopen seizoen en even een blik op de 
toekomst richten. In het afgelopen seizoen kunnen we 
terugkijken op mooie resultaten. Weer veel kinderen hebben 
hun zwemdiploma’s behaald, in 2016 zelfs meer dan in 2015. 
Ook waren er ontwikkelingen die het bestuur bezig hield. Zo 
hebben we vorig jaar Helena vanwege haar zwangerschap 
tijdelijk moeten vervangen door Hans Pieter. Gelukkig kon 
Helena na haar zwangerschap haar taak als kaderhoofd weer 
snel oppakken. Dachten we dat opgelost te hebben, maakt 
Helena bekend dat zij weer richting haar roots gaat, dus naar 
Friesland. Een vervanger voor haar zoeken, daar ligt dus nog 
een uitdaging. We willen in ieder geval zowel Hans Pieter als 
Helena bedanken voor het leiding geven aan de vrijdagmiddag. 
Blijft de vraag: Wie neemt de uitdaging aan om de taak van 
kaderhoofd vanaf volgend seizoen in te vullen? We horen het 
graag. Interesse even een mailtje naar voorzitter@oeza.nl 

De wijziging in de uren op maandag, die noodgedwongen 
ingegaan zijn vanaf 1 januari, lijken na een korte periode van 
“aan elkaar wennen”, nu redelijk te draaien. Hopelijk gaan 
masters en recreatiezwemmers elkaar steeds beter aanvoelen en 
datzelfde geld voor de leden van zwemvaardigheid versus 
wedstrijdzwemmers. 

De wedstrijdploeg heeft goed gedraaid en promotie naar de B-
klasse afgedwongen. Verder waren er prima individuele 
resultaten. Toch fijn dat Michael en Wilma met hun 
trainerskorps steeds weer meer uit de kinderen weten te halen. 
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Het kader van de recreatiezwemmers hebben aangegeven ruimte te hebben voor meer leden. Het 
bestuur gaat wat meer reclame hiervoor maken, nu, maar zeker straks direct na de vakantie. Per 
slot van rekening moeten we om alles financieel rond te krijgen het ledenaantal stabiel zien te 
houden. 

Wat betreft de ABC licentie zitten we op koers. Bouke is nog in gesprek met de KNZB om een 
verkorte opleiding niveau 2 naar Heemskerk te halen. De bedoeling is dat die nog voor de vakantie 
moet gaan plaatsvinden. Dan zijn we in ieder geval qua eisen deskundigheid kader helemaal in 
orde. De overige zaken worden nog voor of (deels) na de vakantie afgehandeld, zodat we eind 
oktober/november de toetsing met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Elders in deze nieuwsbrief 
schrijft Bouke nog een artikel over de laatste ontwikkelingen. 

Verder kijkende, zien we bestuurlijk geen al te grote problemen, hoewel er nog geen vervanging is 
gevonden voor het bestuurslid uitvoerende zaken. Barry heeft aangegeven dat hij op ad-hoc basis 
nog wel in te schakelen is, maar hij legt zijn taken aan het eind van dit seizoen wel neer. Tot slot is 
het nog van belang om iemand te vinden die vanaf voorjaar 2018 mijn taken als voorzitter gaat 
overnemen. 

En dan ….. niet te vergeten. Het JUBILEUMJAAR. 50 jaar OEZA is niet zomaar iets. Binnen het 
bestuur zijn al verschillende opties besproken op welke wijze we dit feest gedurende 2018 kunnen 
gaan vieren. Een vereniging is geen vereniging, als de leden ook niets te zeggen hebben. Dus heeft 
u ideeën waarmee we van 2018 een mooi jubileumjaar kunnen maken, laat dat dan vooral horen. 
Email is bekend voorzitter@oeza.nl 

Tot slot 14 juli is de laatste zwemdag. We komen voor die datum niet meer uit met een nieuwsbrief 
dus ik zou zeggen: 

Nog veel zwemplezier tot het eind van het seizoen, en daarna een geweldig mooie 
zomervakantie toegewenst. We zien elkaar dan graag weer gezond en met een tintje meer 
bruin in het nieuwe seizoen. 

Met vriendelijke zomergroet, 
Adrie van der Gracht. 
Voorzitter zwemvereniging OEZA. 
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PRAKTISCHE INFORMATIE
BELANGRIJKE ADRESSEN VAN OEZA 

BESTUUR 

VOORZITTER  A. V.D. GRACHT  ALETTA JACOBSSTRAAT 83 A TEL 0251-239216 

SECRETARIS  P. PALMBOOM  AAN DE KROMME SLOOT 8 (UIT) TEL 06-41914271 

PENNINGMEESTER C. BAL   BREEDWEERLAAN 40  TEL 0251-241984 

PUBLIC RELATIONS E. TIJMS   DELFTSINGEL 52 (ASSENDELFT)  TEL 075-2027855 

UITVOERENDE ZAKEN VACATURE   

OPLEIDINGEN KADER  B. OORTWIJN 

KADERHOOFDEN 

TRAINERS  M. & W. V. RIJN  FRANKRIJKLAAN 43  TEL 0251-234904 

MAANDAG  P. DE CALUWE  ELISE VAN CALCARSTRAAT 17 TEL 0251-241202 

WOENSDAGOCHTEND J. VALENT  ELBESTRAAT 11   TEL 0251-242442 

AQUAROBICS   J. LINDELAUF  HANDELSTRAAT 10  TEL 0251-233877 

WOENSDAGAVOND F. BOS   PIETER DE HOOGHSTRAAT 9 TEL 06-25297398 

DONDERDAG  L. LIEFTING  DUINROOSHOF 35  TEL 0251-231146 

VRIJDAG 18.00 - 18.45 H. BOKELAAR  D. BONSTRAAT 39 (ASSENDELFT) TEL 075-6404943 

VRIJDAG 18.45 - 19.30 J. VAN RUIJVEN  PIETER BREUGHELSTRAAT 42 TEL 0251-246632 

VRIJDAG 20.45 - 21.30 A. MEIJNE  KRUSEMANLAAN 8 (HEERHU) TEL 072-5714874 

JEUGDRAAD 

VOORZITTER  B. SCHILLEMANS    

SECRETARIS  K. PETIT   

PENNINGMEESTER  K. GAAL 

COMMISSIE VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE UITVOERENDE ZAKEN (CCUZ) 

VOORZITTER  B. VAN ROOKHUIZEN 

RECR. EN ELEMTAIR (A.I.) J. PEKEL 

WEDSTRIJDZWEMMEN  VACATURE 

JEUGDRAAD  K. GAAL 

WERKGROEP ACTIVITEITEN  

WERKGROEP   FAM. GROEN  ANNA BLAMANHOF 14  TEL 06-51876508 

LEDENADMINISTRATIE 

Voor inschrijven van nieuwe leden vanaf 5 jaar (zwemmen start vanaf 6 jaar), wachtlijstinformatie, adreswijzigingen, 
vragen over contributie-inning en opzeggen (per half jaar, voor 31 mei en voor 30 november, bij zwemABC en 
zwemvaardigheid ook na behalen diploma): 

LEDENADMINISTRATIE A. TIJMS   DELFTSINGEL 52 (ASSENDELFT) TEL 075-2027855 

ADVIES- EN MELDPUNT KINDERMISHANDELING    0900-1231230  
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WAAR EN WANNEER ZWEMT OEZA 

OEZA maakt voor de zwemactiviteiten gebruik van zwembad De Waterkkers in Heemskerk en van het 
Sportfondsenbad in Beverwijk. 

De zwemtijden in Heemskerk zijn: 

MAANDAG  18.00 - 19.00 uur  Wedstrijdzwemmen 

   19.00 - 19.45 uur  Zwemvaardigheid 1,2 en 3 (Baan 1-4) 

   19.00 - 19.45 uur  Wedstrijdzwemmen gevorderde (Baan 5-6) 

   19.45 - 20.30 uur  Recreatief zwemmen onder begeleiding / Masters 

WOENSDAG  09.00 - 09.45 uur  Volwassenen / Aquarobics 

   17.15 - 18.00 uur  Wedstrijdzwemmen 

   18.00 - 18.45 uur  Leszwemmen A 

   18.30 - 19.15 uur  Leszwemmen A beginners 

   18.45 - 19.30 uur  Leszwemmen A, B en C  
DONDERDAG  18.00 - 18.45 uur  Leszwemmen A 

   18.45 - 19.30 uur  Leszwemmen A, B en C 

   19.30 - 20.45 uur  Wedstrijdzwemmen gevorderde  
VRIJDAG  18.00 - 18.45 uur  Zwemvaardigheid 1,2 en 3 / Zwemplezier 

   18.45 - 19.30 uur  Volwassenen 

   20.45 - 21.30 uur  Volwassenen 
ZATERDAG  08.30 - 09.30 uur   Wedstrijdzwemmen 

De zwemtijden in Beverwijk zijn: 

WOENSDAG  21.00 - 22.00 uur   Masters (i.s.m. Duursport DEM) 

ZATERDAG  07.00 - 08.00 uur   Masters (i.s.m. Duursport DEM) 

VIJF MAAL PER SEIZOEN ZIJN ER KIJKDAGEN VOOR DE OUDERS VAN DE DIPLOMAZWEMMERS 

WAT KOST ZWEMMEN BIJ OEZA 

Contributie per maand in 2017 

ZWEM ABC     30,25 EURO 

ZWEMVAARDIGHEID / ZWEMPLEZIER  28,00 EURO 

VOLWASSENZWEMMEN    24,40 EURO 

WEDSTRIJDZWEMMEN    35,00 EURO 

MASTERZWEMMEN    27,75 EURO 

Bij aanvang van het lidmaatschap en in de daarop volgende jaren in januari wordt naast de contributie de 
KNZB-bijdrage ingehouden (€ 45,25- voor startvergunninghouders, € 22,50 voor overige leden). In juli en 
augustus vindt geen contributie-inning plaats.  

Ploegendienst 

Voor mensen die in ploegendienst werken en ook willen zwemmen, heeft OEZA een speciaal tarief. Bel 
075-2027855 voor meer informatie.
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TRAININGSKAMP 2017
WEDSTRIJDZWEMMERS 

Het trainingskamp van de OEZA zal dit jaar plaats vinden op: 

15, 16 & 17 September 
Het trainingskamp vind plaats van vrijdag 15 tot en met zondag 17 September 2017. We verblijven 
in de boshutten St. Wilfried in Castricum, Scoutingpad 1.  

Net als afgelopen jaar kun je kiezen uit 3 verschillende kamp mogelijkheden.  

De uitnodiging met alle informatie zal binnen een aantal weken door de activiteitencommissie 
worden uitgestuurd.  

LET OP: 
ER ZIJN SLAAPPLAATSEN VOOR 30 ZWEMMERS..  

VOL = VOL. 
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SEIZOEN 2016 / 2017 IN BEELD
DE WEDSTRIJDPLOEG VAN ZWEMVERENIGING OEZA IN ACTIE! 
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SPONSOREN CLUBBLAD Zwemvereniging O.E.Z.A.
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RABOBANK FIETSDAG 
ZONDAG 11 JUNI 2017 

Zondag 11 juni 2017 zal zwemvereniging OEZA uit Heemskerk deelnemen aan 
de Rabobank Fietsdag! U kunt deze dag op sportieve wijze geld verdienen voor 
de clubkas van OEZA. Iedere deelnemer die de fietsroute uitrijdt ontvangt een 
donatie voor de club, deze donatie kan oplopen tot maximaal € 500,-. 

Het startnummer van OEZA deze dag is: 63.  

Start & Route 
Dit jaar kunt u ook weer kiezen uit 3 routes: 

Noord route 25 km, Zuid route 25 km en IJmond route 53 km. 
U kunt starten tussen 09.30 – 11.30 uur en finishen vóór 16.00 uur. 

De startlocaties zijn: 
Rabobank IJmond Stadion – Velsen Zuid 
Rest. Onder de Platanen/ Zorgboerderij Zorgvrij – Velsen Zuid 
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Korenmolen de Zandhaas – Santpoort-Noord 
De Ruïne van Brederode – Santpoort-Noord (=stempelpost) 
De Smaeckkamer – Beverwijk 
De Patatoloog – Heemskerk 
IJsclub Kees Jongert – Heemskerk 

Meer informatie: https://www.rabobank.nl/…/ijmond/rabobank-fietsdag-zondag-…/ 

OPENWATER TRAININGEN 
NAUENRASCHE VAART BEGONNEN 

Op dinsdag en donderdag zal om 19.00 worden getraind in de Nauernasche Vaart. Iedereen die wil 
meetrainen is van harte welkom! Meer informatie: voorzitter@oeza.nl 
 
Locatie: 
Indien u vanaf de watertoren komt rijdt u richting de rotonde en neemt 
u op de rotonde de eerste afslag richting de woonwijk. Daarna 
helemaal doorrijden tot je niet verder kunt (zie onderstaande 
afbeelding). 
Parkeren op de kruising Nauernasche Vaartdijk / Watermolenstraat. 
Daarna 150 meter lopen over de brug naar de verzamelplaats. 
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  AGENDA JUNI / JULI 2017

  Datum Locatie Activiteit Afdeling 
   3/4/5 juli 2017		 Purmerend	 WZ & PC Pinkstertoernooi	 	 Wedstrijdzwemmen

   5 juli 2017	 	 Heemskerk	 Geen zwemmen vanwege Pinksteren	 Allen

   10/11 juni 2017	 Zaandam	 Regio Minioren Finales 	 	 	 Wedstrijdzwemmen

   11 juni 2017	 	 IJmond		 RABOBANK FIETSDAG		 	 Allen

   14 juli 2017	 	 Heemskerk	 Laatste zwemdag voor zomervakantie	 Allen


	 	 Meer agendapunten:

www.oeza.nl/agenda 

http://www.oeza.nl
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ZOMERVAKANTIE  
Van zaterdag 15 juli 2017 t/m zondag 3 september 
2017 is er geen zwemmen bij zwemvereniging OEZA 
vanwege de zomervakantie.  

Let op! Vanwege Kermis Heemskerk starten de 
ABC zwemlessen pas op 13 september 2017! 
Meer informatie: http://oeza.nl/agenda/  

JARIGEN BIJ ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
O.E.Z.A. FELICITEERT DE JARIGEN IN JUNI 
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1 Megan van Zeijl 11 Karen Guldemond 19 Johannes van der Linden

2 Frank Koning 13 Kees van Duivenvoorde Mouna Steenstra

Sen Kramer Lamar Chanam 20 Kelly Visser

4 Martin Offringa Melissa Baas Barry Kleijne

Svenja van Altena 14 Astrid Gaal 21 Leny Hendrikse

Mees Deijle Timo Baltjes Lidy Zoetmulder - v.d. 
Meer

5 Andy Santana 15 Ank Zwerver-Vos 22 Melissa van der Vliet

Mick Blaauw Carla Korstjens - Kraaij 23 Claudia Mroz

Tamara Koeman Froke Bos 24 Shira de Haan

6 Perrie de Caluwé Tirza Scargo Yoran Nijland

Sydney van Rijn 16 Corry van der Helm - v. 
Teylingen

Julian Begthel

7 Monique Wulp Duncan Schoonderbeek 26 Amelia Veldhuis

Luna Blaauw 17 Marcel Liefting 27 Karolina Buur

8 Chiara Chialastri Sophie Groenendaal 28 Deborah Ganzinga - Jurg

Mustafa Shafaq 18 C Duin - de Ruijter 29 Jolanda Schouws - Jak

9 Yasmine Put Michelle Romero 30 Susana Marin Garcias

10 Prawin Pathmanathan

http://www.oeza.nl
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VRIENDEN VAN ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 

LID WORDEN 
Wordt ook lid van de ‘Vrienden van OEZA’. Voor maar 15,00 euro per jaar steunt u de 
vereniging om wat extra’s te doen. 

Meer informatie: http://oeza.nl/vrienden/ 
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Jan Glorie Pascal Palmboom Anouk v.d. Gracht

Maia de Boer Familie Palmboom Familie Koper

Adrie en Ria v.d. Gracht Marina van Staveren Familie Woudsma

Ron Vredenburg A. van Rijn - van Eetvelde Familie De Wildt

Stefan Tijms Kees-Jan Brantjes (KZC) Sanne van Huisstede

Eric en Annamarie Tijms Jos Pekel Marc Ivens

Helena Bokelaar Lisa van Sikkelerus Familie Groen

Familie Gerritse Chester en Marloes Bal Tamar de Haan

Familie Langelaar Familie Liefting Astrid Gaal

Hilbert Prins Jeroen en Klarinda Zonneveld Martin Offringa

Timo v.d. Gracht Pauline Heus Mariska Stins

Linda Crok Danielle Hoek Nicole Betjes

Dirk en Ria Crok Familie Wentink Familie Stins

Jaap en Marianne Hoek Conny Verhagen Fam. Blaauw

G. Wolf Iris Niesten Fam. Jongert

Sas Angenent Aad Grapendaal Fam. Oortwijn

Ge Vink Familie de Wit Barry van Rookhuizen

Familie van Rookhuizen Joyce ten Cate Fam. Kingma

Hans Schoenmakers (DAW) Britt Scholten Fam. IJntema
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JARIGEN BIJ ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
O.E.Z.A. FELICITEERT DE JARIGEN IN JULI 

50STE HEAD OPEN WATER 
EVENEMENT DE BOSBAAN
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1 Oemaima Gök 17 Rinus de Ruyter 27 Marina van Staveren

Mike Mantel Wilma van Rijn - van 
Hofwegen

Jade Broek

2 Sanne Smit 18 Nico Estevez Alonso 28 Sjors Groot

3 Inge Zegwaard Natalia Kondratowicz Amir Lazem

5 Erna Wolf Samayra Sandorp 29 Ria Goosens - Bos

Kalle Oortwijn 19 Gerard Apeldoorn Linda Krouwels - Beeldman

6 Teun van Vegten 20 René Buur Ron Groen

9 Connie Verhagen Jaimy van der Eng 31 Dogan Gunduz 

11 Chantal Spijkerman 25 Annelies Roke

12 Sem Baas Annelies Bruijns - Roke

Rosanna Lugas Annemarie van Lingen - 
van Henten
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SLOTAVOND EN BBQ 
WEDSTRIJDZWEMMERS
Wat:		 	 	 	 OEZA	Slotavond	met	BBQ		
	 	 	 	 	 voor	de	Wedstrijdzwemmers	
	 	 	 	 	
Wanneer:	 	 	 15	Juli	2017	

Hoe	laat:		 	 	 Officiële	gedeelte		 17:00	–	18:30	
	 	 	 	 	 BBQ		 	 	 18:30	–	22:00	

Kosten:	 	 	 	 €	9,50	p.p.	

Waar:	 	 	 	 Clubhuis	KennemerZwemClub	
	 	 	 	 	 Kuikensweg	84	te	Beverwijk	

Op zaterdag 15 juli 2017 zullen de prijzen worden verdeeld en zal de zwemmer van het jaar 
bekend gemaakt worden. Houd deze avond dus vrij in de agenda! We zouden het leuk vinden 
als het erepodium gevuld is, dus meld je allen aan! 

Om je aan te melden voor het officiële gedeelte en/of de BBQ stuur je een e-mail (uiterlijk 01 
Juli 2017) aan activiteiten@oeza.nl  onder vermelding van je naam, met hoeveel personen je 
komt en/of je de gehele avond incl. BBQ aanwezig bent of alleen het officiële gedeelte. De 
kosten van € 9,50 p/p voor de BBQ dien je over te maken voor 01 Juli 2017 op 
bankrekeningnummer IBAN NL 13 INGB 0650 1528 59  ten name van L. van Doesburg te 
Heemskerk onder vermelding van je naam en voornaam. Pas als het verschuldigde bedrag tijdig 
is bijgeschreven, dan is de aanmelding voor de BBQ definitief. 
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NOG EENS VOG VERKLARING
Verenigingen die sport aanbieden, hebben ook de zorg voor het creëren van een veiliger 
sportklimaat. Ook in de sport komt ongewenst gedrag helaas vaker voor dan men denkt. De 
actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen. Verenigingen die preventief beleid voeren, 
vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te 
pakken. Dat gegeven is niet voor niets de reden dat één voorwaarde voor het verkrijgen van 
de nieuwe ABC licentie is, dat alle kaderleden die met kinderen werken binnen onze 
zwemclub een VOG verklaring vereist is. 

Al 2 rondes zijn  door mij voor ons kader een VOG verklaring aangevraagd bij het Ministerie. Zij 
kregen hier bericht over en moesten met gebruikmaking van hun Digi-D bevestigen dat de 
aanvraag akkoord was, 
waarna zij in het bezit 
kwamen van een VOG 
v e r k l a r i n g . H e t 
origineel of een kopie 
m o e s t d a a r n a 
ingeleverd worden bij 
de ledenadministratie, 
maar inleveren of 
m a i l e n n a a r d e 
voorzitter was ook een 
m o g e l i j k h e i d . 
Gelukkig hebben de 
meeste kaderleden dit 
i n m i d d e l s n e t j e s 
gedaan. Toch zijn er 
n o g 8 p e r s o n e n 
waarvan we nog geen 
VOG verklaring in 
bezit hebben. 

Mogelijk hebben zij die wel in huis, maar is de verklaring nog niet ingeleverd. Mijn verzoek is om 
dat dan te doen vóór 15 juni aanstaande.  
Daarna ga ik bij de ledenadministratie checken van wie de verklaring nog ontbreekt. Voor die 
personen zal ik voor de 3e keer een verklaring bij het Ministerie aanvragen. Ik zal ze via de mail 
persoonlijk daarvan op de hoogte stellen en verzoeken de procedure verder correct af te handelen. 
Voor wie daar moeite mee heeft, kan mij altijd bellen of mailen. 

Ik hoop namens de vereniging op jullie medewerking. 

Adrie van der Gracht, 

Voorzitter OEZA. 
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Jubilarissen bij Zwemvereniging O.E.Z.A.
  
Het is de laatste jaren een goed gebruik om tijdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar, 
de leden die 25 of 40 jaar lid zijn, in het zonnetje te zetten. 

OEZA hecht veel aan continuïteit. Dat zien we terug aan vrijwilligers die vaak jaren en velen 
decennia lang belangeloos zich 
inzetten voor OEZA. Maar ook voor 
de leden die weliswaar geen 
vri jwil l iger zi jn binnen onze 
vereniging, is het mooi als ze een 
dergelijk jubileum kunnen halen. 

Deze keer waren er 5 leden, waarvan 
er 4 op de ledenvergadering 
aanwezig waren. Mevrouw Aafjes -
de Kock had aangegeven niet 
aanwezig te kunnen zijn. Zij was 25 
jaar lid. Een week later heb ik haar 
thuis verrast met een mooi boeket bloemen.  
2 anderen, die ook 25 jaar lid waren, Rie Looijenga en Engel Bruins werden door mij naar voren 
gehaald en toegesproken. Beiden zijn al vele jaren actief binnen onze club. Rie bij het ABC 
diplomazwemmen en Engel bij het recreatief zwemmen voor volwassenen. Gelukkig gaven zij 
allebei aan voorlopig niet te willen stoppen en dat ze het nog geweldig naar het zin hadden. Zij 
mochten uit handen van mij een mooi schildje ontvangen en een boeket bloemen. 40 jaar lid is al 
weer wat meer bijzonder. Edith Boukes – Van Dijk kende ik persoonlijk niet. Na de vergadering 
hebben we elkaar ruimschoots gesproken en keken we terug op de tijd die ze bij OEZA zwom. Ze 
vindt OEZA een mooi club en hoopt zeker haar 50 jarig jubileum ook te halen. Zij ontving een 
mooi boeket bloemen. 

Tot slot was daar Frits Zoetmulder. 40 jaar lid van OEZA, maar in die tijd ook vrijwilliger bij 
OEZA. Hij heeft jaren voor onze club de financiën beheerd als penningmeester. Frits is een 
vrijwilliger pur sang. Ooit was ikzelf bestuurslid bij turnclub TOVADO, de voorloper van TOSS. 
Ook daar heeft Frits heel wat jaren meegedraaid binnen het bestuur. Heden ten dage is hij nog 
steeds op vrijwillige basis voor verschillende instanties werkzaam. “Het houdt je jong” zegt hij 
dan.  
Ook voor hem een struik bloemen, een schildje en de hartelijke felicitaties. 

OEZA hoopt nog vele jaren, leden lang aan zich te binden door goede lessen in een gezellige sfeer 
te laten plaatsvinden. 

Adrie van der Gracht. 
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Hoe staat het met de 
certificering zwem-ABC?
Binnen de afdeling Opleidingen staat alles nog steeds in het teken van alle voorbereidingen en 
acties die nodig zijn om als vereniging volgend jaar aan alle eisen voor de nieuwe ABC-licentie 
te voldoen.  
Een van belangrijkste eisen waaraan voldaan moet worden is voldoende gekwalificeerde 
vrijwilligers langs de badrand.  Op dit moment 
zijn drie kaderleden van het Zwem-ABC gestart 
met hun opleiding niveau 3 en is de verwachting 
dat zij deze begin november kunnen afronden. 
Tevens zijn we ook druk bezig om nog een 
verkorte opleiding niveau 2 te organiseren voor 
de kaderleden die al langer dan 5 jaar actief 
zwemles geven en nog niet in het bezit zijn van 
een certificering volgens de nieuwe normering. 
Het kader zal hier komende twee weken meer 
informatie per mail over ontvangen. Zodra dit 
alles is afgerond zijn we als vereniging weer 
voorzien van vrijwilligers, die naast al hun 
praktijkervaring, ook gecertificeerd zijn en daardoor kunnen lesgeven volgens de laatste 
richtlijnen. 

Naast de certificering van het kader zijn er nog tal van andere zaken die geregeld moeten zijn 
voor het eind van dit jaar. Veel punten, bijvoorbeeld het opvragen van VOG verklaringen 
(Verklaring omtrent gedrag) voor het gehele kader, zijn inmiddels al opgepakt. Andere punten 
vergen zoals het inrichten van een leerlingvolgsysteem vergen nog 
aandacht. Hiermee kunnen wij alle zwemverrichtingen van de 
ABC-zwemmers vastleggen en ook inzichtelijk maken 
voor ouders zodat ook zij een duidelijk beeld krijgen 
waar hun kinderen zich bevinden binnen het ABC-
traject. 

Al met al is Oeza dus druk bezig om zich als vereniging zo te 
ontwikkelen dat we mee kunnen gaan met de alle eisen en ontwikkelingen van deze tijd.  

Bouke Oortwijn  
Opleidingscoördinator Oeza  
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DE ANNE FRANK WINT 
SCHOOLZWEMKAMPIOENSCHAPPEN

In zwembad De Waterakkers in Heemskerk werden de jaarlijkse schoolzwemkampioenschappen 
van Heemskerk gehouden. Het toernooi dat onderdeel is van de Schoolsportagenda, gecoördineerd 
door Sportservice Kennemerland, werd georganiseerd door zwemvereniging OEZA uit 
Heemskerk. Basisschool De Anne Frank werd de grote winnaar. 

De 13 teams van in totaal 100 
basisschoolleerlingen hebben 
op de eerste dag van de 
m e i v a k a n t i e e e n 
k a m p i o e n s c h a p s c i r c u i t 
doorlopen van diverse sport en 
s p e l o n d e r d e l e n . H e t 
kampioenschap is wederom een 
succes gebleken, waar de 
organisator (Zwemvereniging 
OEZA Heemskerk) vol trots op 
terug kijkt. Organisator Pascal 
Palmboom liet weten: ‘Ik ben 
enorm trots dat door dit 
toernooi weer vele kinderen in 
de vakantie konden deelnemen 
aan een leuk sportevenement.  

De uiteindelijke winnaar van de 
schoolzwemkampioenschappen 
Heemskerk 2017 is Basisschool 
De Anne Frank geworden. Het 
vierde en derde team van deze 
school wonnen de eerste en 
tweede prijs. De derde prijs 
ging naar het tweede team van 
de Zevenhoeven. Door het 
schoolzwemkampioenschap zijn 
weer vele leerlingen hernieuwd 
in aanraking gebracht met 
zwemmen. Wil men meer 
informatie over zwemmen bij 
OEZA, bezoek dan de website: 
www.oeza.nl .  
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JARIGEN BIJ ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
O.E.Z.A. FELICITEERT DE JARIGEN IN AUGUSTUS 

ROOSTER KERMIS HEEMSKERK 2017

Woensdag 6 september 2017  Alleen geen ABC zwemmen 18.00 - 19.30 uur 

Donderdag 7 september 2017  Geen zwemmen voor alle categorieën  

Vrijdag 8 september 2017  Alle zwemlessen / trainingen gaan door 

REDACTIE CLUBBLAD DE KROEZANT 
LET OP!!! KOPIJ INLEVEREN VOOR  25 AUGUSTUS 2017 BIJ DE REDACTIE! 

REDACTIE: PASCAL PALMBOOM & ARNO MEIJER 

DE REDACTIE IS BEREIKBAAR VIA 
KROEZANT@OEZA.NL 
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1 Lisanne Roke 13 Bianca Niers 20 Arjan Geerts

2 Wilko Camphuijnder Arno Meijer Damian Koster

4 Sandro Vacca Niels de Caluwé Twan Nieuwenhout

5 Daan Glorie 14 Gert-Jan v.d. Vijver 22 Sophie Kwak

Thomas Bruins Eline van Assema 24 Xam Blaauw

6 Nikki Snijder 16 Frits Zoetmulder 25 Yara Wentink

7 Nettie van Maaren - 
Cornelissen

Ron Peggeman Stef Terluin

Meagen Steenkamp Olivia Gurdji 26 Jisca Harder

8 Piet van Velsen 17 Bouke Oortwijn Rona Butler

11 Arie Meijne Stan Bakker 27 Sonja Visser- de Wit

Beau van Tilburg 19 Angelique Ypma 30 Viggo Meijer

12 Joke de Graaf Norana Salem

31 Sien Plokker- Postma
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SPONSOREN CLUBBLAD Zwemvereniging O.E.Z.A.
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