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WEDSTRIJDPLOEG BEGINT SEIZOEN UITSTEKEND 
Met een puntentotaal van 5686,53 staat OEZA 2de 
Onder leiding van trainster Wilma van Rijn wisten de zwemmers en zwemsters van de 
wedstrijdploeg zondag 02 oktober 2016 te Purmerend een goed resultaat te boeken!  
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VAN DE VOORZITTER

Het nieuwe zwemseizoen is al 
weer ruim een maand lopende, 
m a a r d o o r h e t m o o i e 
n a z o m e r w e e r z i j n d e 
herinneringen aan de afgelopen 
zomervakantie nog fris. 

Wat dat betreft mogen we in 
Nederland niet mopperen. Elk 
s e i zoen hee f t z i j n moo ie 
momenten. De kleurige herfst, de 
witte winter, het frisse, nieuwe 
leven van de lente en dan weer 
genieten van een heerlijke, 

warme zomer. Kortgeleden was ik met mijn gezin in Curaçao. 
Mooi weer verzekerd en zwoele temperaturen; het hele jaar 
door tussen de 24 en de 33 graden gemiddeld. Van seizoenen is 
daar dus geen sprake. Hoewel warm, daar heerlijk genoten van 
het strand, de omgeving en het snorkelen. Met een 50 meter 
zwembad naast het appartement ook nog mijn baantjes kunnen 
zwemmen. 

Mooi weer was het over het algemeen tijdens onze 
openwaterwedstrijden. Met uitzondering van de wedstrijd in 
Hoorn hebben we het naast het water grotendeels droog 
gehouden, met regelmatig een lekker zonnetje erbij. 
 
Behaalde OEZA vorig jaar nog een 32e plaats in het 
verenigingsklassement, dit jaar werd OEZA 19e. Dit was niet in 
het minst te danken aan Pauline Heus die Nederlands 
Masterkampioene werd in de categorie schoolslag dames 35 tm 
39 jaar. Van harte gefeliciteerd. Een minstens zo goed resultaat 
was er voor Daan Glorie, die sinds kort weer lid is van OEZA. 
Deze zomer werd Daan Nederlands Heren Kampioen tijdens de 
zwemmarathon van Stavoren naar Medemblik. Hij deed dat in 
een tijd van net iets onder de 6 uur. Daan, ook proficiat. 

Daarnaast waren er 3e plaatsen voor Jory van der Gracht op de 
school- en op de vrije slag in de categorie heren 25 t/m 29 jaar 
en een 3e plaats voor Gé Vink op de schoolslag heren 55 t/m 59 
jaar. Daarnaast felicitaties voor de 1e plaatsen van Paul en Hans 
Oudendijk, voorheen lid van OEZA. Toch hopen we volgend 
seizoen meer jongeren naar het open water te trekken. Uit een 
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selectie van 70 zwemmers moeten en toch zeker 15 jongeren kunnen meedoen aan de 
trainingen in de Nauernasche Vaart en af en toe een wedstrijdje meepikken? We 
kunnen dan naar een top 10 klassering in het verenigingsklassement van het 
openwatercircuit. 

De openwaterwedstrijd in De Bosbaan was in ieder geval weer een groot succes met 
weer meer inschrijvingen dan vorig jaar. We bereiden ons voor op een mooie 
jubileumeditie in 2017 ter gelegenheid van de 50e keer dat deze zwemtocht gaat 
plaatsvinden. 

Bestuurlijk hebben we een start gemaakt met de implementatie van het beleidsplan. In 
dat plan, dat op de voorjaarledenvergadering is aangenomen, staat voornamelijk wat 
en wanneer er iets veranderd of verbeterd moet worden. Aan het bestuur de taak om 
daar een strategie voor te bedenken en de juiste personen daarvoor in te schakelen. In 
de vergadering van oktober moet daar meer duidelijkheid over komen. 

Een belangrijk aspect in het beleidsplan is het punt communicatie. Dat nu zo net in het 
begin van het seizoen onze website gehackt is, is een grote tegenvaller. Aan de andere 
kant een uitdaging om de website een nieuw format te geven in een veiliger omgeving. 

Mijn belangrijkste wensen voor dit seizoen? Een grote stap maken om te voldoen aan 
de eisen van het ABC-licentiesysteem. Kader en bestuursleden, met name Bouke en 
Barry, veel succes. Financieel het fundament versterken, zodat er, na de bezuinigingen 
die in afgelopen jaren toegepast zijn, financieel wat meer vrijheid ontstaat. Sportief 
weer veel leden een aangenaam sportuurtje kunnen bieden en een top 5 klassering 
voor de wedstrijdploeg in de verenigingscompetitie. Waar nodig zullen wij u om hulp 
vragen. Het bestuur rekent dan op uw steun. 

Een fijne voortzetting van het zwemseizoen toegewenst. 

Met sportgroet, 

Adrie van der Gracht. 
voorzitter OEZA 
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AGENDA	oktober	2016

  Datum Locatie Activiteit Afdeling 
   09 oktober 2016	 Alkmaar	 Junioren - Jeugd deel 1		 	 Wedstrijdzwemmen

   09 oktober 2016	 Alkmaar	 Swimkick - minioren deel 1	 	 Wedstrijdzwemmen

   13 oktober 2016	 Heemskerk	 Clubwedstrijd deel 1	 	 	 Wedstrijdzwemmen

   30 oktober 2016	 Zaandam	 ZV de Zaan limietwedstrijd	 	 Wedstrijdzwemmen


Meer agendapunten:

http://www.oeza.nl/index.php/algemeen/agenda.html 
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PRAKTISCHE INFORMATIE
BELANGRIJKE ADRESSEN VAN OEZA 

BESTUUR 

VOORZITTER  A. V.D. GRACHT  MARY ZELDENRUSSTRAAT 33 TEL 0251-239216 

SECRETARIS  H. PRINS  MINA KRUSEMANPARK 27 TEL 0251-253000 

PENNINGMEESTER C. BAL   BREEDWEERLAAN 40  TEL 0251-241984 

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

UITVOERENDE ZAKEN B. VAN ROOKHUIZEN CREUTZBERGLAAN 39 (BEVERWIJK)  

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. JONGEMA  D. BONSTRAAT 39 (ASSENDELFT) TEL 076-6404943 

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  K. GAAL    

SECRETARIS  C. BUUR    

PENNINGMEESTER  D. DE VRIES  ROELAT 28 (LIMMEN)  TEL 072-5054789 

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 

   19.45 - 20.30 uur  Zwemvaardigheid 1,2 en 3 / Tienerzwemmen / Masters 

   20.30 - 21.15 uur  Volwassenen 

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  
VRIJDAG  18.00 - 18.45 uur  Zwemvaardigheid 1,2 en 3 / Sterrenplan 

   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 

ZWEM ABC     29,75 EURO 

ZWEMVAARDIGHEID EN STERRENPLAN  27,50 EURO 

TIENER- EN VOLWASSENZWEMMEN  23,90 EURO 

WEDSTRIJDZWEMMEN    34,50 EURO 

MASTERZWEMMEN    27,25 EURO 

Bij aanvang van het lidmaatschap en in de daarop volgende jaren in januari wordt naast de contributie de 
KNZB-bijdrage ingehouden (€ 41,50- voor startvergunninghouders, € 22,00 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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Wilma	van	Rijn	In	TV	
programma	De	Reünie	

Afgelopen sportzomer waren de meeste mensen volledig in de ban de Olympische Spelen in Rio. 
Ter voorbereiding op dit prachtige mondiale evenement, werd door het programma de reünie een 
terugblik gemaakt op de Olympische Spelen van Sydney. OEZA wedstrijd trainster Wilma van 
Rijn maakt deel uit van deze succesvolle Sydney ploeg, en was dus ook aanwezig in de reünie 
studio!  

Bekijk	hier	de	uitzending	met	Wilma	van	Rijn	terug:	
h6p://www.kro-ncrv.nl/dereunie/seizoenen/voorjaar-2016/30-146947-24-07-2016		

Bron gebruikt beeldmateriaal: KRO - NCRV 
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Wilma van Rijn behaalde tijdens de Olympische Spelen in Sydney een zilveren 
medaille met de estafette de 4 x 100 meter vrije slag (Bron: KRO-NCRV)
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Trainingskamp	2016	
Te	Castricum	/	Heemskerk	/	Beverwijk 

We kijken terug op een geslaagd trainingskamp 2016!

Bedankt werkgroep activiteiten!
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SPONSOREN	CLUBBLAD	Zwemvereniging	O.E.Z.A.
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NIEUW 
ZWEMPLEZIER OP 

VRIJDAGAVOND 
Op vrijdagavond zal in het vervolg 
zwemplezier gegeven worden in plaats 
van het sterrenplan. Zwemplezier is 
voor iedereen die zijn zwemdiploma's 
(A, B en/of C) heeft en graag lekker 
willen zwemmen. Tijdens de les leren 
we de kinderen hun slagen te 
verbeteren, hun conditie te verbeteren. 
Dit doen we door verschillende 
materialen te gebruiken b.v. flippers, 
plankjes, ballen. Het belangrijkste is 
dat de kinderen met plezier komen 
zwemmen. Op het moment dat de 
kinderen een goede basis hebben, 
kunnen ze doorstromen naar een diploma. Doordat iedereen nu eerst een 'gelijke' basis 
aangeleerd krijgt, voorkomen we dat kinderen heel lang doen over een zwemdiploma. 

Naast het zwemplezier hebben we ook een groep voorbereidend wedstrijdzwemmen. Hier leer 
je vooral je zwemslagen en conditie te verbeteren en kan je doorstromen naar de 
wedstrijdploeg. 

Mochten jullie nieuwsgierig zijn wat het inhoud kom een keer meedoen! 
Vrijdagavond van 18.00-18.45 

Met vriendelijke groet, 

Helena Bokelaar 
kaderhoofd vrijdagavond 
075-6404943 
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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://www.oeza.nl/index.php/algemeen/vrienden-van-oeza.html 
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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

Joop en Nanda Kleijne 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 Eric Blaauw

G. Wolf Iris Niesten Renate Blaauw

Sas Angenent Aad Grapendaal Yente Blaauw

Ge Vink Familie de Wit Mica Blaauw

Familie van Rookhuizen Joyce ten Cate Xam Blaauw

Britt Scholten Hans Schoenmakers (DAW) Familie IJntema

Familie Gerritse Familie Kingma Barry van Rookhuizen

Familie Oortwijn Familie Jongert
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JARIGEN BIJ ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
O.E.Z.A. FELICITEERT DE JARIGEN IN SEPTEMBER 
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1 Peter Kok 10 Gert - Jan de Ruyter 21 Anita Kroes - Korhorn

Isabel de Wolff Noah Beentjes 22 Ina Jongbloed

Robin Visser 11 Jos Groen Rasul Tetik

Marlou Oldenburg Inge Groen - Gerritsen 23 Ruben Rozema

2 Jory van der Gracht Ian van Rijn 24 Jalina Venema

Andy Liu 13 Maud de Wildt 25 Jacques Jansen

5 Jan Jaap Vink Laurenz Bokelaar 26 Jessy Hageman

Matthew de Wit 14 Anouk van der Gracht 27 Martyna Wöjcik

6 Nel Borst - Bos 15 Kees Meijer 28 Cor Postema

Tamar de Haan Delisea Hummel 29 Bram Schillemans

7 Kayleigh Knight 18 Twan Hubert Ivana Roque Martins 
Afonso

8 Beyza Yön 20 Rianne Maalman 30 Chris Lokhorst

9 Zoë van Es Yasmin Hofland

Iandra Martens
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UIT DE OUDE DOOS

Hier weer opmerkelijke zaken uit notulen van lang geleden, waarbij verschillen tussen vroeger 
en nu, maar ook overeenkomsten van toen en nu aan de oppervlakte komen. Ik bespreek hier de 
bestuursvergaderingen van 17 maart 1982 en van 21 april 1982.  

Het bestuur is voltallig bijeen op 17 maart 1982. Bij de ingekomen stukken en mededelingen 
wordt kenbaar gemaakt dat de Sportraad een brief heeft gestuurd naar wethouder Ten Haken. 
Deze brief behelst de aanvraag voor toestemming voor de bouw van een clubhuis aan De 
Kerkweg, bij het zwembad. Er wordt gekeken of er belangstelling is bij de leden van 6 tot 16 
jaar om naar Flevohof te gaan; vervoer via touringcarbus. De kosten zouden 27 gulden per 
persoon bedragen en de geplande datum is 18 mei. Ouders kunnen mee voor 30 gulden per 
persoon. De zwemcommissie gaat proberen de D-competitie in tweekampvorm te zwemmen. 
De heren V.d. Linden en De Reus zijn bij de aankomende ledenvergadering aftredend doch 
herkiesbaar. Bij de rondvraag maakt mevrouw Fatels bekend, dat zij 3 nieuwe kaderleden heeft, 
te weten de heren Valent en Iken op de vrijdagavond en mevrouw Wanning op de 
maandagavond. De ledenadministratie heeft nog steeds moeite om alle leden hun contributie 
automatisch te laten betalen. Bepaald wordt, dat er vanaf heden alleen een uitzondering wordt 
gemaakt voor leden die niet beschikken over een bank- en/of girorekening. Deze mensen 
kunnen contant betalen, maar dan wel voor een jaar vooraf. Er is gekeken naar een nieuwe 
stencilmachine. De keus is gevallen op een machine van het merk Geha. Om 22.45 uur sluit de 
voorzitter de vergadering. De aprilvergadering valt deze keer op de 21e. Naar aanleiding van 
het afscheid van de burgemeester, zullen mevrouw Plokker en de heer Van de Kamp de 
vereniging vertegenwoordigen op de afscheidsreceptie. 
Het enthousiasme voor een bezoek aan Flevohof is zeer gering. Slechts 4 leden hebben zich 
ervoor aangemeld. Er wordt melding gemaakt van onrust in de zwemcommissie en in de 
clubhuiskommissie. Afgesproken wordt een totaalvergadering te beleggen, waarbij worden 
uitgenodigd: de leden van de zwemcommissie, van de klubhuiscommissie, de kadercommissie 
en de jeugdraad. Daarnaast worden uitgenodigd de heer Van Duin van het steunfonds, de heer 
Mulder (trainer van de wedstrijdploeg) en de heer Honing (redacteur van het clubblad). Doel is 
om iedereen weer eens duidelijk de taak van de betreffende commissie voor te houden en te 
proberen de onrustpunten weg te nemen. Op 9 juni zal de vergadering plaatsvinden. 
Bij de rondvraag maakt de heer De Buyzer bekend, dat bij de begroting die hij voor het jaar 
1983 heeft opgesteld een tekort is van ongeveer 6.000 gulden. Dit wordt veroorzaakt door een 
grote terugloop van de jeugdleden. Een lesuur in Beverwijk zal komen te vervallen. De 
secretaris zal een schema maken voor Heemskerk, waarin de lesbezetting doelmatiger wordt 
ingedeeld. De heer Van de Linden deelt mee, dat het nieuwe clubhuis besproken gaat worden in 
het college van B&W op 27 april 1982. Om 22.32 uur wordt de vergadering gesloten. 

Het afscheid van de burgemeester betekent het vaarwel van burgemeester Kok en de start van 
de “regeerperiode” van burgemeester Hoobroeckx. 
Wij hebben het financieel wel eens lastig, maar een voorzien tekort van 6.000 gulden in 1983, 
mag er ook zijn. Toen heeft het bestuur ook moeten kiezen voor lastige matregelen. 
De bouw van een clubhuis zou zomaar discutabel kunnen worden. 
Alle neuzen weer de goede kant op krijgen, dat is de opdracht van het bestuur met de 
vergadering van 9 juni in het vooruitzicht. Ik kom daar een volgende keer uitgebreid op terug. 

!12

http://www.oeza.nl
mailto:kroezant@oeza.nl


EDITIE	OKTOBER	2016 WWW.OEZA.NL REDACTIE: KROEZANT@OEZA.NL

WEDSTRIJDPLOEG OEZA GOED VAN START 
TIJDENS EERSTE COMPETITIE RONDE 

Op zondag  02 oktober 2016 stond voor de 
wedstrijdploeg de eerste competitie ronde op het 
programma van het seizoen 2016 / 2017. Na alle 
e e r s t e v o o r b e r e i d i n g e n , w a a r o n d e r h e t 
trainingskamp, mocht de wedstrijdploeg laten zien 
hoever ze zijn.  
De voorbereidingen, onder leiding van Wilma en 
Michael van Rijn, pakte goed uit. Met een 
puntentotaal van 5686,53 heeft OEZA de tweede 
plaats behaald na de eerste competitie ronde.  

Traditioneel is 
de eerste competitie ronde voor de wedstrijdploeg meestal niet 
de allerbeste. Wie weet wat dit te betekenen heeft voor de rest 
van het seizoen.  
Wist de wedstrijdploeg de promotie naar de B-klasse vorig 
seizoen net niet te behalen, zo eenvoudig wordt er nu al 
gesproken over promotie dit seizoen. 
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Of promotie naar de B-klasse realistisch is, zal moeten blijken na ronde 2 en 3. Feit is dat de 
wedstrijdploeg op stoom is en een uitstekend resultaat heeft weten te boeken na de eerste 
competitie ronde.  

Tussenstand landelijke C-Klasse seizoen 2016 / 2017 

Doelstelling voor ronde 2 kan zijn het inhalen van De Dinkel 2. Met een achterstand van 22,14 
punten lijkt dit een realistische doelstelling.  

De volgende competitie ronde staat op de planning op 13 november 2016 te Purmerend.  
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GROTE CLUBACTIE 2016 VAN START
Beste Wedstrijdploeg,
De Grote Clubactie is op zaterdag 1 oktober van start gegaan. 
Vorige week hebben jullie het verkoopboekje van 
ons ontvangen, maar het is ook mogelijk om online loten te 
verkopen. Dit kan via onderstaande link: 

https://clubactie.nl/actie/ZwemverenigingOEZA 

Stuur deze link naar je familie, vrienden en kennissen en nodig 
ze uit om op deze pagina een lot van onze club te kopen. Het bedrag wordt eenmalig van de 
rekening van de koper afgeschreven. Het lotnummer wordt op het bankafschrift vermeld. 
Indien je verkoopboekje vol is en je nog meer loten wilt verkopen, benader dan één van de 
Jeugdraadleden voor een nieuw verkoopboekje. 
Veel succes nog met verkopen! 

De Jeugdraad     Neem contact met ons op via: jeugdraad@oeza.nl 
Bram Schillemans    Cindy Buur 
Koen Gaal     Linda Crok 
Kirsten Petit     Anne Groen 
Matthew de Wit    Dylan de Vries 

JARIGEN BIJ ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
O.E.Z.A. FELICITEERT DE JARIGEN IN OKTOBER 
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1 Ans Meijland 10 M Aafjes - de Kock 25 Leo Mans

Marwa Shirullah 13 Meike Groot 26 Chester Bal

Ali Mortaza Amini 14 Atiana Bejarano Berninzon Danisha Rusche

2 Guido Maalman 16 Dirk Crok 27 Wim Huisman

Sanne Ganzinga 20 Ed Sloof Adam Elmakhour

3 Richard Jongejans Tygo van Bilderbeek 28 Jannie Mud

Hadi Faour 21 Ria Veldhuijs Helena Bokelaar - Jongema

4 Rianne Kok 22 Naomi Buur Lorenzo Huis in ’t Veld

5 Paul Dangerman Tugce Sahin Yesse Raghunathan

Justin van Zeijl 23 Henk Wagter 29 Meike van Eerden

6 Liesbeth Liefting Aurora Gonzalez Villanova 30 Hetty Zonneveld

Keralos Sedhom Peter Jansen 31 Jaynan Boersma

7 Aad Grapendaal 24 Trudy Hoomans

Fenna van der Krogt Liesbeth van den Braber

8 Sarah van der Kolk Lisa Klein
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WEDSITE OEZA OFFLINE DOOR HACK AANVAL 

De website van OEZA is offline gezet, vanwege 
aanhoudende hack aanvallen uit het buitenland. 

Doordat de website van OEZA is gebouwd in een 
verouderd systeem, was het eenvoudig om een hack 
aanval te plaatsen.  

Inmiddels is een team samengesteld, in overleg met 
het bestuur, om een nieuwe website te bouwen, 
welke voldoet aan de huidige eisen. 

We hopen spoedig u te kunnen melden dat de nieuwe 
OEZA website online gaat.  

"  Bent u al lid van de officiële Zwemvereniging OEZA Facebook pagina? Klik nu hier. 

NK ESTAFETTE LIMIET BEHAALD DOOR ROEL, 
MARTIJN, BARRY EN JEROEN 
Roel Gaal, Martijn Butter, Barry Kleijne en Jeroen Jongert hebben zich 
geplaatst voor het ONK korte baan 2016 te Hoofddorp begin november. Deze 
heren zullen in estafette verband deelnemen aan dit internationale toernooi.  

De afstand die gezwommen zal worden is de 4 x 200 meter vrije slag. Uniek is 
dat Roel Gaal onderdeel uit maakt van deze estafette ploeg, dit vanwege zijn 
relatief zeer jonge leeftijd. Daartegenover weet Martijn Butter op latere leeftijd 
nog steeds mee te kunnen met het Nederlandse niveau. Voor beide heren een 
unieke prestatie. En door deelname van Jeroen en Barry is het estafette team 
uiteraard compleet. 

We wensen het viertal succes bij alle voorbereidingen!  

REDACTIE CLUBBLAD DE KROEZANT 
LET OP!!! KOPIJ INLEVEREN VOOR 28 OKTOBER 2016 BIJ DE REDACTIE! 

REDACTIE: PASCAL PALMBOOM & ARNO MEIJER 

DE REDACTIE IS BEREIKBAAR VIA 
KROEZANT@OEZA.NL 
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SPONSOREN CLUBBLAD Zwemvereniging O.E.Z.A.
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