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HEEFT U ZICH AL OPGEGEVEN VOOR DE 
DIVERSE OEZA 50 JAAR ACTIVITEITEN ?                          
AANMELDEN KAN TOT 7 MEI 2018! 
Ook oud - leden van OEZA zijn welkom tijdens de feestavond op 
2 juni 2018! Aanmelden is voor alle activiteiten verplicht! 
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Mededeling 
MELDT UW  

E-MAILADRES AAN BIJ 
DE 

LEDENADMINISTRATIE 
EN ONTVANG 

AUTOMATISCH ELKE 
MAAND GRATIS HET 

CLUBBLAD

SWIMKICK ALKMAAR 
XAM EN JASMĲN 

ZWOMMEN VELE PR’S 

KADERLEDEN 
GEZOCHT 

ZIE VACATURE PAGINA 

GESLAAGDEN 
ZWEMDIPLOMA’S 

GEFELICITEERD!

Wist u dat?  

De audit voor de nieuwe 
ABC licentie goed is 

verlopen bij 
zwemvereniging OEZA. 

Binnenkort verwachten wij  
te kunnen voldoen aan de 

nieuwste NRZ eisen! 
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VAN DE VOORZITTER 

Vorige maand was ik bij vrienden 
in Friesland en samen bezochten 
we de mooie plaats Franeker. Wij 
bezochten daar het Eise Eisinga 
Planetarium. Deze Fries, Eise 
E i s i n g a , w a s w a t w i j 
tegenwoordig een nerd zouden 
noemen. Al op zijn 15e schreef 
hij een wiskundeboek van 650 
pagina’s en een paar jaar later 
een boek met de grondslagen van 
de astronomie. Dat alles naast 
zijn werk bij zijn vader, die 
wolkammer was. 
Op 30-jarige leeftijd startte hij in 

1774 met het maken van een planetarium in zijn woonkamer. 
Van zijn echtgenote had hij daarvoor 7 jaar de tijd gekregen. In 
1781 was het dan ook gereed. Op het plafond van zijn 
woonkamer, pakweg 5x6 meter, was ons zonnestelsel 
uitgetekend compleet met de nodige sparingen waarin de 6 
planeten konden draaien. 
Boven het plafond had hij een enorm houten raderwerk 
gebouwd, dat aangesloten was op alle onderdelen die in het 
plafond van de woonkamer waren gemaakt. Zo was op het 
plafond niet alleen de stand van de planeten ten opzichte van 
de zon zichtbaar, maar bijvoorbeeld ook de jaargetijden en de 
maanstanden. En… dat alles geheel op schaal en in 2018 nog 
steeds werkend. Een enorm project, zeker voor die tijd. Als u er 
eens in de buurt bent, zeker een aanrader. 
Hoe kom ik hierop, zult u misschien denken. Wel, als u dat 
raderwerk ziet, weet u dat alles alleen maar functioneert, als elk 
rad draait zoals het hoort te draaien. Ook bij een organisatie als 
OEZA is dat eigenlijk zo. Ook OEZA bestaat uit vele raderen 
of schakels, maar de zwakste schakel zegt pas iets over de 
sterkte van het geheel. 
Wij mogen als OEZA blij zijn met de vele kaderleden, officials, 
trainers en bestuurders die allemaal als een rad in het grote 
radarwerk van de club passen. Bij het planetarium zal de 
planeet Saturnus in het woonkamerplafond draaien en vanaf 
vandaag gemeten, na 29,46 dagen weer op exact dezelfde 
plaats als vandaag staan. Zo exact hoeft het gelukkig niet bij 
OEZA. We zijn allemaal mensen en mensen maken nu eenmaal 
fouten. Als we die maar proberen te voorkomen en wanneer 
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fouten worden gemaakt, er lering uit trekken, kan onze organisatie alleen maar beter gaan 
draaien. Belangrijk is daarbij ook de communicatie. Het kaderoverleg van 27 maart was dan 
ook zeer nuttig en ook hier bleek dat de communicatie niet altijd even goed is geweest ten 
aanzien van de eisen van het ABC-licentiesysteem en de nieuwe zwemdiplomanormen. Op de 
avond zelf hebben we gelukkig alles goed kunnen verduidelijken. Afgesproken is dat de ABC-
examens kort voor de grote schoolvakantie worden afgenomen conform de nieuwe regels. Die 
zijn bij de zwemleiders bekend en zij zullen daarmee aan de slag gaan. 
Bij de wedstrijdploeg hebben de raderen dit jaar ook goed gedraaid. Na de promotie vorig jaar 
naar de nationale B-competitie eindigde OEZA netjes op de 11e plaats. Zwemmers en 
coaches, van harte gefeliciteerd. Ook voor de NJJK hebben verschillende kinderen al aan de 
limiet voor deelname voldaan. Mooi dat OEZA ook kan meedoen aan deze landelijke 
topwedstrijden. Onze website is uitgebreid met een rubriek “over ons” met daarbij het 
rubriekje “vacatures”. Ik zou zeggen, lees dat eens even. Misschien bent u degene die ons wil 
helpen bij de ABC-zwemlessen of misschien wilt u voor een aantal jaren de 
ledenadministratie van onze club bijhouden of bent u een gepassioneerde pr-man/vrouw. Want 
ook die kunnen we gebruiken. Voor info kunt u me altijd bellen: 0251-239216. Of stuur een 
mailtje naar voorzitter@oeza.nl. 
Waarvoor ik ook reclame wil maken is onze ledenvergadering van 16 mei 2018. Belangrijk 
om te kunnen meepraten met onze bestuurders. 
Op 21 april gaan onze wedstrijdzwemmers naar De Efteling, dit in het kader van ons 50-jarig 
jubileum. Qua kosten scheelt het weer iets, omdat er voldoende AH kortingsbonnen zijn 
gescoord. Ik wens ze hierbij veel plezier. Klapstuk van ons jubileumjaar is 2 juni. ’s Middags 
het grote speelfeest voor alle kinderen van de ABC-lessen en van de lessen zwemvaardigheid 
en ’s avonds de grote feestavond voor alle leden boven de 18 jaar, kaderleden, maar vooral 
ook al onze oud-leden en oud-vrijwilligers. Het is ondoenlijk iedereen persoonlijk uit te 
nodigen. U allen kent vast wel ex-OEZA-leden. Maak ze attent op het feest. “Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd” zegt het spreekwoord niet voor niets. 
Voor de spelmiddag dient u zich op te geven via: activiteiten@oeza.nl 
Voor de feestavond  dient u zich op te geven via: feestavond@oeza.nl 
Aan beide activiteiten zijn voor onze leden geen kosten verbonden. 
Tot slot nog even iets over een wettelijke verplichting waaraan onze vereniging moet voldoen 
vanaf 25 mei 2018. Op dat moment dient onze vereniging te voldoen aan de verordening 
AVG, wat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verordening komt 
voort uit Europese regelgeving. Er stonden en staan enkele informatiebijeenkomsten gepland, 
waarvan er inmiddels één door 2 bestuursleden bezocht is. Voor 25 mei 2018 zullen wij 
ervoor zorgen, dat onze administratie en informatiestromen voldoen aan deze regelgeving, 
zodat bij OEZA (overigens zoals u gewend bent) uw privacy gewaarborgd is.  
Ik eindig dit voorwoord met u nog veel zwemplezier te wensen. 

Met vriendelijke zwemgroet, 
Adrie van der Gracht 
voorzitter zwemvereniging OEZA 

P.S. 
Voor het planetarium zie http://www.planetarium-friesland.nl/ 
Voor de verordening AVG zie http://www.sportwerkgever.nl/nieuws/47414-algemene-
verordening-gegevensbescherming.html 
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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      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   RIDDER ARNOUDLAAN 15 TEL 06-25297398 

DONDERDAG  L. LIEFTING  DUINROOSHOF 35  TEL 0251-231146 

VRIJDAG 18.00 - 18.45 A.I. / H. WINDMÜLLER      TEL 0251-239370  

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. PETIT    

SECRETARIS  S. DE HAAN   

PENNINGMEESTER  M. DE WIT 

COMMISSIE VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE UITVOERENDE ZAKEN (CCUZ) 

VOORZITTER  VACATURE 

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 gevorderden (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 gevorderden  
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 2018 

ZWEM ABC     31,75 EURO 

ZWEMVAARDIGHEID / ZWEMPLEZIER  28,75 EURO 

VOLWASSENZWEMMEN    25,15 EURO 

WEDSTRIJDZWEMMEN    35,75 EURO 

MASTERZWEMMEN    28,50 EURO 

Bij aanvang van het lidmaatschap en in de daarop volgende jaren in januari wordt naast de contributie de 
KNZB-bijdrage ingehouden (€ 47,35- voor startvergunninghouders, € 22,75 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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OEZA 50 JAAR  
AVONTUREN CIRCUIT 

ZWEMVERENIGING OEZA BESTAAT 
50 JAAR EN DAT GAAN WE MET 
JULLIE ALLEMAAL VIEREN ! ! ! 

Wat:   Avonturen circuit 
Wie:   ABC zwemmers / Zwemvaardigheid zwemmers 

  (Je mag ook je broer(tje) of zus(je) gratis    
  meenemen, mits aangemeld) 

Locatie:  Sporthal De Waterakkers 

Wanneer:  2 juni 2018  

Tijdstip:  13.00 - 16.00 uur  

Kosten:  Gratis  

Inschrijven:  Voor 7 mei 2018 via activiteiten@oeza.nl    
  (Naam + Leeftijd) 

LET OP: AANMELDEN IS VERPLICHT! 
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BEHAAL DE NIEUWSTE ZWEM-ABC DIPLOMA’S BIJ 
ZWEMVERENIGING OEZA

Klaar met je A en B en C diploma? Ga door met zwemvaardigheid!  
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SPONSOREN CLUBBLAD zwemvereniging O.E.Z.A.
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ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

16 MEI 2018 
Geachte leden, 

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA uit voor 
de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 16 mei a.s. in de zaal 
van restaurant De Waterakkers, Kerkweg 217, Heemskerk. Aanvang van de vergadering is om 
20.00 uur. 

Agenda:  1. Opening 
  2. Mededelingen en bestuurlijke zaken  
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2017 
  4. Jaarverslag secretaris 
  5. Jaarverslag CCUZ 
  6. Jaarverslag Opleidingen 
  7. Jaarverslag penningmeester  
  8. Verslag kascommissie 
  9. Verkiezing kascommissie 
  10. Verslag steunfonds 
  11. Verkiezing bestuur 
  12. Status beleidsplan 2016 - 2020 
  13. Jubilarissen  
  14. OEZA 50 jaar 
  15. Rondvraag 

Volgens het huishoudelijk reglement treed Adrie van der Gracht af. Adrie stelt zich niet 
herkiesbaar. Het bestuur stelt Pascal Palmboom voor om de functie van voorzitter van Adrie 
te gaan overnemen. Pascal Palmboom zal zodoende tussentijds aftreden als secretaris. Het 
bestuur heeft Pauline Heus bereid gevonden als bestuurslid aan te willen treden en zal de 
functie als secretaris van Pascal overnemen. Eric Tijms heeft aangegeven als bestuurslid te 
willen stoppen en zal tussentijds aftreden. Volgens het huishoudelijk reglement treed Bouke 
Oortwijn ook af. Bouke heeft aangegeven zich voor een volgende termijn herkiesbaar te 
stellen. Het bestuur heeft Froke Bos bereid gevonden als bestuurslid aan te treden.  
Overige kandidaten kunnen zich melden bij ondergetekende, mits hun kandidering gesteund 
wordt door minstens tien seniorleden.  
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Rondvraag 
Met betrekking tot punt 15 verzoeken wij u vriendelijk deze per e-mail in te dienen tot 5 
dagen voor de vergadering (voorzitter@oeza.nl). U kunt dan rekenen op beantwoording door 
een van de bestuursleden. Mocht u uw vraag stellen op de vergadering, dan bestaat de kans 
dat uw vraag niet direct beantwoord wordt, maar behandeld zal worden in de eerstvolgende 
bestuursvergadering waarna beantwoording volgt.  

De voor de vergadering van belang zijnde stukken vindt u binnenkort op de website.  

Link: http://oeza.nl/nieuws/algemene-ledenvergadering-16-mei-2018/  

Met vriendelijke groet, 

Pascal Palmboom 
secretaris@oeza.nl  

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Bezoek de nieuwe vacature pagina op 
de OEZA website en bekijk welke 
vacatures op dit moment openstaan 
bij zwemvereniging OEZA: 

http://oeza.nl/over-ons/vacatures/

Onze huidige vacatures:
- Kaderlid ABC Zwemmen woensdag / donderdag (1,5 uur per week)

- Ledenadministrateur (3 - 5 uur per week)

!10

mailto:voorzitter@oeza.nl
http://oeza.nl/nieuws/algemene-ledenvergadering-16-mei-2018/
mailto:secretaris@oeza.nl
http://oeza.nl/over-ons/vacatures/
http://www.oeza.nl
mailto:kroezant@oeza.nl


EDITIE APRIL 2018 WWW.OEZA.NL REDACTIE: KROEZANT@OEZA.NL

JARIGEN BIJ ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
O.E.Z.A. FELICITEERT ALSNOG DE JARIGEN IN MAART 

Swimkick Alkmaar  
Op 11 maart gingen Xam Blaauw en Jasmijn van Ederen naar de 
Swimkick-miniorenwedstrijd in Alkmaar. Met Eric als coach 
bleek het een geweldige combinatie. Er stonden 4 nummers op het 
programma. Jasmijn zwom 25m schoolslag en 50m vrije slag, 
Xam 50m vrije slag en 200m wisselslag. Dit keer behaalden de 
OEZA-zwemmers geen medailles, maar wel 4 PR’s! 

Met vriendelijke groet, 

Monique van Ederen 
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1 Isabella Zoetbrood 10 Lisa van Sikkelerus 25 Simone Veenboer - Jak

2 Tineke Stengs Jayson Verschoor Jos Pekel

Iris van ’t Veer 11 Jan Valent 26 Gaby Zantvoort

Nina de Graaf 14 Cobie Ruarus - v.d. Gein Daan van Duijn

3 Coby Baltes Eibert de Vries Stephanie Ligthart

4 Ellie Bruin Olivier Crombeen 27 Yente Blaauw

Rie Looijenga Thijn de Jong Merve Kaymak

Maja Wöjcik 15 Kees Duin 28 Casper Tempelmans Plat

5 Nina Roskam Britt Scholten Robin van Bezooijen

Mandy Koldewijn 18 Zara van Es Cas Hamers

Ivar Koldewijn 19 Nick Mosch 29 Martin Heyblok

6 Robert Woudsma Teun Bruins Chiel van Heerwaarden

Pien de Ruijter 20 Mandy Abd Elnour Andrew Sedhom

7 Henk Timmer 21 Tim Essers 30 Annet Klinkhamer

Nienke Klingeler Lotte Vellinga Senna Vos

Ivy de Vries Mike Huijskens 31 Arnold Stins

9 Hilbert Prins Niek Kaptein Mika Dirkson

23 Eric Blaauw

Teun Kaptein
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VRIENDEN VAN ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 

LID WORDEN 
Word 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/ 

!12

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

Fam. IJntema 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
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VRIENDEN VAN ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 

We hebben een grote groep leden die lid zijn van de Vrienden van OEZA maar we kunnen 
natuurlijk altijd meer leden gebruiken. Zoals u ziet is er een grote groep van wedstrijd 
zwemmers lid maar we hebben toch meer leden?? 
Bent u nog geen lid!!  Meld u dan aan u steunt de vereniging om wat extra’s te kunnen doen 
voor elke groep. 

 “Vrienden van OEZA” heeft dit jaar geld beschikbaar gesteld voor de A-B-
C af zwemmers. Deze krijgen weer mooie medailles na het behalen van hun diploma. 
Ook is er wat materiaal vernieuwd voor de zwemvaardigheid groep. 

Natuurlijk kunt u zich nog steeds aanmelden, dus doe dit dan ook, hiermee steunt u de 
vereniging voor maar €. 15,-- per jaar. 

Stuur een mail naar tijms1@gmail.com  of naar onderstaande gegevens op naar  
E.Tijms. Delftsingel 52, 1566 VJ Assendelft.  

Naam:………………………………………………………………………………. 

Adres:……………………………………………………………………………….. 

P.c/ Plaats:…………………………………………………………………………… 

Tel:…………………………………………………………………………………… 

Bank of Giro nr:……………………………………………………………………… 

Met uw akkoord zullen wij 1 keer per jaar het bedrag van uw rekening afschrijven: Ja / Nee 
Anders gaarne per omgaande voldoen op rekening 1724200 t.n.v. Zwemvereniging OEZA te 
Heemskerk met vermelding vrienden van OEZA. 

KOM OP EN WORD LID!!!!!!!!!!! 

LET OP !! 

In de maand MEI wordt weer de €. 15,-- afgeschreven van uw rekening voor de  
“Vrienden van OEZA”.  

Voor degene die zelf overmaken dit gaarne doen ook doen in de maand Mei  AUB 

Groetjes, Eric Tijms 
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JARIGEN BIJ ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
O.E.Z.A. FELICITEERT DE JARIGEN IN APRIL 

Swimkick Purmerend 
Op 28 januari jl. gingen Beau van Tilburg en Jasmijn van Ederen naar de Swimkick-
miniorenwedstrijd in Purmerend. Met beiden een van hun ouders als begeleiding mee hadden ze 
er veel zin in. Die dag stonden voor Beau vier nummers op het programma en voor Jasmijn 3. 
Beau en Jasmijn zwommen beiden 25m rugslag en 25m schoolslag. Beau zwom daarnaast 50m 
rugslag en 50m schoolslag en Jasmijn 50m vrije slag. 
Na een lange middag gingen beide 
zwemmers (en ouders) trots naar 
huis. Beau met 4 pr's, twee 
gouden en 2 bronzen medailles en 
Jasmijn met 2 pr's en een bronzen 
medaille. Wat een mooi resultaat 
en een leuke middag was het! 
Op naar de volgende wedstrijd. 
Met vriendelijke groet, 
Monique van Ederen  
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1 Rick Offringa 10 Rima Ponnampalam 20 Hans Lange

3 Rie Jansen - Benning 11 Martijn Butter Michael van Rijn

4 Jan Glorie 12 Dex van den Engh Laura Woudsma - van 
Doesburg

5 Ilonka van Gelder 13 Pascal Palmboom Isabel van Vliet 

Koen Gaal 14 Marco de Jonge Isabella de Graaf

Lisa Schaefer Akos Smit 21 Aaron Verschoor

Suus Terluin 15 Gerda Santisi 26 Jan Zonneveld

6 M van der Hoek Stefan Tijms Gert Jongejans

Monique Kok - Scheel 16 Piet Boersma Danique Mallon

7 Nevzat Ata Sabine van den Engh - van 
der Hoek

27 Engel Bruins

Rick Aardenburg Linda Crok Gre van Dijk

Bente de Hollander 17 Giovanni Casan Ruiz 28 Monique Palmboom

8 Piet Diemeer 18 Milly Mol Ünal Tughan Yildiz

Nicole Palmboom Gijs Klingeler 29 Gré Dobbelaar

9 Mirjam Roestenberg 19 Luuk Borst

Joyce ten Cate Jaywant van der Wateren
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OEZA 50 JAAR - FEESTAVOND 

ZWEMVERENIGING OEZA BESTAAT 50 
JAAR EN DAT GAAN WE MET JULLIE 

ALLEMAAL VIEREN ! ! ! 
Wat:   O.E.Z.A. Feestavond 50 jaar 

Wie:   Alle vrijwilligers (met partner), alle 18 + leden (met partner) en alle 18 +  
  oud - leden en oud - vrijwilligers (zonder partner) en genodigden.  

Locatie:  Restaurant De Waterakkers  

Wanneer:  Zaterdag 2 juni 2018  

Tijdstip:  20.00 - 24.00 uur  

Kosten:  Gratis  

Inschrijven:  Voor 7 mei 2018 via feestavond@oeza.nl  

LET OP: AANMELDEN IS VERPLICHT! 
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JARIGEN BIJ ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
O.E.Z.A. FELICITEERT DE JARIGEN IN MEI 

GESLAAGDEN
Er is afgezwommen voor de diploma’s  A, B en C en voor de diploma’s zwemvaardigheid 2,  

Survival 3 en snorkelen 2. Er werd prima gezwommen en allen zijn dan ook geslaagd. 

 Alle complimenten voor het kader. 

voor het diploma Zwemvaardigheid 2 op 5 februari 2018: 

Britt Kuijs, Rik Kuijs, Martyna Wojcik, Maja Wojcik, Fenna v.d. Krogt 

voor het diploma Suvival 3 op 19 maart 2018: 

Eline van Assema, Isabelle de Graaf 

voor het diploma Snorkelen 2 op 23 maart 2018: 

Rick Aardenburg, Thomas Dam, Sanne Ganzinga, Dogan Gunduz, Tom Janssen, Sophie 
Kwak, Chris Lokhorst, Adrie de Ruyter 
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2 Jenny Dijkstra - Bosch 9 Eli Knight - Zuidema 22 Richard de Graaf

Tiny Denneman - Berger Lisa Sinnige 23 Ömer Seraslan

Sofie Bakker Gerrit de Ruyter 24 Lina Aguiar

3 Mees Zwart Ajaay Pathmanathan Noud Beentjes

6 Ginger Lois Struve 10 Thea Limmen - Zonneveld 25 Gé Vink

Fajah Jane Struve 11 Nikita van Huisstede Spike Berkhout

7 Joop van Giezen Koray Ciftcy Hana Abdulkarim

Annamarie Tijms -  Glim 13 Daniëlle Hoek 26 Iza Erich

Wilco Renkema Meto Boumazzoughe 28 Ingrid de Wit

Marieke Bos 16 Fiona Koper 29 Ingrid Alvarez Rodriguez 

8 André Pover Jerrin Pathmanathan Marina Rydwanska

Jasper Camphuijnder Serena Ypma 30 Reda Karmine

Firdevs Kaymak Jorn Sinnige Rory Bakker

19 Iety van Kan - Voerman 31 Jan Streep

20 Carin Kroon Burhan Attay

http://www.oeza.nl
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voor het A- diploma: 

4 april 2018: 

Jayden Brantenaar, Merel Commandeur, Bente de Hollander, Teun Kaptein, Thijn de Jong, 
Merel de Leeuw, Firdvs Kaymak, Pien de Ruijter, Thije Tiemann, Senna Vos, Ilvy Zeitsen 

5 april 2018: 

Amad Ahajjam, Jayman Boersma, Feline Crezee, Elyn Freeth, Mike Huijskens, Meyvin 
Keddis, Salaahdin Moussati, Rikke Oortwijn, Kiara Pirovano, Michelle Romereo, Thomas 
Sedhom, Anniek Stengs, Ivy de Vries, Serana Ypma, Gaby Zandvoort 

voor het B- diploma: 

4 april 2018: 

Melissa Baas, Julian Begthel, Daan Hogenbirk, Tim Houtenbos, Melissa van der Vliet, Wessel 
Zonneveld, Mees Zwart 

5 april 2018: 

Soly Aguiar, Koray Ciftci, Yana Deijlen, Sophie Groenendaal, Sem Koster, Claudia Mroz  

Jytte Oortwijn, Danisha Rusche, Lotte Schut 

 

voor het C- diploma: 

4 april 2018: 

Mandy Abd Elnour, Sandy Abd Elnour, Meto Boumazzoughe, Teun 
Bruins, Alyna Gonzalez Vergara, Prawin Pathmanathan, Amir Lazem, 
Marcel Lata, Sven Roozendaal, Cas Roozendaal, Chantal Spijkerman, 
Nikita Ramaekers, Meagan Steenkamp, Rasul Tetik 

5 april 2018: 

Stijn Butter, Mike Diepstraten, Zara van Es, Hadi Faour, Nina de Graaf, 
Reda Karmine, Gerrit de Ruijter, Teun Schmidt. 

Allen van Harte Gefeliciteerd en op naar het volgende diploma! 
Monique Palmboom en André Pover 
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DRINGEND GEZOCHT: KADERLEDEN
Er is al meerdere keren een oproep/verzoek geweest op de woensdagavond voor het werven 
van kaderleden, maar helaas heeft het tot nu toe niet het gewenste resultaat opgeleverd. 
Daarom nu deze dringende oproep in de Kroezant, om te kijken of we u enthousiast kunnen 
krijgen om langs de badrand te gaan staan. Er staat met opzet DRINGEND, omdat er aan het 
eind van dit seizoen sowieso 3 kaderleden stoppen met lesgeven op de woensdagavond. Lees 
onderstaande eens door, misschien dat u een ander inzicht krijgt. 

Het is belangrijk dat uw kind zwemles krijgt, daarover is 
iedereen het in ons waterrijke landje eens. Als u kiest voor 
zwemles bij een zwemclub zoals OEZA, wordt dit allemaal door 
vrijwilligers gedaan. Dat scheelt u in uw portemonnee, terwijl 
uw kind toch van grotendeels gediplomeerd kader les krijgt. 
Op de woensdagavond staat er per groep in elk geval 1 
gediplomeerd kaderlid. En de voorkeur is per groep 2 
kaderleden. Als iedereen er is, lukt dat op de woensdagavond. Maar ook wij zijn maar gewone 
mensen die ziek kunnen worden of zo af en toe met vakantie willen. Dan komen we in de knel 
met het aantal kaderleden. Om toch de veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen, zijn 
daarom extra ogen nodig! 

Ik kan me voorstellen, dat u niet beide uren kunt of wilt lesgeven. Ook met één uur zijn wij 
echter al enorm geholpen. Lijkt het u leuk, of kent u iemand die het leuk vindt, maar twijfelt u 
nog, kom dan naar me toe na de zwemles. Ik kan u het één en ander uitleggen. Bellen of 
mailen mag natuurlijk ook. Mijn nummer is 06-25297398 en 
mijn e-mailadres is froke1506@telfort.nl. 
Ook jongeren die graag zwemmen, b.v. van de wedstrijdploeg, 
zijn overigens van harte welkom. Veel kaderleden die lesgeven, 
zijn ooit op jonge leeftijd begonnen. 

Ik hoop, dat u er serieus over wilt nadenken en niet denkt “Ach, 
dat doet een ander wel.” Als iedereen zo denkt, bestaat er een 
kans dat er op een gegeven moment te weinig kader overblijft, 
en in het ergste geval kan er op de woensdag geen les meer gegeven worden. Ik neem aan dat 
u dat niet wilt! 

Met vriendelijke groet, 
Froke Bos 
kaderhoofd 
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SCHRIJVEN
Heb er al vaker over geschreven. “Waarover?” zult u denken. Nou, over het schrijven van een 
stukje voor ons aller Kroezant. Sinds de Kroezant digitaal verschijnt, lijkt het aanleveren van 
kopij een nog groter probleem te zijn dan het altijd al was. De redactie heeft ten einde raad al 
besloten niet maandelijks meer uit te komen met een nieuw nummer. Jammer en volgens mij 
ook niet bevorderlijk voor de clubgeest. Er komt geen actuele informatie naar de leden en 
eventueel reageren op een artikel in de Kroezant komt dan echt als mosterd na de maaltijd. 

Met zoveel zwemmers en zwemsters die wekelijks bij onze vereniging zwemmen, moet toch 
altijd wel wat gebeuren dat het vermelden waard is, en al die OEZA-leden beleven buiten het 
zwembad toch ook wel dingen die het vermelden waard zijn. 
Dat je niet kunt schrijven, is geen smoes, want je ziet constant jong en oud bezig met hun 
telefoontje om berichten te versturen aan ik weet niet wie. Volgens mij moet er op de scholen 
ook regelmatig een werkstuk worden in gediend waarin een en ander wordt verteld en uit de 
doeken gedaan. Kom op, mensen! Vooral nu, in ons jubileumjaar, zijn er toch wel dingen te 
vermelden uit het nabije en/of grijze verleden die het waard zijn om gedeeld te worden? Mag 
ook een beleving van gister zijn of een overpeinzing over de toekomst van jezelf of van 
OEZA of Heemskerk om maar wat te noemen. 
Kaderleden maken volgens mij toch ook van alles mee in het zwembad en zeker de 
kaderleden die de kleinsten leren zwemmen maken volgens mij toch vaak leuke en/of 
hilarische dingen mee. Tijdens de wedstrijden, binnen en/of buiten, gebeuren toch ook wel 
dingen die het vermelden waard zijn. 

!19

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


EDITIE APRIL 2018 WWW.OEZA.NL REDACTIE: KROEZANT@OEZA.NL

Eer dit stukje in de Kroezant verschijnt, hebben we de gemeenteraadsverkiezingen 
bijvoorbeeld al gehad. Hoe doet uw favoriete partij het ten opzichte van sport in het algemeen 
en het zwemmen in het bijzonder? Zelf heb ik geen idee welke partij zich veel of weinig in zet 
voor de sport. Zij zullen ongetwijfeld er hier of daar in hun programma wel een regeltje aan 
gewijd hebben en als er een flink sportevenement georganiseerd wordt, is er altijd wel iemand 

uit te politiek te vinden die de officiële start of opening wil verrichten en daarbij vertelt dat 
sport toch zo belangrijk is in de samenleving, maar daadwerkelijke steun vanuit die partij en/
of gemeenteraad is zaak twee. 
Zal mij benieuwen of de gemeente spontaan nog wat van zich laat horen straks bij ons 
jubileum. De nieuwe raadsleden zijn dan al wel geïnstalleerd, neem ik aan, en als de 
coalitiebesprekingen niet te veel tijd nemen, kan het zo maar zijn dat we op de 
wethouderszetels andere personen aantreffen, die dan mooi de kans hebben zich in de kijker te 
zetten. Er zullen niet veel raadsleden zijn die één van de vorige jubileumfestiviteiten 
meegemaakt hebben. Geloof ook niet dat ik ooit een toen zittend gemeentebestuurder op een 
dergelijk feest gezien heb. Heb toch diverse jubilea van OEZA meegemaakt, zoals o.a. het 5-
jarig bestaan in de ADO-kantine, een feest in de ODIN-kantine, feest in de Jansheeren, het 25-
jarig jubileum op de boot over het Noordzeekanaal en het 40-jarig jubileum in Akersloot. Dit 
is wat mij zo te binnen schiet. Komt dan nu het 50-jarig jubileum bij in de Waterakkers. Hoop 
dat OEZA nog vele jubilea mag vieren. 

K.v.D. 
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OEZA KLEDING 
10 % korting de gehele maand april!

Bezoek de OEZA kledingshop: 
https://oeza.gratisclubshop.nl 
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Open Water Evenement De Bosbaan 
steunt de Brandwonden Stichting
Open Water Evenement De Bosbaan zal tijdens de aankomende editie de Nederlandse 
Brandwonden Stichting steunen. Op dit moment heeft de Brandwonden stichting een project 
waarin zwemmen een belangrijke rol speelt: Aquatraining. 

De vraag?  
Brandwonden zijn de meest complexe wonden die bestaan. Het revalidatieproces na een 
behandeling in een brandwondencentrum is extreem 
pijnlijk. De Nederlandse Brandwonden Stichting wil 
deze pijn bestrijden. Daarom zet het Open Water 
evenement De Bosbaan zich in voor het zorginnovatie- 
en implementatieproject Aquatraining. Dit project leidt 
ertoe dat in alle drie de brandwondencentra in Nederland 
Aquatraining aangeboden kan worden. Dit is mogelijk, 
zodra er € 40.000 bijeen is. Daarom is iedere bijdrage 
aan dit project zeer welkom. 
———————————————————————————————————————- 

HEAD Open Water Evenement De 
Bosbaan 28 en 29 juli 2018

———————————————————————————————————————- 
Wat is Aquatraining? 
Aquatraining is een revalidatiemethode waarbij patiënten, die nog onder behandeling zijn in de 
brandwondencentra, revalideren in water. Deze brandwondenpatiënten hebben vaak grote, 
pijnlijke wonden en trekkende littekens. Voor hen voelt revalideren in water veel fijner aan dan het 
revalideren ‘op het droge’. Ook vergroot deze revalidatievorm sneller de conditie en daarmee de 
terugkeer naar huis, school of werk. Aquatraining is revalideren met minder pijn, en toch een 
sneller herstel dus. De eerste resultaten laten bovendien zien dat het aspect ‘plezier’ enorm is: er is 
lol tijdens het revalideren. Ook dit draagt bij aan het bevorderen van herstel. 

Waarom is uw steun nodig? 
Revalideren in water werkt bevorderend voor het herstel bij brandwonden. Om ervoor te zorgen 
dat deze behandeling standaard wordt aangeboden aan alle patiënten met brandwonden, is het 
nodig om wetenschappelijk onderzoek te doen. Dankzij de steun van donateurs is de Nederlandse 
Brandwonden Stichting inmiddels wel met dit onderzoek (en gelijktijdige implementatie) 
begonnen. Aquatraining is nu beschikbaar voor patiënten van het brandwondencentrum in 
Rotterdam. Wij willen echter de pijn van alle brandwondpatiënten verminderen. Daarom is het 
belangrijk om Aquatraining voor alle brandwondpatiënten mogelijk te maken. 
Help ons om dit ambitieuze doel in 2018 te realiseren. Steun nu met een kleine of grote gift. 

Wilt u hieraan bijdrage? Doneer hier 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Op maandag 30 april 2018 zullen de jaarlijkse Schoolzwemkampioenschappen van Heemskerk 
worden gehouden in zwembad De Waterakkers. Aan deze activiteit zullen deze editie in totaal 6 
basisscholen deelnemen, met een totaal van ruim 130 leerlingen. 
De leerlingen zullen deze ochtend (08.30 - 12.00 uur) een circuit doorlopen van spellen, in het 
zwembad en op de kant. Denk hierbij aan het vervoeren van een mat in het water, of het omgooien 
van flessen (bowlen) op de kant. 

Opgeven als vrijwilliger  

De organisatie is daarom op zoek naar vrijwilligers, in alle leeftijds categorieën die willen helpen 
bij de diverse activiteiten. 
Opgeven kan tot 20 april 2018 bij Pascal Palmboom via palmboompascal@gmail.com  ! 
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EINDSTAND B KLASSE 
COMPETITIE
De wedstrijdploeg van OEZA is tijdens het seizoen 2017/2018 op een keurige 11de plek 
geëindigd. Ook volgend seizoen zal OEZA weer in de landelijke B-klasse zwemmen.  
Complimenten voor alle zwemmers en zwemsters, dit is een fantastische prestatie. Hoofdtrainer 
Michael van Rijn: ‘Dit is niet alleen een prestatie van alle zwemmers en zwemsters, ook de 
trainers en alle andere vrijwilligers hebben bijgedragen aan dit resultaat, fantastisch!’

 
 

 

REDACTIE CLUBBLAD DE KROEZANT 
LET OP!!! KOPIJ INLEVEREN VOOR  29 MEI 2018 BIJ DE REDACTIE! 

REDACTIE: PASCAL PALMBOOM & ARNO MEIJER 

DE REDACTIE IS BEREIKBAAR VIA 
KROEZANT@OEZA.NL 
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  AGENDA APRIL / MEI 2018

  Datum Locatie Activiteit Afdeling 
   12 april 2018	 	 Heemskerk	 Clubkampioenschappen deel 4	 	 Wedstrijdzwemmen

   27 april 2018 		 -	 	 GEEN ZWEMMEN (KONINGSDAG)	 Allen

   16 mei 2018	 	 Heemskerk	 ALGEMENE LEDENVERGADERING	 Allen

   21 mei 2018	 	 -	 	 GEEN ZWEMMEN (PINKSTEREN)	 Allen

  

	 	 Meer agendapunten:


www.oeza.nl/agenda 

http://www.oeza.nl/agenda
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SPONSOREN CLUBBLAD zwemvereniging O.E.Z.A.
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