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Mededeling
MELDT UW E-MAIL
ADRES AAN BIJ DE
LEDENADMINISTRATIE
EN ONTVANG
AUTOMATISCH ELKE
MAAND GRATIS HET
CLUBBLAD

ORCA CHRISMAS
SWIM LEEUWARDEN

EEN SPORTIEF EN
GEZOND 2017!

TYR ZWEMKLEDING

DENDEREND SUCCES!

NAMENS HET BESTUUR

ONTVANG 15 % KORTING
CODE: OEZA13A

NIEUWE WEBSITE!
Bezoek nu: www.oeza.nl en bekijk de splinternieuwe website.
De afgelopen maanden is door Adrie van der Gracht, Bouke Oortwijn en Pascal Palmboom in
samenspraak met het bedrijf Blitskikker gewerkt aan een nieuwe OEZA website.
Wist u dat?
De wedstrijdploeg van
OEZA de mogelijkheid
heeft om in 2017 te
promoveren naar de
landelijke B-klasse.
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VAN DE VOORZITTER
2017 een nieuw jaar. Allen een
heel gelukkig en vooral gezond
2017 gewenst. Laat ik daar maar
mee beginnen. Wat staat ons dit
jaar te wachten vragen we ons
steeds weer af. Je hoort vooral
Trump, Brexit en verkiezingen.
In privé vaak goede voornemens
zoals minder, maar vooral
gezond eten, meer bewegen en
met name meer sporten
Laat dat laatste nu wezen waar
OEZA ook goed in kan zijn.
Dus mocht u deze dagen iemand
horen die wat meer wil sporten, wijs ze dan op onze recreatieve
zwemlessen, voor volwassenen op de maandag, de woensdag
en de vrijdag. Sporten blijft een mooie en gezellige hobby. Dat
kan zwemmen zijn, maar vele andere sporten kunnen bijna
door iedereen beoefend worden. Zo deed ik met mijn
echtgenote Ria in November mee aan de Fjoertoer. Een mooie
wandeltocht in de omgeving van Egmond afsluitend met een
stuk wandelen over het strand. Het parcours werd mooi
gemaakt door verschillende lichtobjecten. Ook waren op
verschillende plaatsen allerlei koren actief om muziek ten
gehore te brengen. De horeca zorgde ervoor dat tijdens de tocht
hier en daar gegeten en gedronken kon worden. Prachtig weer
en nagenoeg geen wind leidde er toe dat de 19 kilometer
zonder moeite na 4,5 uur was afgelegd. We hebben ons
vermaakt. De dag daarna naar de tunnelrun. Onze zoon Timo
was deelnemer. Na een korte voorbereiding lege hij het
originele parcours af in een prima tijd; zijn doelstelling was
gehaald. Maar ook van sport op TV, het is dan weliswaar
passief sporten, kunnen we genieten. In 2016 als meest
opvallend de Formule I races met “onze” Max die het vorig
jaar uitstekend deed. Het zal Nederland op zijn kop zetten als
die jongen nog eens (wat men voorspeld) wereldkampioen gaat
worden. In dan in januari natuurlijk het schaatsen, waar
Nederland altijd hoge ogen mee gooit. Kortom sport kan op
allerlei manieren bedreven en beleefd worden en is iets wat
hopelijk altijd in mijn leven belangrijk zal zijn. Mooi
meegenomen dat het ook nog goed voor je lijf is. Terug naar
OEZA. Voor degenen die niet op de ledenvergadering
aanwezig waren, deze is zonder problemen verlopen. De
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OEZA ONLINE

SPONSOREN
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WILT U OOK SPONSOR
WORDEN VAN
ZWEMVERENIGING
O.E.Z.A.? NEEM
CONTACT OP MET ERIC
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begroting werd door de leden goedgekeurd. Aan verschillende items werd aandacht besteedt, zoals
de nieuwe website die op korte termijn de lucht ingegaan is, het ABC-licentiesysteem en de
implementatie van het beleidsplan. Verder werd bepaald dat de lessen van Simone Veenboer
gecombineerd gaat worden met het masterzwemmen. Mede hierdoor kon de contributieverhoging
beperkt blijven tot € 0,50 per maand. 13 november werd de 2e ronde van de competitie
gezwommen door onze wedstrijdzwemmers. Net als de 1e ronde werd een fraaie 2e plaats gehaald.
Een bewijs dat de prestatie tijdens de 1e rond geen incident was. De kans op promotie naar de Bklasse is daardoor vergroot. Zwemmers en trainers gefeliciteerd en succes in de volgende rondes.
Ook een felicitatie naar Nina Roskam. We hebben de ABC-licentie nog niet binnen, maar Nina
heeft onlangs examen gedaan en is bij OEZA de eerste gelicentieerde examinator, die voldoet aan
de eisen van het nieuwe licentiesysteem. Nina van harte gefeliciteerd. OEZA heeft hoog bezoek
gehad. In de week voor de verjaardag van de Sint, heeft Sinterklaas en een drietal Zwarte Pieten
een bezoek gebracht aan onze jeugdleden. Fijn dat zij in deze drukke tijd nog bij de OEZA
kinderen lang kunnen komen. Ons kaderhoofd van de vrijdag, Helena Bokelaar is onlangs
bevallen van en zoon. Moeder en zoon maken het goed. We hebben Helena inmiddels in december
alweer aan de badrand kunnen waarnemen. Het diplomazwemmen voor A, B en C heeft op 7 en 8
december plaatsgevonden. Voor de jonge zwemmertjes altijd weer spannende dagen als ze op
moeten voor hun meestal eerste examen. Ze zijn door onze kaderleden goed voorbereid en konden
na de proef allen hun diploma ophalen. Allen gefeliciteerd. Verder hebben als alles goed is gegaan,
alle kaderleden en trainers die les of training geven aan minderjarigen, bericht gehad van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie om een VOG verklaring aan te vragen, middels de link die in
de mail staat. Vraag u die a.u.b. zo snel mogelijk aan. Mocht u vallen onder de categorie kader of
trainer die les/training geeft aan minderjarigen bij OEZA en u heeft niet een dergelijk verzoek
ontvangen, meldt u dat dan even aan voorzitter@oeza.nl . Zo maken we samen weer een stap om
het zwemmen nog veiliger te maken. Dit voorwoord had ik al klaar voor de december editie en
heb ik nu kort herschreven voor het januarinummer. In december is er geen nieuwsbrief
uitgekomen. Reden: te weinig kopy. Niet voor niets stelde Pascal Palmboom, die heel veel tijd in
de samenstelling van de nieuwsbrief steekt, het bestuur de vraag: “Moeten we er nog mee
doorgaan? “ Het bestuur en daar zal ik eerlijk in zijn, denkt daar wisselend over. Als ik voor
mezelf spreek ben ik van mening dat de nieuwsbrief wel degelijk nog een functie heeft, wellicht
niet meer zo als 20 jaar geleden, toen de Kroezant nog het enigste medium was die OEZA
gebruikte. Frappant is dat de vraag van Pascal komt op het moment dat het bestuur conform het
beleidsplan ideeën heeft over de vorming van de werkgroep communicatie. Deze werkgroep zal
zich ook buigen over de nieuwsbrief. In ieder geval zal duidelijker naar voren gebracht moeten
worden dat het clubblad, nu in de vorm van de digitale nieuwsbrief voor de leden en door de leden
is. Hiermee bedoel ik dat van u allen verwacht wordt om meer kopy aan te leveren. Dat kan een
stukje over uw ervaringen bij OEZA zijn, een verslag van een wedstrijd, zelfs een kritisch noot
mag. Is het uw hobby om raadsels of puzzels te maken, stuur ze ook geruist in.
Sterker nog heeft u zin om de redactie op het gebied van het verkrijgen van kopy op wat voor
wijze dan ook te helpen, neem contact op met Pascal Palmboom, mail kroezant@oeza.nl .
Tot zover mijn nieuws. Ik wens u veel zwemplezier en laten we er met zijn ALLEN een mooi
2017 van maken.
Met sportgroet,
Adrie van der Gracht
voorzitter OEZA
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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
OPLEIDINGEN KADER

CREUTZBERGLAAN 39 (BEVERWIJK)

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

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

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 / Volwassen / Masters

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
18.00 - 18.45 uur

Leszwemmen A, B en C
Leszwemmen A

18.45 - 19.30 uur

Leszwemmen A, B en C

19.30 - 20.45 uur
18.00 - 18.45 uur

Wedstrijdzwemmen
Zwemvaardigheid 1,2 en 3 / Zwemplezier

18.45 - 19.30 uur

Volwassenen

20.45 - 21.30 uur
08.30 - 09.30 uur

Volwassenen
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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GELUKKIG NIEUWJAAR!

WE WENSEN
IEDEREEN EEN
GELUKKIG, GEZOND
EN SPORTIEF 2017
TOE!

Namens het bestuur,
Adrie van der Gracht (voorzitter)
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SCHOOLSLAG TECHNIEK IN BEELD
EEN GOEDE TECHNIEK ZORGT VOOR SNEL RESULTAAT!
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SPONSOREN CLUBBLAD Zwemvereniging O.E.Z.A.
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ORCA CHRISTMAS
SWIM TE
LEEUWARDEN
Zwemvereniging OEZA heeft met een
afvaardiging van de wedstrijdploeg op 29 en
30 december deelgenomen aan de ORCA
Christmas Swim in Leeuwarden. Ruim 250
deelnemers uit heel Nederland namen deel
aan dit tweedaags evenement, waaronder ook
J o e r i Ve r l i n d e n , z w e m m e r v a n d e
Nederlandse ploeg.
OEZA heeft hier prima resultaten neergezet. In
de ochtend werden de series gezwommen. Op
de eerste dag werd er negen keer een
persoonlijk record gezwommen en plaatste
Danae Kingma zich met de 100 meter
wisselslag voor de A-finale. Voor de B-finales plaatsten zich Jade Broek en Anne Groen op de
100 meter rugslag. Shira de Haan op de 50 meter schoolslag. Koen Gaal op de 100 meter
wisselslag en Danae Kingma en Jeroen Jongert op de 100 meter vrije slag.
Deze finales werden ’s middags gezwommen. Uiteindelijk behaalde Danae Kingma onder
luidde aanmoediging van de OEZA zwemploeg de derde plaats bij de 100 meter wisselslag.
Ook bij de minioren van OEZA werden persoonlijke records gezwommen.
Op de tweede dag van dit toernooi bereikten vier zwemmers de finale sessie. Dit waren Jeroen
Jongert, 100 meter vlinderslag en Danae Kingma, 50 meter vrije slag in de A-finale. En Sjoerd
Jongert en Jade Broek, deze zwemmers plaatsen zich voor de 100 meter schoolslag in de Bfinale. Zowel Jeroen en Danae eindigden op de vierde plaats.
De OEZA wedstrijdploeg werd voor dit toernooi
gesponsord met eten en drinken door:
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NIEUWE OEZA WEBSITE
Sinds begin december is de nieuwe OEZA website online gegaan. De oude website voldeed niet
meer aan huidige standaarden en bleek helaas niet voldoende beveiligd tegen hedendaagse
bedreigingen. Het bestuur heeft zodoende het besluit genomen een professionele partij een nieuwe
website te laten bouwen. Uiteindelijk heeft het bedrijf Blitskikker de opdracht in handen gekregen
en hebben een nieuwe website gebouwd in overleg met Adrie van der Gracht, Pascal Palmboom
en Bouke Oortwijn. Nieuwsgierig naar de nieuwe website? Bezoek:

www.oeza.nl !

AGENDA januari / februari 2017
Datum
Locatie
t/m 8 januari 2017 Heemskerk
7/8 januari 2017
Purmerend
14/15 januari 2017
Purmerend
26 tot 29 januari 2017 Eindhoven
2 februari 2017
Heemskerk
5 februari 2017
12 februari 2017
Purmerend

Activiteit
KERSTVAKANTIE
Regio Kampioenschappen korte baan
Regio Kampioenschappen korte baan
NJJK Korte Baan
Clubkampioenschap deel 3
Junioren / Jeugd deel 3
COMPETITIE DEEL 3

Afdeling
ALLEN
Wedstrijdzwemmen
Wedstrijdzwemmen
Wedstrijdzwemmen
Wedstrijdzwemmen
Wedstrijdzwemmen
Wedstrijdzwemmen

Meer agendapunten:
www.oeza.nl/agenda
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KNZB BIJDRAGE JANUARI 2017
In januari wordt de jaarlijkse KNZB bijdrage geïncasseerd. Om vragen te voorkomen is het
wellicht handig hier een korte toelichting op te geven.
De KNZB afkorting van Koninklijke Nederlandse Zwem Bond is het overkoepelende orgaan dat
zwemverenigingen op allerlei terreinen ondersteunt. De leden van OEZA zijn na lid te worden van
OEZA automatisch lid van de KNZB.
Om alle taken van de KNZB te benoemen gaat te ver voor dit artikel, dan verwijs ik u liever naar
de website van onze bond www.knzb.nl. Hierop kunt u alles lezen waarmee de KNZB zich bezig
houdt. Belangrijkste taken zijn wat OEZA betreft het verzorgen van opleidingen en het promoten
van de zwemsport. Verder zijn onze kaderleden en leden verzekerd
voor schaden en ongevallen voor zover die toe te rekenen zijn aan
trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten (inclusief
vervoer van- en naar deze activiteiten). Let op, het is wel een
secundaire verzekering en dekt dus alleen schades als andere
verzekeringen niet uitbetalen. U dient dus eerst uw eigen
verzekering (WA- ongevallen- of zorgverzekering) aan te spreken.
De KNZB is er zowel voor de breedtesport als voor de topsport. Een
voorbeeld van breedtesport. Een voorbeeld daarvan is dat wij al
enkele jaren flyers van de KNZB hebben gekregen om uit te delen
bij de verschillende activiteiten. Verder zorgen zij voor nieuwe initiatieven die de lessen (nog)
leuker kunnen maken. Kortom de kinderen (nog) meer plezier laten beleven tijdens de zwemles en
ze langer aan de club binden.
De KNZB houdt zich ook bezig met het ontwikkelen van software dat ingezet kan worden voor
verenigingen, het opleiden van officials voor de verschillende zwemwedstrijden, het promoten van
het project zwemmen levenslang en sinds enkele jaren het organiseren en promoten van het
gehandicaptenwemmen. Een veelheid van taken die alleen landelijk georganiseerd en gestuurd
kunnen worden.
Verder – en heel belangrijk- ondersteunt de KNZB ons streven om de huurtarieven van het
zwembad omlaag te krijgen
Dit organiseren kost geld en daar is ondermeer uw jaarlijkse bijdrage voor nodig. Ook de overheid
ziet het belang in van de KNZB en verstrekt via het NOC/NSF gelden om de organisatie op een
goed kwalitatief peil te houden. Ook zit in uw jaarlijkse bijdrage enkele euro’s die afgedragen
worden aan de regio, die op regionaal niveau opleidingen en wedstrijden aanbieden. Ik hoop u
hiermee wat duidelijkheid te hebben gegeven over de bijdrage die onze vereniging bij u int en die
daarna wordt afgedragen aan de KNZB. Mocht u desondanks vragen hebben, stelt u ze gerust.
Adrie van der Gracht
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VRIENDEN VAN ZWEMVERENIGING O.E.Z.A.

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

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

Familie Gerritse

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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JARIGEN BIJ ZWEMVERENIGING O.E.Z.A.
O.E.Z.A. FELICITEERT DE JARIGEN IN JANUARI
2 Arnold de Graaf

17 Betsy Derksen

23 Jaidy Paap

Manouk Hol

Theun de Boer

24 Barry van Rookhuizen

Senna Kensen

Wessel Olsthoorn

25 Sabina Mosch

Lotte Schut

26 Mirjam Olthoff

3 Kirsten Petit
Iris Jansen
4 Djordy Roke
5 Bouke Mud

18 Rik Kuijs
19 Danae Kingma
Thomas Sedhom

Levi Struve

20 Roy van Ginkel

6 Job de Wit

Sjoerd Jongert

7 Luca Dubelaar

Thijs Koeman

8 Lianne Wieman
Stan de Wolf
9 Joey de Graaf

21 Tom Janssen
Sven Roozendaal
Cas Roozendaal

Armin Hakiem

22 Thomas Dam

10 Jannie Boschman

Britt Kuijs

27 Simone van Ballegooie
Jarno Groen
Shana Visser
Luuk Horn
28 Adrie van der Gracht
Jolanda van Ruijven
29 Theo Mud
Bryan Ooms
30 Henny v.d. Wal - Doets
Lisette Kok
Eline van Rijn

11 Jasmijn van Ederen

TARIEVEN 2017
Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering zijn de contributie tarieven voor het jaar 2017
met algemene stemmen aangenomen. Voor de meeste disciplines betekent het een verhoging
van 0,50 euro cent per maand. Hieronder ziet u het verschil tussen de tarieven in 2016 en 2017:
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UIT DE OUDE DOOS
Hier weer opmerkelijke zaken uit notulen van lang geleden, waarbij verschillen van vroeger en nu,
maar ook overeenkomsten van toen en nu aan de oppervlakte komen. Ik bespreek hier de
bestuursvergaderingen van 25 augustus 1982 en 15 september 1982.
De vakantie is om. Seizoen 1982/1983 is begonnen. Men is gestart met de bouw van een nieuw
clubonderkomen. Op 25 augustus is de 1e bestuursvergadering van dit nieuwe seizoen. Plaats van
handeling: Pieter Breughelstraat 2. Het bestuur is met uitzondering van de heer De Buyzer
aanwezig en de voorzitter opent de vergadering om 20.09 uur.
Er wordt bij het kader promotie gemaakt voor het volgen van de cursus zwemleider A en Eerste
Hulp Bij Ongelukken. Daarvoor wordt o.a. een stencil uitgereikt. Dash wasmiddel heeft een voor
de club voordelige actie. Er zal in de Kroezant reclame voor worden gemaakt.
Op de vrijdagavond is tijdens het afzwemmen gebruik gemaakt van een megafoon. De heer van de
Linden zal bij Hoogovens informeren of er mogelijk 1 voordelig aangeschaft kan worden.
De clubhuiscommissie meldt dat de bouw van het nieuwe clubhuis in volle gang is. Het oude
clubhuis wordt op 28 augustus grondig schoongemaakt.
Mevrouw Plokker en de heer Van de Linden zullen de J-cursus gaan volgen.
Mevrouw Waning is gestart met figuurzwemmen. Via de kaderhoofden zijn nieuwe T-shirts
uitgereikt. Om 22.19 uur sluit de voorzitter de vergadering.
15 september vindt de opvolgende bestuursvergadering plaats. Heel veel ingekomen stukken en
mededelingen deze keer.
De notulen van de Sportraad worden voortaan gekopieerd en verspreid.
Folders van Sporttechnika zijn binnen. Een van deze mensen wordt uitgenodigd om te zien wat zij
voor OEZA kunnen betekenen.
Een megafoon kan in het vervolg worden geleend.
22 november zijn de onderlinge wedstrijden recreatief.
De zwemcommissie zal zich inschrijven voor het aquafitspel in 1983.
De stemming in de wedstrijdploeg daalt. De heer Mulder zou te weinig aandacht besteden aan de
mindere zwemmers. Mevrouw Dijkstra is lid geworden van de zwemcommissie.
In de rondvraag maakt de heer Van de Kamp bekend dat de jeugdraad voornemens is om op 29
oktober een feestavond te organiseren. Het bestuur is van mening dat die datum uitgesteld moet
worden vanwege wedstrijden. Sommige zaken zijn voor mij onduidelijk waarom deze in de
notulen staan. Zo verteld Mevrouw Plokker tijdens de rondvraag dat er geen koffie was op de
dinsdagavond voor de heer Oosterling. Een andere opmerkelijke opmerking: “Grote jongens
mogen niet in de kleedhokjes, terwijl de kleedhokjes door De Waterakkers zelf wel voor kleine
kinderen worden gebruikt”. De definitieve datum voor opening van het nieuwe clubhuis is/kan
nog niet worden vastgesteld. Men werkt naar 30 oktober. De vergadering wordt gesloten om 22.31
uur.
Een drukke periode voor OEZA. Het nieuwe clubhuis zal ongetwijfeld veel medewerking van
vrijwilligers vragen. Opmerkelijk dat er bij de onderlinge wedstrijden gebruik werd gemaakt van
een megafoon. Dit was vorig seizoen noodgedwongen ook nodig omdat de geluidsinstallatie toen
wel helemaal slecht functioneerde.
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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
!1 5

EDITIE JANUARI 2017

WWW.OEZA.NL

REDACTIE: KROEZANT@OEZA.NL

GESLAAGDEN NOVEMBER EN DECEMBER!
Geslaagd zijn in de laatste periode:
Voor survival 1 (18-11-2016)
---------------------------------------------------Rick Aardenburg, David Alvarerz Rodtriquez, Grace An, Thomas Dam, Dogan Gunduz, Chris Lokhorst,
Richard Roling, Adrie de Ruyter
Voor zwemvaardigheid 3 (21-11-2016)
---------------------------------------------------Eline van Assema, Noeya Corvers, Isabella de Graaf, Laura Siemerink en Nathalie Uriot
Voor het ABC diploma (07-12-2016)
---------------------------------------------------Voor het diploma A
Tim Abrahams, Timo Baltjes, Tigo van Bilderbeek, Thijs Beemsterboer, Rona Butler, Nikita Goodet, Armin
Hakiem, Diana Klaver, Sil Nunnink, Maartje v/d Pal, Pelle Sokaroski, Tugce Sahin,
Ruben Rozema, Sem Veugelers
Voor het diploma B
Ali Mortaza Amina, Olivia Gurdji, Joey de Graaf, Senne Kensen, Thijs Koeman,
Nathalia Kondartowicz, Liy Krol, Bakir Sandaly
Voor het diploma C
Ivana Roque Martins Afonso, Steef Diestraten, Jaidy Paap, Ciarra Ramaekers,
Yesse Raghunathan, Lotte Vellinga, Isabella Zoetbrood, Jasmijn Zoetbrood
Voor het ABC diploma (08-12-2016)
---------------------------------------------------Voor het diploma A
Esther van Bezooijen, Floor Dekker, Anouk van Essen, Lisanne Roke, Gerrit de Ruijter, Kiko Sedhon, Levi
Struve, Allison van Woensel
Voor het diploma B
Joep Baltus, Jet Blaauw, Thomas de Boer, Merel Giltjes, Floor Hendriks, Lois Jansen, Habibulluh Mirzai,
Bastiaan Rodenburg, Marwa Shirullah, Shabnan Shirullah, Justin van Zeijl
Voor het diploma C
Chiara Chialastri, Vanessa Hoti, Awar Garcia – Lopez, Aya Karmine, Kenneth Kollaart, Suus Terluin,
Hanneke Twaalfhoven, Olivier Verschuur
Voor snorkelen 2. (12-12-2016)
-----------------------------------------Xam Blaauw, Mica Blaauw, Wessel Olsthoorn, Lorenzo Huis in 't Veld
Voor zwemvaardigheid 1 (16-12-2016)
-----------------------------------------Thomas Bruins, Lisa v. Opzeeland, Stef Terluin
Voor zwemvaardigheid 2 (16-12-2016)
-----------------------------------------Sanne Ganzinga, Tom Janssen, Sophie Kwak
Voor survival 2. (19-12-2016)
-------------------------------------------------------------------------------------------Maud de Wildt, Yara Wentink
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SCHRIJVERS GEZOCHT!
Om de OEZA nieuwsbrief, de Kroezant, ook in de toekomst te laten bestaan, zijn we spoedig
op zoek naar schrijvers! Ouders, vrijwilligers, zwemmers, zwemsters, opa’a en oma’s die een
artikel willen schrijven zijn van harte welkom!

Het is iedere editie van de nieuwsbrief weer een hele klus voor de redactie (Arno Meijer &
Pascal Palmboom) om deze vullend te krijgen. De enige manier om het clubblad levendig te
houden en toekomst bestendig is door vanuit verschillende invalshoeken artikelen te ontvangen.
Het lijkt ons leuk om na het afzwemmen
een artikel te mogen ontvangen vanuit de
ouders of zwemmers, hoe de beleving van
het afzwemmen was. Als je als
wedstrijdzwemmer hebt deelgenomen aan
een wedstrijd, of als ouder aan de kant hebt
aangemoedigd, zijn we nieuwsgierig naar
de resultaten en de belevingen van de
wedstrijden. We ontvangen uw bijdrage
graag via e-mail: kroezant@oeza.nl .
Bedankt!

REDACTIE CLUBBLAD DE KROEZANT
LET OP!!! KOPIJ INLEVEREN VOOR 27 JANUARI 2017 BIJ DE REDACTIE!
REDACTIE: PASCAL PALMBOOM & ARNO MEIJER
DE REDACTIE IS BEREIKBAAR VIA
KROEZANT@OEZA.NL
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