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WEDSTRIJDPLOEG OEZA OP PLEK 13 NA 
EERSTE COMPETITIERONDE B-KLASSE!                            
Een mooie tussenstand, met perspectief voor de 
rest van het seizoen! 
Door de inzet van alle zwemmers en zwemsters van OEZA is dit 
resultaat bereikt. De volgende competitieronde staat op de 
planning voor zondag 14 januari 2018 te Purmerend! Tot dan! 
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Mededeling 
MELDT UW  

E-MAILADRES AAN BIJ 
DE 

LEDENADMINISTRATIE 
EN ONTVANG 

AUTOMATISCH ELKE 
MAAND GRATIS HET 

CLUBBLAD

KNZB-CONGRES 2017 
ADRIE EN PASCAL 

WAREN IN UTRECHT…  

CURSUS NIVEAU 2 
GROEP VRĲWILLIGERS 

VOLGT CURSUS 

BOWLEN MET DE 
JEUGDRAAD 

6 OKTOBER 2017

Wist u dat?  

De commissie OEZA 50 
jaar druk bezig is met alle 

voorbereidingen voor 
mooie jubileum 

activiteiten!
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VAN DE VOORZITTER 

Naar mi jn mening is een 
vereniging een organisatie die 
mensen b indt . Het woord 
verenigen zit niet voor niets in 
het woord vereniging. Vaak heb 
ik benadrukt, dat dit ook betekent 
dat we SAMEN bepaalde zaken 
voor elkaar moeten kunnen 
krijgen. In de afgelopen 10 jaar 
heb ik bemerkt, dat dat bij OEZA 
gelukkig ook goed lukt. 

In mijn voorwoord van deze keer 
ontkom ik er niet aan te zeggen, 
dat het binnen onze vereniging 

belangrijk is, dat je er voor elkaar bent, in goede en in slechte 
tijden. Op 25 september is Tom de Wildt, lid van onze 
vereniging en zwemmend op de maandag en vrijdag bij 
zwemvaardigheid, op 9-jarige leeftijd overleden. Zijn zus 
Maud is eveneens lid van onze club en zwemt al vele jaren in 
de wedstrijdploeg. Verder is moeder van het gezin, Brenda, 
regelmatig bij OEZA actief als official bij verschillende 
zwemwedstrijden. 
Dit alles bij elkaar heeft voor een grote schok gezorgd binnen 
onze club. Een dergelijk overlijden is dan ook niet te bevatten 
en komt onwerkelijk over. Het deed me goed om bij de 
h o n d e r d e n m e n s e n d i e o p 1 o k t o b e r b i j d e 
condoleancegelegenheid afscheid namen van Tom, veel OEZA-
leden te zien. 
Na het overlijden is er tijdens de zwemlessen van zowel de 
zwemvaardigheid als bij de training van de wedstrijdploeg 
aandacht geweest voor dit tragische voorval. 
Ik wil hier namens de club Peter, Brenda, Stef en Maud heel 
veel sterkte wensen met de verwerking van het overlijden van 
Tom en ook bij dat van het overlijden van oma korte tijd later. 
Ik weet zeker, dat voor Maud en Brenda binnen de club en met 
name bij de wedstrijdploeg het “er voor elkaar zijn” aanwezig 
is, en ik hoop dat dit bijdraagt aan de verwerking van al dit 
leed. 
Na het bovenstaande is het moeilijk om gewoon weer een 
stukje te schrijven over alledaagse dingen. De 1e 
competitieronde is gehouden en we hebben een keurige 13e 
plaats gescoord in deze voor OEZA nieuwe B-competitie. 
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Daaraan voorafgaand is als gebruikelijk een trainingskamp gehouden. Ondanks dat het weer 
bar en boos was, was de stemming opperbest. Er is goed getraind en de werkgroep activiteiten 
heeft haar best gedaan om er een mooi en sportief weekend van te maken en is daarin naar mijn 
mening bijzonder goed geslaagd. Bedankt, leden van de werkgroep activiteiten! Bij het 
trainingskamp waren voor het eerst niet alle slaapplaatsen bezet. We hopen volgende keer weer 
op een 100% bezetting. 

De eindstand van het openwaterzwemseizoen treft u verderop in dit blad aan. Wat betreft de 
organisatie van onze wedstrijd in de Bosbaan wordt al overlegd hoe we deze Nationale 
Kampioenschappen volgend jaar vorm gaan geven. We gaan er tijdens ons 50-jarig jubileum 
een mooi kampioenschap van maken. 

Wat betreft het ABC-licentiesysteem kunnen we vaststellen dat we op koers liggen. Momenteel 
zijn 3 kaderleden bezig met de afronding van hun opleiding niveau 3 en circa 7 kaderleden zijn 
momenteel bezig met de verkorte opleiding niveau 2. Voorts zal binnenkort de audit worden 
aangevraagd. 

Op korte termijn staat de eerste clubwedstrijd weer op het programma. Daarna worden in 
november tijdens 2 weekenden de regiowedstrijden afgewerkt met uiteraard veel deelname van 
onze club. Op 3 december gaan we ons eigen zwemtoernooi, de Cor Augustijn Memorial, 
houden, met naast OEZA nog 5 deelnemende toonaangevende verenigingen uit de regio. 
Helaas hebben we 2 verenigingen moeten afzeggen, daar het maximum aan deelnemende 
verenigingen bereikt was. Een bewijs dat ons toernooi, inclusief de altijd spannende 10x10x50 
meter vrije slag estafette, geliefd is. 

Tot slot staat op 22 november aanstaande de Algemene Ledenvergadering op het programma. 
De uitnodiging daarvoor vindt u verderop in deze Kroezant. Belangrijk omdat in deze 
vergadering de begroting voor 2017 ter goedkeuring aan u wordt voorgelegd. Laat uw gezicht 
eens zien en praat mee over de toekomst van uw club. 

Met vriendelijke zwemgroet, 

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   RIDDER ARNOUDLAAN 15 TEL 06-25297398 

DONDERDAG  L. LIEFTING  DUINROOSHOF 35  TEL 0251-231146 

VRIJDAG 18.00 - 18.45 VACATURE   

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 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 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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Junioren / Jeugd ronde 1
15 oktober 2017 te Alkmaar
Met 20 OEZA zwemmers togen we deze zonnige middag naar 
Alkmaar. Sommige baalden een beetje door het mooie weer, maar 
na afloop van de wedstrijd had niemand spijt, want wat werd er hard 
gezwommen. 
Er sneuvelden weer vele pr's en persoonlijke doelen die gesteld 
waren om dit seizoen te halen werden nu al bereikt. 
Yoran, Jasper, Rick, Iris, Kalle, Mica, Sjoerd, Marieke, Yara en 
Eline mochten in de finalenummers aantreden en Jasper, Iris, Kalle, 
Sjoerd en Eline kwamen uiteindelijk op het ereschavot om een 
medaille te ontvangen.  
Geweldige middag!! 

Bowlen met de jeugdraad
6 oktober 2017te Heiloo
Afgelopen vrijdag 6 oktober 2017 was de eerste activiteit van de jeugdraad en wat was het 
gezellig. We zijn gezellig met z'n allen gaan bowlen in Heiloo. We zien jullie allemaal graag weer 
bij de volgende activiteit!  

De jeugdraad van OEZA

!6

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


EDITIE NOVEMBER 2017 WWW.OEZA.NL REDACTIE: KROEZANT@OEZA.NL

OEZA TRAININGSKAMP 2017
15 t/m 17 september 2017

Bedankt, werkgroep activiteiten en trainers! 
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SPONSOREN CLUBBLAD zwemvereniging O.E.Z.A.
 

!8

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


EDITIE NOVEMBER 2017 WWW.OEZA.NL REDACTIE: KROEZANT@OEZA.NL

UITNODIGING 
ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 
ZWEMVERENIGING OEZA 

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 22 november 2017 
in de zaal van restaurant De Waterakkers, Kerkweg 217, Heemskerk. Aanvang van de vergadering 
is 20.00 uur. 

Agenda: 
1. Opening van de vergadering 
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 november 2016 
4. Begroting 2018 en vaststelling contributie 
5. Rondvraag 
6. Sluiting van de vergadering 

Met betrekking tot punt 5 ‘Rondvraag’ verzoeken wij u vriendelijk 
deze per mail in te dienen tot 5 dagen voor de vergadering. Mailadres: 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 
wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering waarna beantwoording volgt. 

De voor de vergadering van belang zijnde stukken vindt u binnenkort op de website. Mocht u prijs 
stellen op een geprinte versie, meldt u dit dan even bij het secretariaat: secretaris@oeza.nl .  

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van zwemvereniging OEZA  
Pascal Palmboom 
secretaris 

Bezoek http://oeza.nl/nieuws/algemene-ledenvergadering-22-november-2017/ voor alle 
stukken in PDF-formaat, zoals de begroting 2018 en de notulen van de Algemene 
Ledenvergadering gehouden op 16 november 2016. 
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FOTO VAN VROEGER 

——————————————————————————————————————— 

Heeft u ook een oude OEZA-foto die u graag wilt delen 
met alle lezers van de Kroezant? 

Mail uw foto naar kroezant@oeza.nl  
——————————————————————————————————————— 
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  AGENDA NOVEMBER / DECEMBER 2017

  Datum Locatie Activiteit Afdeling 
   9 november 2017	 Heemskerk	 Clubkampioenschappen deel 1	 	 Wedstrijdzwemmen

   11/12 november 2017	Hoofddorp	 Regio kampioenschappen korte baan	 Wedstrijdzwemmen

   18/19 november 2017	Hoofddorp	 Regio kampioenschappen korte baan	 Wedstrijdzwemmen

   22 november 2017	 Heemskerk	 ALGEMENE LEDENVERGADERING	 Alle

   3 december 2017	 Heemskerk	 Cor Augustijn Memorial		 	 Wedstrijdzwemmen


   23 december 2017 t/m 7 januari 2018 KERSTVAKANTIE - GEEN ZWEMMEN BIJ OEZA 

	 	 Meer agendapunten:

www.oeza.nl/agenda 
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JARIGEN BIJ ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
O.E.Z.A. FELICITEERT DE JARIGEN IN NOVEMBER 

KNZB-CONGRES EDITITIE 2017 
Op vrijdag 29 september 2017 gingen Adrie van der Gracht en 
Pascal Palmboom naar Utrecht voor het KNZB-congres 2017, 
namens zwemvereniging OEZA.  

Beide heren kijken terug op een leerzame middag met 
interessante sprekers. Naast het volgen van diverse 
workshops, werd de middag 
afgesloten met een spectaculair 
levensverhaal van Olympisch 
kampioen Maarten van der Weijden.  

Het KNZB-congres is een goed 
moment om te beluisteren hoe 
andere zwemverenigingen uit 
Nederland denken over hedendaagse ‘kwesties’. Denk hierbij 
aan de ABC-licentie, ledentekorten en toekomstige 
technieken. 
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1 José van Kampen 10 Ria van der Gracht - 
Verweij

22 Merel Commandeur

Raûl Nunez Eric Tijms 25 David Alvarez Rodriguez

2 Ria de Ruijter- Oudhuis Isai Saththiyaseelan Jayden Brantenaar

3 Tonia Zonneveld Salahadien Moussati 27 Ine Renkema

Adry Hulst 12 Guido Nijland Diana Klaver

4 Tiny de Wit - Turkenburg 13 Soly Aguiar Max de Krou

Thije Thiemann 15 Elanur Baypinar Raynier de Jong

5 Alyna Er 16 Nel Eisenberger 28 Ton Hollander

6 Feline Crezee Dorus Bakker Pauline Heus

7 Ria Veldhuijs - Bos 19 Diny Kroezen Vince Beentjes

Roel Gaal Anne Groen 30 Rob van Rookhuizen

9 Edith Boukes - van Dijk 20 Sandy Abd Elnour Mica Blaauw

21 Finn Hoogendijk
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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/ 
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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 DECEMBER 

NOTEER ALVAST IN UW 
AGENDA!
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1 Truus Bruins - de Ruyter 11 Marie - Christine Beentjes 20 Tim Houtenbos

2 Agnes Kelder Imad Ahajjam 22 Stefan Woudsma

Danique van Marion Bodine Schut 25 Anne Marie Lange - Klaver

Teun Schmidt 12 Dylan de Vries Hans - Pieter Windmüller

Mustafa Yalcin Maruthai Velan 26 Mariska Stins

3 Tobias de Boer 14 Mark Romero 28 Maarten Woudsma

5 Richard Röling Yana Deijlen Jytte Oortwijn

6 Juliska de Vries 15 Jeroen Jongert Rikke Oortwijn

7 Willem Botha 16 Joke Lindelauf - van der 
Kruijs

29 Laura Siemerink

8 Tim Abrahams Wessel Zonneveld Shannon Steenkamp

Nikita Ramaekers 17 Astrid de Vries - Leek 31 Jur Denneman

10 Erna Maulany - 
Pieplenbosch

19 Irem Ardicyaka Sophia van der Vliet
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OEZA 50 JAAR 
Update - Update - Update - Update

De plannen in het kader van het 50-jarig bestaan van OEZA 
worden steeds concreter. De werkgroep OEZA 50 jaar, bestaande 
uit twee bestuursleden, de jeugdraad en de werkgroep 
activiteiten verwacht zeer binnenkort de eerste activiteiten te 
kunnen presenteren. 

In het kader van het 50-jarig bestaan van OEZA zullen diverse 
activiteiten worden georganiseerd voor alle doelgroepen. 

De activiteiten zullen bekendgemaakt worden via de OEZA-
Facebook pagina, de OEZA-website en in het aankomende 
clubblad (begin januari 2018).  

We houden u op de hoogte!  
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WEDSTRIJDPLOEG OEZA OP STOOM 
TIJDENS EERSTE COMPETITIERONDE 
LANDELIJKE B-KLASSE

Zwemvereniging OEZA is na de eerste ronde in de landelijke B-klasse geëindigd op een 13de 
plek. Gezien vanuit het perspectief dat zwemvereniging OEZA in korte tijd twee keer 
gepromoveerd is, is deze uitslag een groot succes. Eerder is al aangegeven dat handhaven in de 
landelijke B-klasse een mooie doelstelling is voor dit seizoen. Middels deze eerste uitslag is een 
mooie eerste stap gezet met betrekking tot de doelstelling: handhaven.  

Volgende ronde 
14 januari 2018 staat de tweede ronde van de 
competitie op de planning. Hopelijk kunnen we 
deze dag ook weer rekenenen op de inzet van alle 
zwemmers en zwemsters van OEZA, alsmede de 
trainers, vrijwilligers en supporters.  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Tussenstand landelijke B-klasse  

KERSTVAKANTIE  

Van 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 zijn 
er geen zwemlessen en trainingen bij zwemvereniging OEZA 
vanwege de kerstvakantie.  

Wij wensen u allen alvast fijne feestdagen toe! 

Het bestuur van zwemvereniging OEZA 
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EINDSTAND KLASSEMENT OPEN WATER 
ZWEMMEN
Hieronder de eindstand van de OEZA deelnemers aan het mooiste onderdeel van het 
zwemmen, namelijk het openwaterzwemmen (= overigens mijn mening). 

We moeten aan het eind van het seizoen constateren dat er helaas minder animo voor het 
open water zwemmen was dan vorig jaar. 
Dat lag zeker niet aan het weer. De 
meeste weekenden was het prachtig weer 
met een zonnetje en een heerlijke 
temperatuur van het buitenwater.  
Jory, gefeliciteerd met je bronzen 
bondsmedailles. Shira, jij ook van harte 
gefeliciteerd met je 4e plaats. Volgend 
jaar zit je bij de eerste 3. 
Vo l g e n d j a a r g a a n w e i n o n s 
jubileumjaar in de Bosbaan het 
Nederlands Kampioenschap Openwater 
Zwemmen organiseren. Dat wordt een 
mooi evenement met hopelijk veel 
OEZA deelname. 

Iedereen die dit jaar buiten gezwommen heeft, bedankt voor de gezelligheid. 

Adrie van der Gracht. 
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OPLEIDINGEN EN CERTIFICERING 
Binnen de afdeling Opleidingen staat alles nog steeds in het teken van vernieuwing van de 
zwem-ABC-licentie. Wij zullen aankomende maand de daadwerkelijke aanvraag doen bij het 
NRZ. Vervolgens is het wachten op de audit, waarbij we moeten aantonen alles in huis te 
hebben voor het aanbieden van zwemlessen volgens de laatste normeringen. 

Afgelopen september hebben we als laatste punt in de voorbereidingen ook eindelijk de 
verkorte cursus niveau 2 kunnen organiseren in ons eigen zwembad onder begeleiding van een 
gecertificeerde trainer van de 
KNZB. Deze verkorte cursus is 
speciaal bedoeld voor kaderleden 
die al geruime tijd lesgeven. Op 
zaterdagochtend 23 september 
hadden we een mooie groep van 
kaderleden van het zwem-ABC en 
zwemvaardigheid aanwezig in de 
bestuurskamer van De Waterakkers. 
Onder leiding van Enna Brand van 
de KNZB werd in rap tempo door 
de theorie gelopen. Zij heeft later in 
de ochtend ook het verplichte praktijkonderdeel popduiken in het zwembad bij de cursisten 
afgenomen. Een cursus van een ochtend is natuurlijk niet genoeg voor het behalen van de 

certificering. De kaderleden zullen thuis 
nog wel even aan de slag moeten in de 
digitale leeromgeving van de KNZB en 
hun praktijkopdrachten doen, voordat 
zij hun certificering in ontvangst 
kunnen nemen. Uiteindelijk kijk ik 
terug op een zeer geslaagde ochtend, die 
mijns inziens zeker vervolg gaat krijgen 
voor andere opleidingen en trainingen. 
Naast de cursus niveau 2 die op dit 
moment loopt, zijn ook nog drie 

kaderleden van het zwem-ABC bezig met hun niveau 3 opleiding. Zij verwachten op korte 
termijn hun eerste examenopdrachten te kunnen afronden. 

De komende twee maanden gaan we ons dus vooral richten op de uiteindelijke certificering 
door middel van de daadwerkelijke aanvraag. Alle stappen zijn doorlopen en we gaan uit van 
een positief resultaat. 

Bouke Oortwijn 

opleidingscoördinator OEZA 
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KNZB-CAMPAGNE: CODE BLAUW

Zwemvereniging OEZA uit Heemskerk steunt de campagne Code Blauw van de KNZB. De 
zwemsport is superleuk en dat willen we graag zo houden. Dat kan alleen als we ons allemaal 
aan de spelregels houden en respectvol met elkaar omgaan. Dus of je nou sporter, official, 
scheidsrechter, trainer, coach of supporter bent; wees sportief en toon respect. Altijd.  

Uitleg KNZB campagne ‘Code Blauw’:  
Sport gaat over sportplezier, jezelf verbeteren, over prestaties en successen, over winst en verlies. 
Helaas zien we nog regelmatig onsportief gedrag. Vaak onbedoeld, het gebeurt in het heetst van de 
strijd. Maar hoe groot of klein ze ook zijn, deze incidenten zijn van invloed op het plezier dat we 
met z’n allen beleven aan de zwemsport. Dat moet anders. 
 
Kijk in de spiegel 
Als onderdeel van Code Blauw presenteert 
de KNZB met de start van het seizoen 2017-2018 de 
nieuwe campagne ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, 
hoe gedraag ik me in het zwembad en langs de kant?’. 

Met deze campagne focussen we de komende 
maanden op het stimuleren van sportief en respectvol 
gedrag in het zwembad en langs de badrand. Of je nou 
sporter, coach, trainer, begeleider, scheidsrechter, 
official, ouder of supporter bent, iedereen is verantwoordelijk voor het creëren van een veilig en 
sportief sportklimaat. Met elkaar streven we naar respect, sportiviteit, veiligheid en plezier! Dat is 
waar het om gaat en zo houden we het leuk voor iedereen. 

Meer informatie: https://www.knzb.nl/cb/ 

B r o n v e r m e l d i n g : h t t p s : / / w w w. k n z b . n l / a c t u e e l / n i e u w s / b e r i c h t / 1 0 0 0 0 3 9 8 0 4 /
campagne__27spiegeltje_spiegeltje_27_stimuleert_sportiviteit_en_respect/ 
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SPONSOREN CLUBBLAD zwemvereniging O.E.Z.A.

 

 

 

!20

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

