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ZWEMVERENIGING OEZA BESTAAT IN 2018 
50 JAAR! REDEN VOOR EEN FEESTJE ! ! !                           
LEES IN DEZE KROEZANT MEER OVER ALLE 50 
JARIGE ACTIVITEITEN DIE WE GAAN ORGANISEREN! 
Ook oud - leden van OEZA zijn welkom tijdens de feestavond op 
2 juni 2018! Aanmelden is voor alle activiteiten verplicht en kan 
vanaf nu! 
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VAN DE VOORZITTER 

Hoewel wat laat, wil ik namens 
het bestuur toch nog even een 
nieuwjaarswens uitspreken. Het 
bestuur wenst u allen een heel 
gelukkig 2018, waarin een goede 
gezondheid en harmonie in uw 
leven vooraan moge staan. 

Ik schrijf dit stukje op maandag 7 
januari, de start van de 2e 
seizoenshelft van 2017/2018. Als 
we terugkijken op 2017, moeten 
we vaststellen dat we met z’n 
allen weer geslaagd zijn in onze 
doelstellingen. Zo hebben we 

vorig jaar maar liefst 246 zwemdiploma’s mogen uitreiken, ten 
opzichte van 2016 een stijging van 23 diploma’s. 
We hebben dit jaar gehamerd op kennisvergroting en hebben 
met name bij de lesgevenden van het ABC zwemmen gevraagd 
deel te nemen aan opleidingen. Mede hierdoor voldoen we wat 
betreft de kwalificaties van lesgevenden aan de voorwaarde 
van de nieuwe ABC-licentie. Of we ook aan de andere 
voorwaarden voldoen, zullen we merken op 24 januari, de 
datum waarop de audit voor de nieuwe licentie zal 
plaatsvinden. Wij verwachten een positief resultaat; mede 
dankzij Bouke Oortwijn die zich hiervoor erg ingespannen 
heeft. 
Los van die kwaliteitseis blijf ik het indrukwekkend vinden hoe 
ons vrijwillige kader zich wekelijks enthousiast inspant om al 
die kinderen een goede zwemles te geven. Heel hartelijk dank 
daarvoor en wij rekenen uiteraard in 2018 weer op jullie. 

Overigens gaat er in de loop van het jaar het een en ander 
veranderen in de ABC-zwemlessen vanwege de in december 
nieuw opgestelde voorwaarden voor het behalen van het A-, B- 
en C-diploma. Verderop in deze Kroezant zal ik daaraan wat 
aandacht besteden. 

Ook het recreatief zwemmen lukte dit jaar weer goed. De 
integratie van het masterzwemmen en het recreatief zwemmen 
op de maandagavond is geslaagd. Op de woensdagochtend en 
de vrijdag wordt nog steeds enthousiast gezwommen. Helaas 
moeten we signaleren dat het ledenaantal van die uren iets 
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terugloopt. Onlangs zijn de nieuwe folders gereedgekomen. We hebben, met dank aan Hilbert 
Prins, een mooie folder specifiek voor het ABC-zwemmen en een folder voor zwemmen in 
het algemeen laten vervaardigen. Wij hopen, dat dit de bezetting van onze uren een positieve 
stimulans kan geven. 

Onze wedstrijdzwemmers hebben in 2017 boven verwachting gepresteerd. Nu uitkomend in 
de B-competitie (we promoveerden vorig seizoen) was het de vraag of we in die categorie wel 
konden meekomen. Hoewel er in de competitie op moment van schrijven slechts 1 ronde 
gehouden is, kunnen we vaststellen, dat we met de 13e plaats (van 29 deelnemende 
vereniging), in deze competitie een goede middenmoter kunnen zijn. In voetbaltermen 
gesproken: “We staan in het linker rijtje”. 
Felicitaties aan zwemmers, de familie Van Rijn en de andere onmisbare trainers. 

Dan 2018, ons JUBILEUMJAAR. De jubileumcommissie heeft een mooi jaarprogramma in 
elkaar gezet met tal van activiteiten, vanzelfsprekend voor al onze leden. 
In deze Kroezant leest u hierover meer in een stukje dat Pascal Palmboom en Eric Tijms 
geschreven hebben. We gaan er een feest van maken dit jaar. Per slot van rekening word je 
niet elk jaar 50. Belangrijk genoeg om zelfs ons logo enigszins aan te passen; dit logo zult u 
dit jaar steeds weer opnieuw zien en geeft aan dat we het hele jaar jarig zijn! Wij gaan er 
vanuit dat u dit met ons mee wilt vieren. 

Bestuurlijk zullen er in dit jaar ook verschillende aanpassingen plaatsvinden. Ik zal u hiermee 
nu nog niet te veel vermoeien, maar te denken valt aan wijzigingen in bestuursleden, 
integratie digitaal platform om de vorderingen bij te houden van de ABC-zwemmers, de 
nieuwe ABC-normen, de nieuwe subsidievoorwaarden. Tal van zaken die geregeld moeten 
worden; ik zal daaraan in het volgende nummer meer aandacht besteden. 

Tot slot nog de wens dat u weer een mooi sportjaar tegemoet mag zien, actief bij OEZA en 
passief bij de grote evenementen als de Olympische Winterspelen, het WK voetbal (zonder 
Nederland, maar wel met België) en natuurlijk de grote wielerrondes. 

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 A.I. / H. WINDMÜLLER    

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  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 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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KNZB BIJDRAGE
In januari is de jaarlijkse KNZB-bijdrage geïncasseerd. Afgelopen jaar zijn daar toch nog 
enkele vragen over gekomen, vandaar nog even een toelichting hierop. 

De KNZB is het overkoepelende orgaan dat zwemverenigingen op allerlei terreinen 
ondersteunt. 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 bezighoudt. Belangrijkste taken zijn wat OEZA betreft het verzorgen van 
opleidingen en het promoten van de zwemsport. Verder zijn onze kaderleden en leden 
verzekerd voor schade 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 
d e k t d u s a l l e e n s c h a d e s a l s a n d e r e 
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 is de door de KNZB vernieuwde vorm van afzwemmen, waarbij het ABC meer 
één geheel vormt, waardoor uitval na diploma A of B veel minder zou zijn en de stap naar het 
vaardigheidszwemmen na het afzwemmen logischer wordt. 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 die 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. Verder zijn ze de campagne code blauw gestart, 
waarin zij verenigingen ondersteunen bij beleid om te komen tot een veilig zwemklimaat. 

Al met al een veelheid van taken die alleen landelijk georganiseerd en gestuurd kunnen 
worden. 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 worden van uw jaarlijkse bijdrage 
enkele euro’s afgedragen aan de regio, die op regionaal niveau opleidingen en wedstrijden 
aanbiedt. 

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  
voorzitter 
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COMPETITIE DEEL 2 - LANDELIJKE B KLASSE
14 januari 2018 te Purmerend

IEDEREEN BEDANKT VOOR ZIJN INZET! 
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SPONSOREN CLUBBLAD zwemvereniging O.E.Z.A.
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VERANDERINGEN 
ABC ZWEMMEN 
NIEUWE NORMEN ABC 

DIPLOMA 
Zoals ik in mijn voorwoord geschreven heb, wil ik nog nader ingaan op de veranderingen die 
in 2018 gaan plaatsvinden wat betreft het leszwemmen in Nederland en eveneens bij onze 
zwemvereniging. 

In december heeft NRZ bekend gemaakt nieuwe normen te handhaven voor de A-, B- en C-
diploma’s. Verder gaan zij vanaf 1 januari verder onder 
een andere naam. Om maar met dit laatste te beginnen, 
vanaf 2018 staat de naam NRZ voor Nationale Raad 
Zwemveiligheid. Een naam waarmee ik helemaal kan 
instemmen en die de lading beter dekt dan de vorige 
naam (Nationaal Platform Zwembaden). De 
belangrijkste taak van de NRZ is en blijft toch nog 
steeds het bewaken van de zwemveiligheid van 
Nederland. 

Hieronder de introductie van de Stichting zelf, die aangeeft waar de Nationale Raad 
Zwemveiligheid voor staat. 

Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de hele 
Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen 
we, dat iedereen zich kan redden in het water, dat niemand verdrinkt en dat iedereen in 
staat is om veilig te recreëren. 

Hoe willen we dit doel bereiken? 

• Kinderen voldoen aan de exameneisen van de Nationale Zwemdiploma’s en 
uiteindelijk aan de Nationale Norm Zwemveiligheid (= Zwemdiploma C). 

• Zwemlesaanbieders, de zwemles en het diplomazwemmen zijn van hoge kwaliteit. 
• Het beroepsonderwijs en de beroepsbeoefenaren zijn van hoge kwaliteit. 

Onze rol bij de Exameneisen Nationale Zwemdiploma’s  
Er bestaat helderheid over de exameneisen wanneer deze landelijk zijn geregeld. Deze 
landelijk exameneisen hebben wij opgesteld in nauwe samenwerking met de zwembranche en 
vastgelegd in de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s. De landelijke exameneisen zijn 
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gekoppeld aan het Zwem-ABC. De vaardigheden die je moet tonen per zwemdiploma staan 
beschreven. De exameneisen worden zwaarder bij elk zwemdiploma. Je voldoet aan 
de Nationale Norm Zwemveiligheid als je je Zwemdiploma C hebt behaald. Dit betekent 
dat je vaardigheden beheerst voor een zwembad met attracties en in open water zonder 
stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten. De  
Zwemdiploma’s A en B zijn tussenstappen. 

Onze rol in de kwaliteit van zwemlesaanbieders, zwemles en diplomazwemmen  
Zwemlesaanbieders die het Zwem-ABC uitgeven, moeten in het bezit zijn van de Licentie 
Nationale Zwemdiploma’s. Een zwemlesaanbieder ontvangt deze Licentie Nationale 
Zwemdiploma’s wanneer aan alle kwaliteitseisen is voldaan. Wij toetsen dit en maken de 
kwaliteit transparant en zichtbaar. Geen Licentie Nationale Zwemdiploma’s betekent ook géén 
Zwem-ABC mogen uitgeven. Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van ons Zwem-ABC 
wordt geborgd. 

Onze rol in de kwaliteit van beroepsonderwijs en beroepsbeoefenaren  
Kwaliteit en goed opgeleide mensen gaan hand in hand. Wij houden toezicht op de 
examinering bij beroepsopleidingen en op de kwaliteit van de studenten. Wij stellen 
kwaliteitscriteria aan beroepsonderwijsinstituten en hun docenten. 

Normeren – Controleren – Informeren – Inspireren  
Wij stellen de landelijke normen vast en controleren. Wij informeren door kennis te 
verzamelen en te verspreiden. Wij inspireren de zwembranche tot innoveren. 

‘Iedereen zwemveilig’ is ons belangrijkste doel. We werken nauw samen met vakbekwame 
mensen en organisaties om dit te bereiken. 

Als u nog meer wilt weten over deze organisatie, kunt u gaan naar de website van de NRZ: 

www.nrz-nl.nl 

Adrie van der Gracht 

!10

  AGENDA JANUARI / FEBRUARI 2018

  Datum Locatie Activiteit Afdeling 
   18 januari 2018	 Heemskerk	 Clubkampioenschappen deel 2	 	 Wedstrijdzwemmen

   21 januari 2018	 Alkmaar	 Junioren - Jeugd deel 3		 	 Wedstrijdzwemmen

   4 februari 2018	 Purmerend	 NATIONALE ZWEMCOMPETITIE deel 3	Wedstrijdzwemmen

   15 februari 2018	 Heemskerk	 Clubkampioenschappen deel 3	 	 Wedstrijdzwemmen

   18 februari 2018	 Alkmaar	 Limietwedstrijd (50 meter)	 	 Wedstrijdzwemmen


	 	 Meer agendapunten:

www.oeza.nl/agenda 

https://www.nrz-nl.nl/licentie-nationale-zwemdiplomas/zwem-abc-en-andere-nationale-zwemdiplomas/
https://www.nrz-nl.nl/licentie-nationale-zwemdiplomas/nationale-norm-zwemveiligheid/
https://www.nrz-nl.nl/licentie-nationale-zwemdiplomas/
https://www.nrz-nl.nl/licentie-nationale-zwemdiplomas/
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JARIGEN BIJ ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
O.E.Z.A. FELICITEERT DE JARIGEN IN JANUARI 

OPROEP  
Onlangs zijn voor OEZA 2 folders ontwikkeld. Eén specifiek voor het ABC 
zwemmen en één voor zwemmen bij OEZA in het algemeen. Nu is het de 
bedoeling dat die folders daar terechtkomen, waar veel mensen ze kunnen 
pakken/meenemen/lezen, dus in openbare gelegenheden zoals scholen, 
bibliotheek, gemeentehuis, dokters-, fysiotherapie- en tandartspraktijken. 
En wellicht zijn er nog zo een aantal locaties te noemen. 
Bent u werkzaam in of hebt u contacten met dit soort gelegenheden en bent 
u in de gelegenheid daar onze folders neer te leggen c.q. te verspreiden, 
dan hoor ik dat graag van u via voorzitter@oeza.nl. Ik zorg er dan 
persoonlijk voor, dat u een stapeltje van één of van beide folders thuis 
krijgt. 

Adrie van der Gracht 
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1 René Admiraal 9 Joey de Graaf 22 Thomas Dam

2 Arnold de Graaf 10 Jannie Boschman Britt Kuijs

Manouk Hol 11 Jasmijn van Ederen 23 Jaidy Paap

3 Kirsten Petit Jasmijn Butter 24 Barry van Rookhuizen

Mekaeil Keddis 13 Stijn Butter 25 Sabina Mosch

4 Djordy Roke 17 Betsy Derksen 26 Mirjam Olthoff

Fabiënne Favot Lotte Schut 27 Simone van Ballegooie

5 Bouke Mud 18 Rik Kuijs Jarno Groen

6 Job de Wit 19 Danae Kingma Shana Visser

Kevin Keddis Thomas Sedhom 28 Adrie van der Gracht

Lena Golla 20 Roy van Ginkel Jolanda van Ruijven-
Lindelauf

7 Luca Dubelaar Sjoerd Jongert 29 Theo Mud

Cathrine Botha Thijs Koeman Semih Sen

8 Lianne Wieman 21 Tom Janssen Bryan Ooms

Stan de Wolf Sven Roozendaal 30 Henny v.d. Wal-Doets

Kiara Piravano Cas Roozendaal Lisette Kok

Eline van Rijn
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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 FEBRUARI 

LOGO OEZA 50 JAAR!
We bedanken Hilbert Prins voor zijn inzet bij de ontwikkeling van het nieuwe OEZA logo 50 
jaar! Het officiële logo is een fantastische bijdrage aan een mooi jubileum jaar!  
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3 Martine Wentink 17 Tiny Verbeem 23 Iris Renkema

Björn van den Booren Grace An Tara van Houten

5 Gré de Ruijter 18 Linda de Ruijter Delano van Woensel

6 Puck Goeman Danique Welp IIvy Zeitsen

Mees Goeman Britt Steenbeek Elin Butter

9 Peter van Oevelen 19 Sem Koster 24 Marcel Lata

Anne Klappe 21 Anniek Stengs 27 Adrie de Ruyter

11 Daan Hogenbirk 22 Dagmar van Gameren Angel Snijder

13 Maia de Boer 28 Eline Hoekstra

16 Corrie Wiesener-
Pannekoek

Myvin Keddis

Brenda de Wildt - Mooij Faris Steenstra

Melinda Zoontjes
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CLUBLIED OEZA
Op de melodie van Glory Glory Hallelujah

Oefen jij alvast mee?
———————————————————————————————————————
Op 1-6-68 kwam een cluppie van de grond.  
Het is  gemaakt van schokbeton en niet van koeienstront. 
Een O, een E, een Z, een A, ja, OEZA is de naam. 
Pas op de ezel komt eraan tadada. 

refrein:  
Bij OEZA zie je nog eens zwe-emmen.  
Die gasten zijn niet af te re-emmen.  
Bij OEZA zie je nog eens zwe-emmen 
en we worden kampioen tadada. 

Het fluitje gaat en OEZA is als eerste van het blok.  
Het zweet spat alle kanten op , wat wordt er weer geknokt.  
De trainer staat de brullen, want het gaat niet hard genoeg,  
dus zingt de hele ploeg tadada. 

refrein 

Ja, Stuk voor stuk het zijn de beste zwemmers allemaal.  
Ze winnen bijna alles, ja, het klinkt misschien banaal.  
Maar als die club op dreef is en de gang die zit erin,  
dan is er maar 1 ding: Nummer 1! Hoi! 

refrein 
——————————————————————————————————————— 
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OEZA HANDHAAFT 13DE PLEK 
NA TWEEDE RONDE B-KLASSE 

COMPETITIE

Zwemvereniging OEZA is na de tweede ronde in de landelijke B-klasse competitie geëindigd op 
een 13de plek. Handhaven in de landelijke B-klasse competitie lijkt zodoende een realistisch doel 
te zijn voor het seizoen 2017/2018. Iedereen liet zich tijdens 
deze middag in Purmerend weer van zijn beste kant zien. 
Gekeken naar de uitslag van enkel de 2de ronde is OEZA 
geëindigd op een 14de plek.  

Volgende ronde 
4 februari 2018 staat de derde 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  

 

DE VRIJDAGAVONDZWEMMERS VAN OEZA  
Al vanaf de oprichting werd door OEZA lesgegeven op de vrijdagavond in het Sportfondsenbad te 
Beverwijk. In de beginperiode werd onder andere het zwemmen onderwezen aan volwassenen, 
vaak agrariërs uit de duinstreek. In die beginperiode hadden de zwemmers van toen niet de 
gelegenheid om op jonge leeftijd het zwemmen (goed) te 
kunnen aanleren. Zo werd toen het ABC-zwemmen voor 
volwassenen geregeld door OEZA. 
Na het behalen van de diploma's werd het zwemmen 
gewoon doorgezet. Lekker baantjes zwemmen en 
oefeningen doen onder leiding van het OEZA-kader. Het 
accent ging daarom steeds meer liggen op recreatief 
zwemmen. 
Het OEZA-gevoel was in deze ploeg heel sterk. 
Verschillende leden die in de beginperiode zwommen, 
zwemmen nog steeds op de vrijdagavond. Nu weliswaar 
sinds enkele jaren in De Waterakkers, maar nog steeds 
onder de enthousiaste leiding van Arie Meijne. 
Een fijn uur met een sterk sociaal karakter; een eigen "lief en leed-pot" was bijvoorbeeld niet meer 
dan logisch. Een zwemuur dat moet blijven bestaan! 
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UITGEREIKTE DIPLOMA’S IN 2017

Eindstand geslaagden 2017 
voor het A-diploma: 69 
voor het B-diploma: 74 
voor het C-diploma: 47 
totaal voor het zwemABC: 191 diploma’s (1 certificaat B) tegen 162 diploma’s in 2016 
voor Zwemvaardigheid 1: 16 
voor Zwemvaardigheid 2: 4    
voor Zwemvaardigheid 3: 3   
voor Snorkelen 1: 8   
voor Snorkelen 3: 3   
voor Survival 1: 2   
voor Survival 2: 10   
voor Survival 3: 10 
totaal voor zwemvaardigheid 56 diploma’s tegen 61 diploma’s in 2016 

In totaal zijn er in 2017 bij OEZA 246 diploma’s uitgereikt. In 2016 waren dat er 223. Een mooi 
resultaat, vind ik. 

Met vriendelijke groet, 

André Pover
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WEER EENS
Na enige jaren de ledenvergaderingen van OEZA, meestal vanwege leuke andere dingen, niet 
bezocht te hebben, deze keer maar weer eens wel gedaan. De toestroom van de leden voor 
deze vergadering was, zoals vaak in het verleden, weer minimaal. Van de ene kant voor het 
bestuur wel een reden om er vanuit te gaan dat er weinig onvrede binnen de club heerst, maar 
een beetje belangstelling voor het vele werk dat het bestuur verricht, is het voor de zittende 
bestuursleden toch wel leuk. Zo bezien gaat het dus geweldig goed bij OEZA. De aanwezige 
leden vervullen vrijwel zonder uitzondering wel één of meerder taken binnen OEZA. Waar 
zijn de andere clubleden?  

Het ledental stabiliseert redelijk, 
maar het aantal volwassenen daalt 
toch kalm aan. Deels komt dat 
natuurlijk door leeftijd en/of 
andere oorzaak, maar vooral bij de 
recreatieve groepen worden de 
groepen wat kleiner. Ruimte voor 
wat toestroom. Ouders en/of 
grootouders van de jeugdleden, 
kom ook eens kijken bij de 
zwemuren voor volwassenen. Kijk 
voor de tijdstippen elders in deze 
Kroezant. Kom een paar keer 
meedoen in de groep die op een 
voor jou gunstig tijdstip zwemt.  

De tv blijft wel thuis staan en volgens vele mensen is daar toch vrijwel nooit iets bijzonders. 
Ik verwonder mij als tv-loze nog steeds over het feit dat iedereen zegt er niets aan te vinden 
wat er op tv is, maar als ik ‘s avonds van of naar huis fiets, zie ik vrijwel alle huizen dat ding 
de hele avond aanstaan met de meeste kijkers die vaak alleen de binnenkant van hun ogen 
bekijken. De smoes dat je het zo druk hebt, gaat ook niet op, als je de hele avond op de bank 
vertoeft. In het zwembad houd je de spieren soepel en het is  goed voor je sociale contacten. 
Na het zwemmen kun je met je medezwemmers nog even  napraten in de kantine van het 
sportcentrum waar het altijd leuk en gezellig is. Wel oppassen dat het niet te erg uit de hand 
loopt, maar een drankje na het zwemmen gaat er altijd wel in en  je ziet je medezwemmers in 
en andere  gedaante dan in de badkleding. 

K.v.D. 
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ACTIVITEITEN OEZA 50 JAAR

Bekijk de flyer ook online:
http://oeza.nl/nieuws/jubileum-

activiteiten-oeza-50-jaar/ 
!19
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GESLAAGDEN BIJ OEZA
In de maand december 2017 is er afgezwommen voor de diploma’s  A, B en C en voor de 
diploma’s zwemvaardigheid 2 en snorkelen. Er werd prima gezwommen en allen zijn dan ook 
geslaagd. Complimenten voor het kader. 

voor het A- diploma: 

12 december 2017; 

Melissa Baas, Tim Houtenbos, Rosanna Lugas, Melissa van der 
Vliet, Wessel Zonneveld, Mees Zwart, Daan Hogenbirk 

14 december 2017; 

Soly Aguiar, Yana Deijlen, Jaimy van der Eng, Sophie 
Groenendaal, Sem Koster, Claudia Mroz, Jytte Oortwijn, Danisha 
Rusche, Teun Schmidt, Lotte Schut 

voor het B- diploma: 

13 december 2017; 

Sandy Abd Elnour, Meto Boumazzoughe, Teun Bruins, Marcel Lata, Max de Krou,Mandy 
Nieuwenhout, Twan Nieuwenhout, Mandy Abd Elnour, Cas Roozendaal, Sven Roozendaal, 
Nakita Ramaekers, Chathal Spijkerman, Jaylan Hooft, Amir Lazem, Prawin Panmanatham, 
Angel Snijder, Rasul Tetik. 

14 december 2017; 

Lanur Baypinar, Zara van Es, Hadi Faour, Iris Jansen, Reda Karmine, Suki, Partheepan, 
Yasmine Put, Anna Rab, Teun Schmidt, Megan van Zeijl,  

voor het C- diploma: 

13 december 2017; 

Beyza Yön, Luca Dubelaar, Zoë van Rijn, Tugce Sahin, Kik v.d. Waart, Aklyna Er, Malou 
Oldenburg  

14 december 2017; 

Noah Beentjes, Mick Blaauw, Jur Denneman, Nijs Denneman, Jens Klepper, lisanne Role, 
Daan Vreeken. 

voor het diploma Zwemvaardigheid 2: 

Hana Abdulkarim, Thomas Bruins, Danique van Marion, Stef 
Terluin, 

voor het diploma Snorkelen 1: 

Rick Aardenburg, Thomas Dam, Sanne Ganzinga, Dogan 
Gunduz, Tom Janssen, Sophie Kwak, Chris Lokhorst, Adrie de 
Ruyter,  

Allen van harte gefeliciteerd en op naar het volgende diploma!  Monique Palmboom en André 
Pover 

!20

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


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

KOPY SCHRIJVERS !!!
Net voordat deze Kroezant klaar was, ontving ik van een lid (terecht) kritiek op de Kroezant, 
vooral omdat de artikelen die er in staan nagenoeg altijd over het wedstrijdzwemmen gaan. 
De e-mail treft u hieronder aan, evenals het antwoord dat ik daarop gegeven heb. 
 
Goedenavond, 

Even een bericht wat ik tegen u wil aanhouden: 
Mijn beide kinderen zwemmen voor Zwemvaardigheid - we 
krijgen periodiek de Kroezant toegestuurd maar dit gaat 
altijd over de wedstrijdzwemmers. 
Ik lees nooit berichten over de 'zwemlessers'. Ik zie leuke 
berichten over uitjes bowlen en trainingskampen, maar 
waarom komen de 'zwemlessers' hier niet in voor? 
Waarom vinden er geen leuke uitjes met deze kinderen 
plaats? 
Ik mis bijvoorbeeld ook berichten als 'wat je nog niet 
wist over deze trainer'/soort interviews - hoe leuk is het 
als er meer over hen wordt verteld. 
Ik hoop dat rekening kan worden gehouden met 
bovenstaande, dat maakt het lezen van de Kroezant een 
stuk leuker voor (ouders van) kinderen die niet bij de 
wedstrijdzwemmers zitten. 

gr. …………………….. (Vanwege de privacy is de naam van de afzender weggelaten.) 

Antwoord mijnerzijds hierop: 

Beste ….., 

U heeft kritiek op de inhoud van de Kroezant en geeft vooral aan dat die nagenoeg geheel 
gevuld is met artikelen over de wedstrijdploeg. Helaas moet ik u hierin gelijk geven. 

De reden daarvoor is eigenlijk vrij makkelijk te geven, een oplossing echter veel moeilijker. 
Ik zal het u uitleggen. 
De Kroezant wordt samengesteld door onze secretaris, die dat naast zijn andere 
werkzaamheden doet. Verder werkt er nog 1 medewerker mee aan de samenstelling van de 
Kroezant, die vooral de inhoud controleert en zorgt voor verzending naar de leden. 

Het clubblad is voor en van de leden, maar we zijn voor de inhoud afhankelijk van wat we 
toegestuurd krijgen. Vanaf het begin is de input die wij van de leden en lesgevenden van 
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zwemvaardigheid en van het ABC-zwemmen ontvangen, heel erg karig, waardoor de 
Kroezant inderdaad vooral gevuld is met artikelen aangaande het wedstrijdzwemmen. 
Wij als bestuur van OEZA zouden dat ook graag anders zien. Nog niet zo lang geleden is dit 
ook onderwerp geweest in de bestuursvergadering en is 
afgesproken, dat er dit seizoen gezocht zal worden naar een aantal 
v a s t e s c h r i j v e r s ( o o k v a n u i t h e t A B C - e n h e t 
zwemvaardigheidzwemmen). In de aankomende Kroezant zal ik uw 
e-mail publiceren (waarbij ik uw naam niet zal noemen) en een 
oproep doen voor meer kopij vanuit ABC-zwemmen en 
zwemvaardigheid. 
Verder staat het u, maar ook andere ouders, vrij om een stukje te 
schrijven voor het clubblad. 
Verder noemt u de uitjes. Hieraan doen eigenlijk alleen 
wedstrijdzwemmers mee. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de 
l eden van de j eugdraad u i t s lu i t end komen u i t he t 
wedstrijdzwemmen. Eerder zijn wel enkele pogingen gedaan om 
ook zwemvaardigheid en ABC-zwemmen te integreren; doch door 
een tekort aan belangstelling is dit niet gelukt. Nu 2018 een 
jubileumjaar van OEZA is, zal in ieder geval dit jaar wel een 
activiteit plaatsvinden voor de kinderen van het ABC-zwemmen en zwemvaardigheid. U leest 
hierover in het aanstaande clubblad. Na de evaluatie daarvan zal mogelijk blijken, dat we voor 
deze groep leden vaker een dergelijke extra activiteit moeten bieden. 
Ik hoop uw mail hierover voldoende beantwoord te hebben, maar mocht u toch nog vragen of 
opmerkingen hebben, mail of bel me gerust. 

Met vriendelijke groet, 
Adrie van der Gracht 
voorzitter OEZA 

Wij hopen dat dit stukje iedereen binnen de club weer even attent maakt op het feit dat 
het UW clubblad is en dat ook U (zowel leden als leiding) medeverantwoordelijk bent 
voor de inhoud van de Kroezant. 

Open Nederlandse Kampioenschappen korte baan 2017
Tijdens de Open Nederlandse Kampioenschappen korte baan 2017 
te Hoofddorp deden namens zwemvereniging OEZA een vijftal 

zwemmers en zwemsters mee. Danae 
Kingma wist op de 100 meter wisselslag 
een nieuw clubrecord te zwemmen in een 
tijd van 1.07.44. Sanne Smit, Anne Groen, 
Jade Broek en Danae Kingma kwamen in 
actie op de estafette, de 4 x 100 meter vrije slag. Dit super team zette 
een knappe tijd neer: 4.06.13. Ook Matthew de Wit had zich 
gekwalificeerd voor dit kampioenschap en zette een mooie tijd neer op 
de 50 meter rugslag: 41.59. Een fantastische prestatie namens OEZA!  
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OEZA KLEDINGSHOP
http://oeza.gratisclubshop.nl

Voor al uw OEZA (zwem)kleding 
en accessoires !
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Orca's Christmas Swim 2017
Op 28 december vertrokken alle zwemmers die 
zich hadden opgegeven voor Orca's Christmas 
Swim 2017 richting Leeuwarden. Zij werden om 
16.30 uur verwacht bij het scoutingclubhuis 
Burmania voor twee dagen en nachten met veel 
zwemmen, (weinig) slapen, gezelligheid, 
spelletjes, plezier en vooral veel persoonlijke 

record halen 
(uiteraard op 
elk gewenst 
vlak). De een 
g i n g v o o r 
snelle tijden, de 
ander voor weinig slaap of voor zoveel mogelijk cadeautjes en 
ga zo maar door. 

Nadat iedereen gearriveerd was, zijn spullen uitgepakt had en 
een plekje veroverd had, 
hadden de dames van de 
organisatie een heerlijke 
m a a l t i j d m a c a r o n i 
klaargemaakt. De pannen 
w e r d e n s m a k e l i j k 

leeggegeten en de afwas werd door “spontaan aangemelde 
vrijwilligers” gedaan. 

De eerste avond kon beginnen met een ontzettend leuk 
dobbelspel waarmee leuke, gekke en lekkere prijzen te 
winnen waren. Dit was een uitstekende vorm van 

t e a m b u i l d i n g . 
Iedereen streed 
tot het laatste 
moment voor het 
cadeautje dat hij 
of zij graag naar huis wilde meenemen. Aan het einde 
van de avond was iedereen reuzeblij met zijn cadeau 
en er werd (toch nog) volop geruild. Daarna werden er 
nog spelletjes gedaan en was het toch wel wijs dat 
iedereen zijn bed ging opzoeken, omdat morgen de 
eerste wedstrijd dag zou beginnen. Dit verliep uiterst 
gemoedelijk en iedereen lag keurig om 23 uur in 
bed :-) (Lees: Dit was de wens van de moeders.) 
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De volgende ochtend was het ontbijt heerlijk 
geregeld door de organisatie. Iedereen ging met 
een volle maag, heel veel energie en ambitie naar 
het zwembad om een supertijd neer te zetten.  

Rond het middaguur had iedereen de benen uit 
zijn lijf gezwommen en gingen we weer terug 
naar het clubgebouw om daar de welverdiende 
pannenkoeken te eten en Laura te feliciteren met 
haar 13e verjaardag. De middag werd gevuld met 
de finale waarna iedereen kon aanschuiven voor 
een heerlijke nasimaaltijd. Ook nu was er weer 

een afwasploeg paraat. Er werd veel Skip-Bo en 
Keezbord gespeeld. 

Dag twee werd al iets zwaarder door de 
prestaties van de vorige dag en de korte nacht. 
Dit mocht de pret niet drukken. Ook na de 
tweede dag werden in de middag de finales 
gezwommen, waarbij iedereen luidkeels de 
OEZA-yell inzette. Dit werd zeer gewaardeerd 
en opgemerkt door het publiek en de omroeper 
van de wedstrijd. Een klein minpuntje is, dat dit 
niet werd opgepikt door Piet Paulusma. Wel 
kwamen enkele van onze 
z w e m m e r s e n e e n 

klokker in beeld bij de opnames voor Piets weerbericht de dag na het 
toernooi. 

Al met al kunnen wij terugkijken op een sportief weekend met veel lol en 
pr’s. Het is voor herhaling vatbaar. 

Met dank aan de organiserende moeders en de sponsoring van de 
Dekamarkt. De pepernoten vielen het beste in de smaak. 

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