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Joke de Graaf is benoemd tot ERELID!                      
Ook nog 6 leden van verdienste benoemd! 
Jos Pekel, Arno Meijer, Liesbeth Liefting, Ria van der Gracht, Rie Looijenga en Perry de Caluwé 
zijn benoemd tot lid van verdienste! 
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VAN DE VOORZITTER 

Voor u ligt alweer de laatste 
Kroezant van het seizoen 
2017/2018 en ook dit keer 
begint ons clubblad met een 
stukje van de voorzitter. 
Heel vertrouwd en toch ook 
weer niet helemaal…..  

Na 10 jaar treft u namelijk 
een andere naam  aan 
onderaan dit stukje, of 
liever gezegd twee namen. 
O p d e a l g e m e n e 
ledenvergadering van 16 

mei jl. heeft er een wisseling plaatsgevonden in het bestuur. 
Nadat ze zich jarenlang ingezet hebben om van OEZA de 
stabiele en goed draaiende vereniging te maken die ze nu is, 
zijn Eric Tijms en Adrie van de Gracht afgetreden. Gelukkig 
konden de ontstane vacatures ook direct weer worden opgevuld 
door het toetreden van twee nieuwe bestuursleden: Froke Bos 
en Pauline Heus. Verderop in deze Kroezant stelt Pauline zich 
voor.  
Omdat met het vertrek van Adrie ook de voorzitter uit het 
bestuur verdween, zijn de taken binnen het bestuur opnieuw 
verdeeld. Op papier is Pascal nu de voorzitter van de 
vereniging en Pauline de secretaris (en vicevoorzitter), maar in 
de praktijk zullen we de taken zo verdelen dat we allebei doen 
waar we goed in zijn en waar we ons prettig bij voelen. 
Vandaar de twee namen onderaan dit stuk. 
Eén van de eerste officiële taken van het bestuur in de nieuwe 
samenstelling was het vieren van het 50 jarig jubileum. Dat 
was een eenvoudige klus, mede dankzij de fantastische 
organisat ie door de jubileumcommisie. Nadat de 
wedstrijdzwemmers op 21 april een dagje Efteling hadden 
beleefd, er taarten zijn bezorgd bij de trouwe sponsors van 
OEZA, was 2 juni een feestelijke dag. In de middag hebben 
zo’n 50 kinderen van de ABC-lessen en van de lessen 
zwemvaardigheid genoten van een spelmiddag in sporthal De 
Waterakkers. ’s Avonds was het tijd voor de grote feestavond, 
waar ongeveer 170 personen op af kwamen. Diverse leden 
(18+), kaderleden, oud-leden en oud-vrijwilligers waren 
aanwezig, die zich tot in de kleine uurtjes prima vermaakt 
hebben. 
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De feestavond was een mooi moment om stil te staan bij de inzet van de vele vrijwilligers die 
ervoor zorgen dat OEZA kan bestaan. Oud-voorzitter Adrie van der Gracht maakte zes nieuwe 
leden van verdienste bekend: Perry de Caluwé, Ria van der Gracht, Liesbeth Liefting, Rie 
Looijenga, Arno Meijer en Jos Pekel. Daarnaast werd een nieuw erelid in het zonnetje gezet, 
namelijk Joke de Graaf, die zich al enkele tientallen jaren inzet voor onze club. Allen ontvingen 
een prachtig beeldje. Vervolgens bedankte Adrie ook een aantal vrijwilligers die stoppen met hun 
functie: Arie Meijne (kaderlid vrijdagavond), Annamarie Tijms (ledenadministratie), Michael en 
Wilma van Rijn (hoofdtrainers wedstrijdploeg) en Gé Vink (jurylid/official wedstrijdzwemmen, 
inschrijving open water wedstrijden). Vervolgens nam Pascal de microfoon en bedankte de 
aftredende bestuursleden Eric en Adrie voor hun grote inzet van de afgelopen 10 jaar. Tenslotte 
werden de leden van de jubileumcommissie door Pauline bedankt voor het organiseren van alle 
festiviteiten rondom het 50-jarig jubileum.  

Deze blijk van waardering voor mensen die zich hebben ingezet voor de club is wel verdiend, 
zonder hen zou OEZA niet kunnen bestaan. Samen met alle vrijwilligers blijven we zorgdragen 
voor deze prachtige vereniging, zodat u ook de komende 50 jaar, om te beginnen in het nieuwe 
seizoen, lekker kunt blijven zwemmen bij OEZA. Heel vertrouwd. 

Zo tegen het einde van het seizoen staan en stonden er nog een aantal activiteiten op het 
programma. Allereerst zijn op zondag 10 juni een tiental personen op de fiets gesprongen voor 
zwemvereniging O.E.Z.A. tijdens de Rabobank Fietdsdag. De opbrengst van deze Rabobank 
Fietsdag is 125,00 euro. Allen bedankt voor jullie inzet!  

Op woensdag 4 en donderdag 5 juli hopen enkele tientallen kinderen hun A, B of C diploma te 
behalen. We gaan er ook dit keer weer vanuit dat dit moet lukken, mede dankzij het deskundige 
kader. Via deze weg ook nog een blijk van waardering voor het kader het afgelopen seizoen!  

Ook de wedstrijdploeg gaat het binnen water seizoen afsluiten. Dit doen zij net als alle 
voorgaande jaren op gepaste wijze: de slotavond en BBQ op zaterdag 14 juli. Volgend seizoen zal 
Stefan Haack het hoofdtrainerschap overnemen van Michael en Wilma van Rijn. Helaas kan 
Stefan niet aanwezig zijn tijdens het trainingskamp (31 augustus t/m 2 september). Michael heeft 
aangegeven het trainingskamp te verzorgen, samen met zijn trainersstaf.  

Tot slot willen wij u allen nog even kenbaar maken dat gedurende de zomerperiode het buiten 
water zwemmen van start gaat! In het speciaal willen wij nog even reclame maken voor het  
HEAD Open Water Evenement De Bosbaan op 28 en 29 juli 2018 (http://oeza.nl/bosbaan/). 
Zoals u al aan de website link kunt zien wordt deze activiteit georganiseerd onder de vlag van 
zwemvereniging O.E.Z.A. .  

Wij wensen u een mooie zomer! 
 
Pascal Palmboom & Pauline Heus  
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PRAKTISCHE INFORMATIE
BELANGRIJKE ADRESSEN VAN OEZA 

BESTUUR 

VOORZITTER  P. PALMBOOM      TEL 06-41914271 

SECRETARIS  P. HEUS   JAN LIGTHARTSTRAAT 667 TEL 0251-208266 

PENNINGMEESTER C. BAL   BREEDWEERLAAN 40  TEL 0251-241984   

UITVOERENDE ZAKEN F. BOS   

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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GEZOCHT KROEZANT 
REDACTEUR 

De redactie van de Kroezant (het clubblad van OEZA) is op zoek naar een nieuwe redacteur. 
Pascal Palmboom heeft besloten om na dit seizoen te stoppen met de vormgeving en invulling van 
de Kroezant. Om het clubblad ook in de toekomst te kunnen blijven uitbrengen is de enige 
overblijvende redacteur, Arno Meijer, op zoek naar een nieuwe collega. (Meer dan één mag 
natuurlijk ook.)  

Het clubblad komt in principe 5 keer per jaar uit in digitale vorm. (Zie http://oeza.nl/over-ons/
documenten/.) 

Wat er van je verwacht wordt: 
• actief bijdragen aan voldoende vulling van de Kroezant 
• verwerken van ingekomen kopij 
• vormgeven van de Kroezant 

Interessse? Stuur een e-mail naar kroezant@oeza.nl. 

DAGJE EFTELING MET DE JEUGDRAAD 

Vanwege het OEZA 50 jarig bestaan ging een grote zwemmers en zwemsters 21 april 2018 
naar de Efteling! Het was een geslaagde dag met super mooi weer! We bedanken de 
werkgroep activiteiten voor hun begeleiding deze dag!  
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Activiteiten OEZA 50 jaar
Het 50 jarig bestaan van OEZA is groots gevierd, met alle leden, 

vrijwilligers en oud - leden!  
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SPONSOREN CLUBBLAD zwemvereniging O.E.Z.A.
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AFSCHEID EN TOCH OOK NIET… 
ADRIE VAN DER GRACHT  

Op de ledenvergadering van 16 mei heb ik de leiding van de club officieel overgedragen aan 
Pascal Palmboom en Pauline Heus, althans zo heeft het bestuur met mijn instemming dit 
voorstel aan de ledenvergadering voorgesteld. De ledenvergadering heeft haar goedkeuring 
hieraan gegeven. 

In de 10 jaar die ik leiding heb mogen geven aan OEZA is er heel wat veranderd. In mijn 
beginjaren werden we geconfronteerd met een daling van het aantal leden, vaak extreem tot 
wel 10 tot 15% per jaar. Om toch te kunnen blijven bestaan werden 
vele bezuinigingen doorgevoerd en werden contributies met 
meerdere procenten verhoogd. Gelukkig keerde het tij pakweg 4 tot 
5 jaar geleden, waarna de daling weliswaar doorzette, maar lang 
niet zo extreem; we kunnen nu wel zeggen dat het ledenaantal zich 
stabiliseert. 

Qua activiteiten is er in de afgelopen jaren ook heel wat veranderd. 
Het synchroonzwemmen onder leiding van Wies van de Kolk en 
Marja Heisterkamp werd mede op hun verzoek beëindigd. Een trend 
die landelijk te zien was vanwege de tanende belangstelling voor 
deze tak van de zwemsport. Toch jammer. We hebben de wisseling 
meegemaakt van trainer Ids Gobes naar het echtpaar Van Rijn. 
Omdat bij die wisseling een aantal goede zwemmers Ids volgde, 
werd toch wel kwaliteit ingeleverd, hetgeen resulteerde in een 
aantal keren degraderen tot zelfs districtsniveau. Michael en Wilma 
hebben  echter alles weer goed op de rails gekregen en de laatste 
jaren dendert de trein maar door. Na een aantal keren promoveren zijn we nu een goede 
middenmoter in de nationale B-competitie. 

Bestuurlijk is er ook heel wat gebeurd in die 10 jaren. Destijds zaten ook Liesbeth Liefting en 
Wies van de Kolk in het bestuur en we vergaderden in het zaaltje boven het zwembad. Het 
initiatief werd genomen om een beleidsplan op te stellen samen met Sportservice 
Kennemerland die ons hierbij assisteerde. Dit resulteerde in een gewijzigde bestuurslaag. Het 
bestuur werd in aantal leden kleiner en we vergaderden bij iemand thuis, meestal bij 
penningmeester Chester. Het beleidsplan werd uitgevoerd en was na 4 jaar compleet 
gerealiseerd. Een 2e beleidsplan werd opgesteld, waaraan ook Pauline Heus heeft 
meegewerkt. Ook dit plan geeft het bestuur weer richting in de toekomst. 

Voor het ABC-zwemmen werd een cursus op niveau 2 opgezet. Enkele jaren later werden 
opleidingen nog veel belangrijker, omdat we moesten voldoen aan de normen die de nieuwe 
ABC-licentie voorschrijft. Een aanwinst in het bestuur was de aanstelling van Bouke 
Oortwijn, die opleidingen in zijn portefeuille kreeg. Van oudsher gaf OEZA kwalitatief goede 
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zwemlessen. Nu de theorie meer toegang kreeg tot de lessen, kwam dat de praktijk ten goede. 
Een kwaliteitsimpuls in de ABC-lessen was het resultaat. 

Kaderhoofden kwamen en gingen. Liesbeth Liefting op de donderdag, was die 10 jaren een 
vaste waarde. Monique Kok stopte op de woensdag, Froke Bos nam het stokje over en nu 
heeft Froke voor een bestuursfunctie gekozen en krijgt op woensdag Ine Renkema de leiding. 
Perry de Caluwé was gedurende de 10 jaar dat ik voorzitter was, kaderhoofd op de maandag. 
Ik moet zeker Hans-Pieter Windmuller niet vergeten te noemen, die meerdere keren de functie 
van kaderhoofd vervulde op de vrijdag, als plaatsvervanger van Helena Jongema, die naar 
Friesland vertrok. Tot slot natuurlijk de kaderhoofden van het recreatief zwemmen: Arie 
Meijne, Simone Veenboer, Jan Valent, Jolanda van Ruyven en Joke Lindelauf. 

Wat al die 10 jaren gebleven is, is dat we altijd konden terugvallen op ons vrijwilligerskorps. 
Wekelijks stonden en staan ze aan de badrand les of zwemtraining te geven. Maar ook 
enthousiaste zwemmers die voor activiteiten zorgden voor de wedstrijdzwemmers: de 
jeugdraad. We kunnen niet zonder! Een activiteitencommissie die jaarlijks de slotavond en het 
trainingskamp verzorgde, maar ook zorgde voor de feestavonden en kortgeleden nog 
assisteerde bij de organisatie van het jubileumfeest. 

Ik mag ook niet vergeten de kroezantbezorgers. Ja, toen we begonnen werd de papieren 
uitvoering nog door verschillende mensen bij de leden thuisgebracht. Samenstellers van de 
Kroezant, geweldig dat ze er waren. De jeugd, sterk in het digitale tijdperk, zou dit nu moeten 
gaan overnemen van Pascal en Arno. 

Wedstrijden werden ook georganiseerd. Elk jaar weer de Cor Augustijn Memorial. Mijn 
echtgenote was er maar wat druk mee. Alle officials die er ook steeds weer waren. Wat een 
mooie club toch. 

Tot slot: 10 jaar is een mooie tijd. Een periode waarbij ik met veel plezier bestuurlijk “op de 
winkel heb gepast” en hier en daar wat aanzetten voor vernieuwing heb mogen geven. Ik dank 
mijn medebestuurders die mij hebben gesteund in al die jaren. We hebben altijd in goede 
harmonie kunnen samenwerken. Voor de toekomst heb ik alle vertrouwen in de nieuwe 
leiders. Pascal en Pauline, heel veel succes. 

En dat “en toch weer niet…..” in de kop van dit verhaal, betekent dat ik uiteraard bij OEZA 
blijf zwemmen, de club blijf volgen en nog zeker een aantal jaren zal meedraaien in het 
Bosbaanteam. Want bij zo’n club als OEZA wil je toch niet weg? 

Ik zie u vast nog eens. Het ga u goed! 

Met vriendelijke groet, 
Adrie van der Gracht 
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JARIGEN BIJ ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
O.E.Z.A. FELICITEERT ALSNOG DE JARIGEN IN JUNI 

Zwemmen tijdens kermis 
Heemskerk 2018
Woensdag 5 september 2018 
09.00 - 09.45 uur Volwassenen / Aquarobics  
17.15 - 18.00 uur Wedstrijdzwemmen 
18.00 - 19.30 uur ABC zwemmen 

Donderdag 6 september 2018 
Alle lesuren en trainingen vervallen  

Vrijdag 7 september 2018 
18.00 - 18.45 uur Zwemvaardigheid 1,2 en 3 / voorbereidend wedstrijdzwemmen 
18.45 - 19.30 uur Volwassenen 
20.45 - 21.30 uur Volwassenen  

Groen gaat door 
Rood gaat niet door  
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2 Frank Koning 14 Astrid Gaal 21 Leny Hendrikse

Sen Kramer Ids de Jong Lidy Zoetmulder - v.d. Veer

4 Martin Offringa 15 Ank Zwerver - Vos 22 Melissa van der Vliet

Svenja van Altena Carla Korstjens - Kraaij 23 Claudia Mroz

5 Tamara Koeman Froke Bos 24 Shira de Haan

6 Perry de Caluwé 16 Corry van der Helm - v. 
Teylingen

Yoran Nijland

Sydney van Rijn Gaia Erich Chaimae Saddik

7 Monique Wulp 17 Marcel Liefting 26 Amelia Veldhuis

8 Mustafa Shafaq 18 C Duin - de Ruijter Lynn Kleijn

Chiara Chialastri Henrieke ten Bokkel Hadya Rashid

11 Karen Guldemond Michelle Romero 28 Deborah Ganzinga - Jurg

13 Kees van Duivenvoorde 19 Johannes van der Linden 29 Jolanda Schouws - Jak

Lemar Chanam Mouna Steenstra 30 Susana Marin Garcias

20 Kelly Visser
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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

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 Fam. Nijland

Fam. De Graaf Nel Eisenberger - Mooi Arno Meijer 

Bas Beentjes Martijn Butter
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NEDERLANDSE JEUGD EN 
JUNIOREN 
KAMPIOENSCHAPPEN 
LANGEBAAN 

Met een evenaring van zijn p.r. op de 100 meter vrije slag (1.06.68) heeft Kalle Oortwijn een 
mooi debuut gemaakt op de NJJK langebaan in Eindhoven en zwom zich bij de junioren 1 
binnen de top 25 van Nederland. Jasper Camphuijnder zwom op deze afstand naar een keurige 
16e plaats (1.05.11). 
Ademhalingsproblemen op de 200 meter vrijes lag bezorgde Jasper een flinke domper. Een 
dag later revancheerde hij zich op de 50 meter vrije slag (13e) met een knaltijd en een 
clubrecord (28.92)! 
Eerder in de ochtend snelde Roel Gaal ook al naar een nieuw clubrecord op de 100 meter vrije 
slag (55.69 – 21e)! Op de 50 meter evenaarde Roel zijn op een na snelste tijd ooit (22e in 
25.83). Het was prachtig om te zien hoe deze OEZA-zwemmers zich met een goede 
voorbereiding staande hielden op dit topniveau. Complimenten! Dit belooft wat voor de 
toekomst! 
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JARIGEN BIJ ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
O.E.Z.A. FELICITEERT DE JARIGEN IN JULI  

Verslag Pinkstertoernooi Hagen
Afgelopen pinksterweekend ging Jasmijn van Ederen 
met haar vader en zus naar Hagen in Duitsland. Aldaar 
vond een toernooi plaats en door inspanningen van 
Astrid Gaal kon Jasmijn daar aan de start verschijnen.  

Voor het eerst een wedstrijd in een buitenbad én in een 
50 meter bad. Wat was het leuk! Drie afstanden zwom 
ze. Op de 50 meter schoolslag deed ze iets fout, op de 
50 meter rugslag werd ze 3e en op de 50 meter vrije 
slag 4e. Wat heeft ze genoten! 

Monique van Ederen 
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1 Mike Mantel 17 Rinus de Ruyter 27 Jade Broek

2 Sanne Smit Wilma van Rijn - van 
Hofwegen 

28 Sjors Groot

3 Inge Zegwaard 18 Nico Estevez Alonso Amir Lazem

5 Erna Wolf Natalia Kondratowicz 29 Ria Goosens - Bos

Kalle Oortwijn Samayra Sandorp Linda Krouwels - Beeldman

6 Teun van Vegten 19 Gerard Apeldoorn Ron Groen

9 Connie Verhagen 25 Annelies Roke 31 Dogan Gunduz

15 Dylan Gurdji Annelies Bruijns - Roke

Annemarie van Lingen - 
van Henten
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1 juni 1968 - 2 juni 2018 
Op onze verjaardag + 1 dag was het dan eindelijk zover. De spelmiddag voor de kinderen 
van het leszwemmen en de jubileumfeestavond voor de leden van onze club. 

Rond 15.00 uur kwam ik in de Sporthal De Waterakkers waar ik bij de muziek van K3 
een vijftigtal kinderen zag spelen bij de verschillende attributen die daar waren opgesteld. 
Het kan niet missen dat je dan, wanneer je rustig de 
zaal rondloopt, wordt uitgedaagd door een pittig 
grietje van een jaar of 8 om een wedstrijdje te doen 
over de stormbaan. Kansloze zaak natuurlijk. Ik was 
nog niet op de helft toen zij de finish haalde. 
Maar ook bij de trampoline, de supergrote 4 op een 
rij opstelling en alle andere objecten was het feest. 
Alles onder begeleiding van onze kanjers die het 
hebben georganiseerd. 
Vooral bij Eric Tijms, fanatiek als die is, liep het 
zweet in stroompjes van z’n kop. Maar die had de 
stormbaan dan ook al meer dan 15x gedaan. 
Kortom de kinderen hadden lol. 
Om pakweg 16.00 uur werd het sein gegeven dat het tijd was om wat lekkers te gaan 
halen. Iedereen liep toen naar het familierestaurant De Waterakkers, waar ze getrakteerd 
werden op wat drinken en een heerlijk patatje met en daarbij nog een frikandel, kroket of 
kaassoufflétje.  
Niet alles ging op maar de buikjes waren rond. Tijd om te wachten op de ouders die 
samen met hun kroost terug konden kijken op een succesvolle spelmiddag. 

’s-Avonds om even voor 20.00 uur waren we weer 
bij familierestaurant De Waterakkers. Door een 
misverstand waren enkele mensen er al om 19.00 uur 
omdat op een berichtje heel in het begin nog een 
aanvangstijd van 19.00 uur had gestaan. Excuus voor 
iedereen die te vroeg was. 
De jubileumcommissie had het zaaltje al gezellig 
aangekleed met slingers en ballonnen. 
De DJ Appie de Kikker trof zijn voorbereidingen en 
zette het eerste plaatje op. 
Er werden ruim 150 mensen verwacht en langzaam 
maar zeker druppelden zij het zaaltje binnen. Oud en 
jong. Oud vaak op de stoel achter de tafeltjes, jong 
staande bij de staantafels, 
Er werd gestart met thee of koffie en uiteraard een lekker met OEZA 50 jaar logo bedekt 
gebakje. Eric Tijms heette iedereen van harte welkom en vertelde dat het officiële deel 

!15

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


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

rond 21.00 uur zou plaatsvinden. Verder kon ieder genieten van de drankjes en de hapjes 
die geserveerd werden. Wat bijzonder gewaardeerd werd waren de 2 sneltekenaars die 
van wie dat wilde een karikatuur van hun gezicht op een bierviltje tekende. De gelijkenis 
was vaak treffend. 
Om 21.00 uur nam Pascal het woord en in zijn speech nam hij ons terug naar de situatie 
van 50 jaar geleden waar OEZA in 1968 werd opgericht. Veel feiten kwamen voorbij en 
duidelijk was dat hij langs geweest was bij de man die nagenoeg alles van OEZA weet, 
Arno Meijer. Daarna gaf hij het woord aan Adrie van der Gracht, die bekend mocht 
maken welke personen tot lid van verdienste en wie tot erelid 
zouden worden benoemd. 
Achtereenvolgens mochten langskomen de nieuwe leden van 
verdienste: Jos Pekel, Liesbeth Liefting, Arno Meijer, Rie 
Looijenga en Ria van der Gracht. Zij allen werden kort 
toegesproken en mochten een mooie bronzen sculptuur 
ontvangen als dank voor het vele werk dat zij gedaan hebben 
voor OEZA en natuurlijk ook nog jaren blijven doen. Ook 
Perry de Caluwé werd benoemd tot lid van verdienste. Hij was 
echter niet aanwezig en hij is op een maandag na het feest 
tijdens de zwemles gehuldigd. 
Daarna werd bekend gemaakt dat de ledenvergadering Joke de 
Graaf heeft benoemd tot erelid van OEZA. Beduusd en een 
beetje sprakeloos ontving Joke samen met Fred en haar 
kinderen de (iets grotere en nog mooiere) sculptuur. Joke is al 
decennia lang een trouwe kracht bij het ABC lesgeven en stelt 
zich altijd positief op ten opzichte van de club. Hierna nam 
Pauline Heus het woord en sprak haar dank uit aan Eric Tijms 
en Adrie van der Gracht, die beiden na 10 jaar lid van het 
bestuur te zijn geweest, aangegeven hadden te willen stoppen. 
Ook zij ontvingen een beeldje ter herinnering aan een mooie 
t i jd bij OEZA. Daarna werden de leden van de 
jubileumcommissie nog eens extra -en terecht- in het zonnetje 
gezet. 
Daarna was het weer tijd voor feesten, dansen, gezellig 
bijpraten, herinneringen ophalen enzovoort enzovoort. Als het 
gezellig is gaat de tijd snel en al heel gauw was het tijd voor 
het afsluitende patatje met. 
Oud en jong hebben gezellig gefeest en zelfs werd (niet 
onbelangrijk) een nieuwe kracht gevonden die de 
ledenadministratie gaat verzorgen. Adry succes en een mooie tijd bij OEZA gewenst. 
Kortom een zeer geslaagd jubileumfeest. 

AvdG 
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JARIGEN BIJ ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
O.E.Z.A. FELICITEERT DE JARIGEN IN AUGUSTUS  

ZOMERVAKANTIE

De zomervakantie is bij zwemvereniging O.E.Z.A. vanaf 
zaterdag 14 juli 2018 t/m zondag 2 september 2018.
Het ABC zwemmen start weer op 12 en 13 september 

vanwege kermis Heemskerk! 
Fijne vakantie allemaal! 
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1 Lisanne Roke 12 Joke de Graaf 20 Arjan Geerts

2 Wilko Camphuijnder 13 Bianca Niers Damian Koster

4 Sandro Vacca Arno Meijer 21 Yaasir Gok

Asude Yildiz Niels de Caluwé 22 Sophie Kwak

5 Daan Glorie 14 Gert-Jan v.d. Vijver 24 Xam Blaauw

Mike Diepstraten Eline van Assema Faber Molenaar

6 Nikki Snijder 16 Frits Zoetmulder Tygo de Hollander

7 Nettie van Maaren - 
Cornelissen

Ron Peggeman 25 Yara Wentink

8 Piet van Velsen Olivia Gurdji Stef Terluin

Sem Schut Lisa van der Gragt 26 Jisca Harder

Daan Jansen 17 Bouke Oortwijn 27 Sonja Visser - de Wit

10 Ponnampanam AMR 
Fathin

Stan Bakker 30 Viggo Meijer

11 Arie Meijne Sanne Hermsen Norana Salem

Beau van Tilburg 19 Angelique Ypma Esmee Huijskens

31 Sien Plokker - Postma
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EVEN VOORSTELLEN: Pauline Heus

Mijn naam is Pauline Heus, geboren en getogen in Heemskerk en al 29 jaar lid van OEZA. 
Nadat ik bij De Waterakkers alle diploma’s die er te behalen waren, had behaald, stapte ik in 
1989 over naar de wedstrijdploeg van OEZA. Met veel plezier lag ik 4x per week in het 
zwembad. Mijn beste slag was in het begin de 
rugslag, later kon ik vooral aardig meekomen 
op de schoolslag, maar echte toptijden heb ik 
nooit gerealiseerd. Wat dat betreft past de 
slogan ‘OEZA, lekker zwemmen’ prima bij 
mij! Inmiddels is 4x per week zwemmen niet 
meer haalbaar, maar probeer ik in ieder geval 
1x per week mijn baantjes te trekken bij de 
Masters. In de zomer waag ik me sinds een 
aantal jaren zelfs in het open water. Naast het 
zwemmen bij OEZA heb ik (lang geleden) een 
tijdje lesgegeven en was ik van 2011 t/m 2015 
v o o r z i t t e r v a n d e Z w e m c o m m i s s i e 
( w e d s t r i j d z w e m m e n ) . O o k h e b i k 
meegeschreven aan het beleidsplan voor 
OEZA voor de periode 2016-2020. 

In het dagelijks leven heb ik jaren in de 
oogzorg gewerkt als optometrist en orthoptist, 
maar momenteel werk ik als klinisch 
epidemioloog (een duur woord voor 
onderzoeker in de gezondheidszorg). Dat doe ik in het UMC Utrecht bij Cochrane, een 
wereldwijde organisatie met als missie zorgverleners, beleidsmakers en patiënten te helpen bij 
het nemen van wetenschappelijk onderbouwde beslissingen over gezondheid(szorg).  

Sinds ruim een maand ben ik dus bestuurslid van OEZA. Ik wil me de komende jaren er voor 
inzetten deze mooie club draaiende te houden, samen met mijn 
collega bestuurders en alle andere vrijwilligers. Hoewel OEZA 
het goed voor elkaar heeft, zullen er ongetwijfeld uitdagingen 
langskomen met betrekking tot ledenwerving, medewerkers en 
het voldoen aan de wet- en regelgeving. We zullen zien. Ik ga er 
in ieder geval voor! 
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Bückeburg 2018
In het weekend van 15, 16 en 17 juni togen 18 zwemmers, met begeleidende ouders, weer naar het 
Duitse Bückeburg. Rondom het 50meter bad namen wij ons favoriete uitzichtpunt op het bad in 
beslag en werden alle tenten, met een lichte hellingshoek, neergezet. 

Na een gezellige bbq op de vrijdagavond werd er op zaterdag en zondag gestreden om de 
medailles en plekken in eindfinales. 

Het weer was prachtig, de sfeer fantastisch, het alternatieve voetbaltoernooi op de zaterdagavond 
hilarisch, het eten heerlijk en de resultaten geweldig. Zowel individueel als in de estafettes werd er 
goed gezwommen en iedere zwemmer ging naar huis met een pr, medaille of oorkonde. 

Maar dat was zeker niet het belangrijkste. De sfeer en saamhorigheid die we dit weekend hebben 
ervaren was weer zo goed en gezellig dat we, wat mij betreft, volgend jaar gewoon weer gaan. 

Zwemmers, maar zeker de begeleiders, wederom hartelijk bedankt voor weer een geweldig 
weekend en tot in 2019 in Bückeburg! 

Yvonne Bos  
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KLOKKERS GEZOCHT 
CURSUS TIJDWAARNEMER OKTOBER/NOVEMBER 2018  

In oktober en november 2018 zal weer een cursus tijdwaarnemer 4 worden gehouden. 

De cursusplaatsen zijn HOORN en BEVERWIJK.  

CURSUS  

Doel van de cursus is het opnemen van tijden en beoordelen van keerpunten bij zwemwedstrijden.  
De minimale leeftijd moet 16 jaar zijn op de dag van het examen.  
De cursusduur is 4 theorie- en 1 praktijk bijeenkomst(en).  

De cursusonderdelen zijn o.a.:  
Juryvergadering, startprocedure, zwemslagen, tijd opnemen met handklok (gebruik van eigen 
stopwatch). 

Je krijgt een gratis 
stopwatch vanuit 
OEZA als je start 
met een cursus 

tijdwaarneming!  
SCHADUWKLOKKEN  

De cursisten zijn verplicht bij minimaal één wedstrijd als 
schaduwklokker te fungeren.  
Zij mogen die wedstrijd zelf uitzoeken (indien mogelijk bij eigen 
vereniging).  
Als schaduwklokker moet je op het voorblad vermeld worden en het schaduwklokken dient 
uiteraard voordat het examen wordt afgenomen, plaats te hebben gevonden.  
Het is niet mogelijk examen te doen als er niet eerst minimaal één wedstrijd is schaduw geklokt.  
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EXAMEN  

Op 10 november 2018 wordt het examen afgenomen.  
Locatie: Clup Welzijn Wijkplein Where, Triton 73, 1443 BM Purmerend, aanvang 10.00 uur.  
Het examen is mondeling en duurt ± 25 minuten. Praktijkbeoordeling tijdens een wedstrijd.  

TOELATINGSEISEN EXAMEN  

Lid zijn van een zwemvereniging, 16 jaar op de dag van het examen, minimaal 3 
cursusbijeenkomsten hebben gevolgd en schaduw hebben geklokt .  

DE CURSUS WORDT GEHOUDEN IN BEVERWIJK en HOORN  

Beverwijk: 10, 17 en 31 oktober ,7 november 2018; aanvang 20.00 uur. Docent: Dhr. J. Raijer.  
Locatie: Clubhuis KZC. Kuikensweg 82 in Beverwijk.  

Hoorn: 11 en 18 oktober, 1 en 8 november 2018; aanvang 20.00 uur.  
Docent: Dhr./Mw. Nnb  
Locatie: H.R.T.C. gebouw wielervereniging. Holenweg 14D in Hoorn. 

 
Praktijkles: Deze les wordt gehouden in het Noorderparkbad in Amsterdam en vindt plaats op 

zaterdag 3 november 2018 tussen 09.00 en 11.00 uur. Wellicht bij grote deelname in een 2e bad? 

Als er te weinig inschrijvingen zijn om op 2 plaatsen de cursus te geven, zal de cursus worden 
samengevoegd. 

Opgeven voor de cursus tijdwaarneming:
Stuur een e-mail naar Bouke Oortwijn via 
opleidingen@oeza.nl 
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SLOTAVOND EN TRAININGSKAMP
Beste iedereen, 

Het is alweer juni en het (binnen)zwemseizoen zit er bijna op. Tijd om dit weer op een leuke en 
gezellige manier af te sluiten met de jaarlijkse slotavond en BBQ. 
Op zaterdag 14 juli 2018 zullen de prijzen worden verdeeld en zal de zwemmer en zwemster van 
het jaar bekend gemaakt worden. Houd deze avond dus vrij in de agenda! We zouden het leuk 
vinden als het erepodium gevuld is, dus meld je allen aan!


Het trainingskamp vind plaats van vrijdag 31 augustus tot en met zondag 2 september 2018. We 
verblijven in de boshutten St. Wilfried in Castricum, Scoutingpad 1. 
Net als afgelopen jaar kun je kiezen uit 3 verschillende kamp mogelijkheden. 
De uitnodiging met alle informatie zal binnen een aantal weken door de activiteitencommissie 
worden uitgestuurd. 
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Stefan Haack nieuwe hoofdtrainer 
wedstrijdploeg OEZA
Maandag 9 april 2018 zijn alle aanwezige zwemmers en zwemsters van de wedstrijdploeg van 
OEZA geïnformeerd over de nieuwe hoofdtrainer van OEZA: Stefan Haack. Stefan zal vanaf het 
begin van seizoen 2018/2019 aantreden als nieuwe hoofdtrainer. 
 
Stefan Haack 
Stefan is een echte zwemliefhebber. Hij heeft op NK niveau 
gezwommen en heeft vele medailles behaald op top niveau. Op 
dit moment is Stefan nog actief als zwemtrainer bij ZV Haerlem. 
Bij deze zwemvereniging zal hij het huidige seizoen afronden. 
Het vinden van een goede nieuwe hoofdtrainer is lastig gebleken, 
het bestuur van OEZA is zodoende extra verheugd op de komst 
van Stefan Haack. 

Michael van Rijn 
Michael geniet nog altijd van elke training en wedstrijd bij OEZA. De keuze voor Michael om een 
stapje terug te doen is omdat hij meer tijd wil vrijmaken voor andere bezigheden. Michael: ‘Je 
kunt alleen hoofdtrainer zijn als je er voor de volle 100% voor gaat’.  Michael heeft aangegeven 
nog altijd betrokken te willen blijven bij OEZA. Hij zal zodoende volgend seizoen regelmatig te 
zien zijn in het zwembad als assistent-trainer. 
Voor alle duidelijkheid: er gaat niemand weg, er komt iemand bij! 

ORGANISATOR 
SCHOOLZWEMKAMPIOENSCHAP GEZOCHT 
Op maandag 29 april 2019 zullen de jaarlijkse Schoolzwemkampioenschappen van Heemskerk 
worden georganiseerd in zwembad De Waterakkers. Voor dit kampioenschap wordt gezocht naar 
een nieuwe organisator. Pascal Palmboom heeft aangegeven de afgelopen editie voor de laatste 
keer te hebben georganiseerd. Tijdens dit kampioenschap zullen ongeveer 100 basisschool 
leerlingen een spellen circuit doorlopen binnen en buiten het zwembad!  
  

Opgeven als organisator  
Ben jij bereid om in samenwerking met het O.E.Z.A. bestuur dit kampioenschap 
te organiseren, stuur dan een e-mail naar voorzitter@oeza.nl . Uiteraard sta je er 
niet alleen voor en zal Pascal zorgen voor een goede overdracht!  

Sportopleiding  
Doe jij een sportopleiding en wil je dit kampioenschap organiseren in het kader van je studie? 
Geef je dan ook snel op!   
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In Memoriam 
Marga Reeuwijk – van der Zon  21-04-1944 – 24-06-2018 
 

Net voordat deze editie van de Kroezant zijn definitieve vorm kreeg 
werd bekend dat Marga Reeuwijk – van der Zon op 24 juni 2018 is 
overleden. 
Marga, samen met haar eerder overleden echtgenoot Ton, zijn 
decennialang heel belangrijk geweest voor onze zwemvereniging. 
Niet voor niets waren ze allebei lid van verdienste. 
Wij wensen haar kinderen en haar overige familieleden en vrienden 
heel veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. 

Bestuur zwemvereniging O.E.Z.A. 

FRANK KONING NIEUWE PR MAN 

Zoals bekend heeft Eric Tijms afscheid genomen van de club als bestuurslid; uiteraard blijft hij 
wel zwemmen. Maar dat betekende wel dat we op dat moment niemand meer hebben die de taak 
van PR voor OEZA zou kunnen 
verzorgen. 

Onlangs is gevraagd of Frank Koning 
als verbindingsman voor OEZA wil 
fungeren. Frank heeft veel connecties 
met de regionale media, zowel krant, 
radio en TV.  
We zijn verheugd dat hij deze taak 
vanaf heden op zich wil nemen.  
Frank gaat hiermee niet zitting nemen 
in het bestuur, maar kan dit werk 
uitstekend los van een 
bestuurslidmaatschap uitvoeren. 

Dus wie een stukje PR wil maken voor de club, nieuws heeft of een stukje in de krant geplaatst 
wil hebben, neem contact op met Pascal Palmboom via voorzitter@oeza.nl. Hij zal jou stukje 
doorzetten naar Frank!  

Frank bedankt dat je dit voor de club wilt gaan doen! 
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ERE LEDEN EN LID VAN VERDIENSTE 
ZWEMVERENIGING OEZA 
Ere leden Lid van verdienste 
hr. Cor Augustijn mevr. I. Admiraal-Wreesman

mevr. J. Augustijn-Elfring mevr. J. Augustijn-Elfring

hr. P. van de Kamp mevr. R. Hof-van Delft

hr. A. Pover mevr. M. van der Lubbe-Dussel

hr. F. Fatels mevr. A. Veldt-Albrink

mevr. C. Fatels mevr. C. Wiesener-Pannekoek

mevr. I Jongbloed mevr. J. van Diepen-Kuys

mevr. J. de Graaf mevr. M. Tromp-Leyen

mevr. K. Borg

Lid van verdienste mevr. M. van Duin

hr. J. van Giezen mevr. C. Nijholt

hr. C. de Buyzer hr. C. Augustijn

mevr. M. Ooms-Dirkse hr. P. van de Kamp

hr. R. van Rookhuizen hr. J. Pekel

hr. A. Pover hr. A. Reeuwijk

hr. A. Meijne hr. W. Wiesener

hr. L. Mans hr. J. Windmuller

mevr. M. Reeuwijk hr. M. Overmeer

mevr. R. Dam hr. P. Hof

mevr. I. Jongbloed hr. R. Hof

mevr. R. van der Gracht hr. T. Windmuller

hr. A. Meijer hr. H.P. Windmuller

hr. J. Pekel mevr. K. W. Plokker-Postma

mevr. L. Liefting mevr. J. de Graaf

hr. P. de Caluwé mevr. C. Fatels

mevr. L. Looijenga hr. F. Fatels
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RABOBANK FIETSDAG 

In totaal hebben 10 
personen namens 
zwemvereniging O.E.Z.A. 
deelgenomen aan de 
Rabobank Fietsdag op 
zondag 10 juni 2018! 

Bedankt voor jullie inzet! 

We hebben totaal een 
bedrag van 125,00 euro opgehaald! 

EVEN VOORSTELLEN: Pascal Palmboom 
Mijn naam is Pascal Palmboom, 29 jaar oud en woonachtig sinds enkele 
weken in de Broekpolder samen met mijn vriendin Esther. Vanaf mijn 
10de jaar ben ik lid van zwemvereniging O.E.Z.A. . Ooit begonnen bij het 
zwemvaardigheidszwemmen en al snel doorgegroeid naar de 
wedstrijdploeg. 

In de afgelopen jaren heb ik diverse vrijwilligerstaken voor 
zwemvereniging O.E.Z.A. uitgevoerd. Denk hierbij aan de Jeugdraad, het 
maken van de Kroezant (samen met Arno), het onderhouden van de OEZA website en het 
organiseren van de Schoolzwemkampioenschappen. Op dit moment ben 
ik voor het laatste jaar bestuurslid van Open Water Evenement De 
Bosbaan en heb besloten om met diverse andere vrijwilligerstaken te 
stoppen. Dit alles om mij te richten op mijn nieuwe taak binnen de 
zwemvereniging: voorzitter (samen met Pauline).  

Ik ben op dit moment werkzaam bij Altera Vastgoed NV te Amstelveen, 
waar ik actief ben als controller. Altera Vastgoed is een groot 
vastgoedfonds voor institutionele beleggers en heeft een beheerd 
vermogen van ongeveer 2 miljard euro.  Naast mijn werk ga ik graag 
samen met Esther op reis (recentelijk Zuid - Afrika) en ben dol op onze 
familie hond: Djezzie!  

Net als Pauline hoop ik er samen met u een mooie tijd van te maken! Ik zal mij de komende jaren 
met hart en ziel inzetten als voorzitter van O.E.Z.A.  

!26

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


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

BEHAAL JE ZWEM ABC BIJ OEZA

Nationale Norm Zwemveiligheid 
De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft ieder niveau van zwemvaardigheid gekoppeld aan een 
diploma van het Zwem-ABC. Je voldoet pas aan de Nationale Norm Zwemveiligheid als je het 
volledige Zwem-ABC op zak hebt. De Zwemdiploma’s A en B zijn tussenstappen naar het 
complete Zwem-ABC. Deze niveaus sluiten aan op de Nederlandse infrastructuur van zwemwater 
waar volwassenen en kinderen zwemmen: 

•  Zwemdiploma A: je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties. 
•  Zwemdiploma B: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een 

(wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling. 
• Zwemdiploma C: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open 

water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten 
(behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

REDACTIE CLUBBLAD DE KROEZANT
LET OP!!! KOPIJ INLEVEREN VOOR  27 SEPTEMBER 2018 BIJ DE REDACTIE! 

REDACTIE: 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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