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VAN DE VOORZITTER(S) 
Ter afsluiting van ons stukje 
in de vorige Kroezant wens-
ten we u een mooie zomer toe 
en hopelijk is die er ook van 
gekomen. Aan het weer heeft 
het in ieder geval niet gele-
gen, want het was de warmste 
en zonnigste zomer ooit ge-
meten in Nederland! 
 
Sinds de start van het nieuwe 
seizoen zijn er enkele nieuwe 
gezichten te zien bij OEZA. 

Allereerst wordt Adry Hulst het nieuwe gezicht van de leden-
administratie van OEZA. We zijn ontzettend blij dat zij zich 
heeft aangemeld om deze taak van Annamarie Tijms te gaan 
overnemen. Via deze weg willen we Annamarie nogmaals be-
danken voor al haar inzet de afgelopen jaren. Ook bij de wed-
strijdploeg is er een nieuw gezicht: Stefan Haack heeft het 
hoofdtrainerschap overgenomen van Michael en Wilma van 
Rijn. Gelukkig verdwijnen Michael en Wilma niet uit beeld en 
staan zij, samen met alle andere trainers, Stefan bij in het 
trainen van de wedstrijdzwemmers. Daarnaast een vertrouwd 
OEZA-gezicht in een nieuwe rol: Ine Renkema is vol enthousi-
asme begonnen met haar nieuwe taak als kaderhoofd van de 
woensdagavond (ABC zwemmen). Ine heeft deze taak over-
genomen van Froke Bos, die sinds mei jongstleden actief is 
binnen het bestuur van OEZA. Namens het bestuur wensen we 
Adry, Stefan en Ine veel succes en plezier toe bij OEZA. 
 
Het bestuur heeft er alweer twee vergaderingen op zitten in het 
nieuwe seizoen. Aan gespreksstof geen gebrek. Onderwerpen 
die we besproken hebben, zijn o.a. nieuwe kleding voor de ka-
derleden/trainers, vervolgstappen na het behalen van de ABC-
licentie, bezetting kader, doorstroming leden, Nationale Sport-
week en de schoolzwemkampioenschappen. Binnenkort zal een 
overleg plaatsvinden met alle kaderhoofden en een aantal van 
genoemde onderwerpen zal dan ook aan bod komen. 
Een ander punt dat de aandacht van het bestuur heeft, is de Al-
gemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Na de eer-
ste inventarisatie en aanpassingen een half jaar geleden zal de 
komende periode meer in detail gekeken worden wat de AVG 
voor OEZA betekent en waar nog aanpassingen nodig zijn. 
Voorlopig zal de verjaardagskalender in de Kroezant in ieder 
geval ontbreken. 

OEZA ONLINE 
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Verder spraken enkele bestuursleden recent met de wethouder en een beleidsmedewerker sportza-
ken, o.a. over de voorjaarsnota van de gemeente Heemskerk, subsidies en de plannen voor de in-
voering van een Gemeentelijke Sportpas. 
Op 28 september jl. waren twee bestuursleden van OEZA (Bouke Oortwijn en Pauline Heus) in 
Eindhoven aanwezig bij het jaarlijkse KNZB-congres met als thema ‘Verbinding’. Naast enkele 
algemene presentaties waren er diverse interessante en relevante workshops. Deze gingen bijvoor-
beeld over ledenbehoud en over de doorstroom van ‘leren zwemmen’ naar zwemsport, maar er 
waren ook sessies over bestuurlijke en organisatorische zaken. Tussendoor was er voldoende tijd 
om met bestuurders van andere verenigingen ervaringen uit te wisselen. De dag werd afgesloten 
met een bezoek aan de World Cup Finales in het Pieter van den Hoogenband stadion in Eindho-
ven waar internationale zwemtoppers indrukwekkende tijden zwommen. Al met al een dag vol in-
spiratie, waarvandaan we gemotiveerd en met allerlei nieuwe ideeën weer naar Heemskerk terug-
keerden. 
 
Met de nieuwe ABC-licentie in het geheugen kijken we uit naar het eerst volgende afzwemmo-
ment voor alle ABC-kinderen. Wekelijks zijn enkele tientallen vrijwilligers actief om kinderen uit 
Heemskerk en omgeving klaar te stomen voor hun zwemdiploma. Een belangrijke taak, want Ne-
derland is een ‘water’-land. Wij willen nogmaals benadrukken dat het behalen van het A- en B-di-
ploma niet voldoende is: het C diploma is vereist om veilig te kunnen zwemmen in buitenwater. 
OEZA steunt dan ook de slogan van de Nationale Raad Zwemveiligheid: “heel Nederland zwem-
veilig”. 
 
Ook iets om naar uit te kijken, is de jaarlijkse Cor Augustijn Memorial, die OEZA op zondag 14 
oktober organiseert in ons thuisbad, zwembad De Waterakkers. Net als alle andere jaren zal de 
wedstrijd worden afgesloten met een spectaculaire estafette: de 10 x 10 x 50 meter vrije slag. Ho-
pelijk lukt het OEZA net als vorig jaar de wisselbeker in Heemskerk te houden. Alle deelnemers 
en vrijwilligers veel succes toegewenst. 
Voordat de Cor Augustijn Memorial gezwommen gaat worden, staat er voor de wedstrijdzwem-
mers op zondag 7 oktober eerst nog de eerste competitieronde op het programma. Een nieuw sei-
zoen, met nieuwe kansen en een nieuwe hoofdtrainer. Het bestuur van OEZA heeft er alle ver-
trouwen in dat we ons handhaven in de landelijke B-klasse en gaat ervan uit dat we kunnen reke-
nen op de inzet van iedereen. 
 
Voor 21 november 2018 nodigen wij u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering om 20.00 
uur te restaurant De Waterakkers. Onze penningmeester Chester Bal is op dit moment druk met 
het opstellen van de begroting voor het jaar 2019. Er liggen uitdagingen op het gebied van leden-
aantallen en kosten van zwemwater. Hoe we er financieel voor staan en wat de eventuele gevol-
gen voor de contributie zijn, hoort u op 21 november aanstaande. 
 
Tenslotte willen we u erop wijzen dat het feit dat u deze Kroezant nu leest voor het grootste deel 
te danken is aan Arno Meijer. Hij is momenteel de enige die zich bezighoudt met het vormgeven 
en opstellen van ons clubblad. Versterking van de Kroezantredactie is heel welkom, dus mocht u 
interesse hebben om Arno te helpen, stuur dan een e-mail naar kroezant@oeza.nl. 
 
 
Hartelijke groeten en graag tot ziens, bijvoorbeeld tijdens de Cor Augustijn Memorial op 14 okto-
ber of op de Algemene Ledenvergadering op 21 november. 
 
Pascal Palmboom en Pauline Heus 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
BELANGRIJKE ADRESSEN VAN OEZA 

BESTUUR 

VOORZITTER P. PALMBOOM TEL 06-41914271 

SECRETARIS P. HEUS TEL 0251-208266 

PENNINGMEESTER C. BAL TEL 0251-241984 

UITVOERENDE ZAKEN F. BOS 

JAN LIGTHARTSTRAAT 667 

BREEDWEERLAAN 40 

RIDDER ARNOUDLAAN 15 TEL 06-25297398 

OPLEIDINGEN KADER B. OORTWIJN VAN RIEMSDIJKLAAN 11 (B’WIJK) TEL 0251-206580 

KADERHOOFDEN 

TRAINER S. HAACK TEL 06-20446451 

MAANDAG P. DE CALUWE ELISE VAN CALCARSTRAAT 17  TEL 0251-241202 

WOENSDAGOCHTEND J. VALENT TEL 0251-242442 

AQUAROBICS J. LINDELAUF TEL 0251-233877 

WOENSDAGAVOND I. RENKEMA TEL 06-49213052 

DONDERDAG L. LIEFTING TEL 0251-231146 

VRIJDAG 18.00 - 18.45 H. WINDMÜLLER TEL 0251-239370 

VRIJDAG 18.45 - 19.30 J. VAN RUIJVEN TEL 0251-246632 

VRIJDAG 20.45 - 21.30 JOS PEKEL 

ELBESTRAAT 11 

HANDELSTRAAT 10 

                                        

DUINROOSHOF 35 

PIETER BREUGHELSTRAAT 42 

VOORWEG 49 TEL 06-10531183 

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 

19.00 - 19.45 uur 

19.00 - 19.45 uur 

19.45 - 20.30 uur 

Wedstrijdzwemmen 

Zwemvaardigheid 1,2 en 3 (Baan 1-4) 

Wedstrijdzwemmen gevorderden (Baan 5-6) 

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 

 
DONDERDAG 

18.45 - 19.30 uur 
18.00 - 18.45 uur 

Leszwemmen A, B en C 
Leszwemmen A 

 18.45 - 19.30 uur Leszwemmen A, B en C 

 
VRIJDAG 

19.30 - 20.45 uur 
18.00 - 18.45 uur 

Wedstrijdzwemmen gevorderden 
Zwemvaardigheid 1,2 en 3 / Zwemplezier 

 18.45 - 19.30 uur Volwassenen 

 
ZATERDAG 

20.45 - 21.30 uur 
08.30 - 09.30 uur 

Volwassenen 
Wedstrijdzwemmen 

De zwemtijden in Beverwijk zijn: 

WOENSDAG 21.00 - 22.00 uur Masters (i.s.m. Duursport DEM) 

ZATERDAG 07.00 - 08.00 uur Masters (i.s.m. Duursport DEM) 

VIJF MAAL PER SEIZOEN ZIJN ER KIJKDAGEN VOOR DE OUDERS VAN DE DIPLOMAZWEMMERS 
 

WAT KOST ZWEMMEN BIJ OEZA 
 

Contributie per maand in 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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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Geachte leden, 
 
Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA uit voor de Alge-
mene Ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 21 november a.s. in de zaal van res-
taurant 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. 22 november 2017 
4. Begroting 2019 en vaststelling contributie 
5. Jubilarissen 
6. Rondvraag 
7. Sluiting van de vergadering 

 
Met betrekking tot agendapunt 6 (Rondvraag) verzoeken wij u vriendelijk eventuele punten per e-mail 
in te dienen. Dit kan tot vijf dagen voor de vergadering via secretaris@oeza.nl. U kunt dan rekenen op 
beantwoording door een van de bestuursleden. Mocht u uw vraag stellen tijdens de vergadering, dan 
bestaat de kans dat uw vraag niet direct beantwoord kan worden, maar pas na behandeling in de eerst-
volgende bestuursvergadering. Een terugkoppeling volgt dan later. 
 
De voor de vergadering relevante documenten vindt u binnenkort op de website. Mocht u prijs stellen 
op een geprinte versie van de vergaderstukken, meldt u dit dan bij het secretariaat (secretaris@oeza.nl, 
of telefonisch: 0251-208266). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van zwemvereniging OEZA 
 
Pauline Heus 
Secretaris 
 
 
 
 

REDACTIE CLUBBLAD DE KROEZANT 
LET OP! KOPIJ INLEVEREN VOOR 15 DECEMBER 2018 BIJ DE REDACTIE. 

REDACTIE: ARNO MEIJER 

DE REDACTIE IS BEREIKBAAR VIA 
KROEZANT@OEZA.NL 
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GEZOCHT: 
KROEZANTREDACTEUR 
 

 

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

 
Het clubblad komt in principe 5 à 6 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. 

 
 
 
 

GESLAAGD 
 
Voor de zomervakantie is er nog een paar keer afgezwommen voor verschillende diploma’s. Er werd 
prima gezwommen en alle kandidaten slaagden dan ook voor hun examen. Fantastisch! 
 
Zwemvaardigheid 3 
op 25 mei 2018: Thomas Bruins, Mandy Koldewijn, Danique van Marion en Stef Terluin 
 
Zwemvaardigheid 2 
op 8 juni 2018: Chiara Chialastri, Djordy Roke en Suus Terluin 
op 11 juni 2018: Lotte Vellinga, Isabelle Zoetbrood en Nico Estevez-Alonso 
 
Zwemvaardigheid 1 
op 18 juni 2018: Julia Bruins, Fabienne Farot, Olivia Gurdji, Nathalie Kondratowicz, Twan Hubert en 
Jaidy Paap 
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Snorkelen 3 
op 29 juni 2018: Rick Aardenburg, Thomas Dam, Sanne Ganzinga, Dogan Gunduz, Tom Janssen, Sophie 
Kwak, Chris Lokhorst en Adrie de Ruyter 
 
A-diploma 
op 4 juli 2018: Ajaay Pathmanathan, Bjorn van den Booren, Bryan Ooms, Fajah Struve, Gingen Struve, 
Isai Saththiyaseelan, Merve Kaymak 
op 5 juli 2018: Luuk Borst, Giovanni Casan Ruiz, Mika Dirkson, Jessy Hageman, Lisa Klein, Samayra 
Sandorp, Daan van Duijn, Danique Welp, Delano van Woensel en Stan de Wolf 
 
B-diploma 
op 4 juli 2018: Jayden Brantenaar, Merel Commandeur, Bente den Holander, Thijn de Jong, Teun 
Kaptein, Firdevs Kaymak, Thije Thiemann, Pien Ruijter Mara Visser, Senna Vos en Ilvy Zietsen 
op 5 juli 2018: Imad Ahajjam, Jaynan Boersma, Mike Huijskens, Myvin Keddis, Kiara Pirovano, 
Michelle Romero, Thomas Sedhorn, Anniek Stengs, Ivy de Vries, Danique Welp 
 
C-diploma 
op 4 juli 2018: Meto Boummazzoughe, Melissa van der Vliet, Mees Zwart, Wessel Zonneveld 
op 5 juli 2018: Imad Ahajjam, Lina Aquiar, Soly Aguiar, Yana Deijlen, Claudia Mroz, Jytte Oortwijn 
 
Survival 1 
op 9 juli 2018: Fenna van der Krogt, Maja Wojcik, Stef Terluin 
 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd en op naar het volgende diploma. Complimenten voor en dank aan het 
kader. 
 
Monique Palmboom en André Pover 
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SPONSOREN CLUBBLAD ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
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VRIENDEN VAN ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
 

 

Jan Glorie Pascal Palmboom Anouk v.d. Gracht 

Maia de Boer familie Palmboom familie Koper 

Adrie en Ria v.d. Gracht Marina van Staveren familie Woudsma 

familie 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 familie Blaauw 

G. Wolf Iris Niesten familie Jongert 

Sas Angenent Aad Grapendaal familie Oortwijn 

Gé Vink familie De Wit Barry van Rookhuizen 

familie Van Rookhuizen Joyce ten Cate familie Kingma 

Hans Schoenmakers (DAW) Britt Scholten Arno Meijer  

familie Nijland Martijn Butter  Nel Eisenberger – Mooi 

Bas Beentjes familie De Graaf M. van Kan – Voerman 
 

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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Clubkampioenen 2017/2018 
 
Op 14 juli werden tijdens de jaarlijkse seizoensslotavond de prijzen uitgereikt die horen bij de 
clubkampioenschappen. Hieronder een overzicht van de prijswinnaars in de diverse leeftijds-
categorieën. 
 
meisjes minioren 2, 3 en 4 jongens minioren 3, 4 en 5 

  
1. Jasmijn van Ederen 1. Xam Blaauw 
 2. Viggo Meijer 
  
meisjes minioren 5/junioren 1 jongens minioren 6/junioren 1 

  
1. Marieke Bos 1. Jasper Camphuijnder 
2. Lisa Schaefer 2. Kalle Oortwijn 
3. Irem Ardicyaka 3. Yoran Nijland 
  
meisjes junioren 2 en 3 jongens junioren 2, 3 en 4/jeugd 

  
1. Yara Wentink 1. Sjoerd Jongert 
2. Laura Siemerink 2. Roel Gaal 
3. Britt Scholten 3. Jarno Groen 
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meisjes jeugd 1 en 2  

 

 

1. Eline Hoekstra  
2. Iris van ’t Veer  
3. Yente Blaauw  
  
dames heren 

  
1. Danae Kingma 1. Jeroen Jongert 
2. Sanne Smit 2. Jory van der Gracht 
3. Shira de Haan 3. Koen Gaal 
  
dames masters heren masters 
1. Nicole Palmboom 1. Stefan Tijms 
2. Danielle Hoek 2. Martijn Butter 
3. Danique Mallon 3. Tim Essers 
 
De avond werd zoals gebruikelijk afgesloten met een barbecue. Het weer leende zich daar-
voor prima, dus alle aanwezigen vermaakten zich uitstekend. 
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Stranddag 
 
Op 15 juli hebben we met een aantal zwemmers een heerlijk dagje strand gehad. Voor we van onze 
stranddag konden genieten, moesten we eerst een zware fietstocht afleggen. Maar met onze afgetrainde 
benen en de weetjes van Chiel over het dierenrijk in het duin, was de fietstocht snel voorbij. Nadat de 
vlaggetjes waren opgehangen, moesten we er toch echt aan geloven: onze eerste plons in de zee. Het was 
verfrissend en volgens Mica vooral erg kwallig. Daarna was het tijd om te…zonnen. 
 
Bij een dagje strand hoort natuurlijk ook een wedstrijdje “Wie is het bruinst?”. Al voor het zonnen begon-
nen was, was het duidelijk wie er zou winnen, hoewel Kalle ook een goede poging heeft gedaan naar de 
eerste plek. Helaas heeft hij net niet kunnen winnen van Koen, die zich met trots de winnaar van de Brui-
ne Benen Trofee mag noemen. 
 

 
 
Na het schelpjesgevecht tussen Maarten, Stefan, Koen en Laura, waarvan vooral Danae heel erg genoten 
heeft, was het tijd om Kubb te spelen. Ondertussen was Kayleigh ook gearriveerd en kon zij haar team 
bijstaan in deze bloedstollende strijd. Na afloop van de wedstrijd zijn we tot de conclusie gekomen, dat 
het maar goed is dat we zwemmen, want blokjes gooien behoort niet tot een van onze goede kwaliteiten. 
Voor de scheidsrechters Sanne, Shira en Jasper was het in ieder geval ontzettend leuk om zulke enthousi-
aste teams te zien strijden om de winst. 
 
De reddingsbrigade had vandaag een demonstratiedag en was daarom aanwezig met een springkussen. 
Jammer genoeg waren we daar toch echt iets te groot voor en waren we dus genoodzaakt om een andere 
activiteit te ondernemen. Iris en Britt besloten een potje beachtennis te spelen, terwijl de rest hun voetbal-
talent liet zien.  
 
Toen we vroegen wat de zwemmers van de dag vonden, riepen Eline, Yara en Maud in koor: GEZELLIG! 
En dat is nu precies wat wij ook vonden. Een gezellige, zonnige dag. 
 
Groetjes, 
 
De jeugdraad 
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Openwaterzwemmen OEZA 
 
Ook dit jaar werd er weer in plassen, vaarten en meren gezwommen door OEZA-zwemmers. Over het 
algemeen kunnen we constateren dat vanwege het verplaatsten van het ONK enkele zwemmers in het 
open water minder actief waren dan vorig jaar. Hoopvol was wel dat bij de trainingen in de Nauerna-
sche Vaart van onze club verschillende nieuwe zwemmers te zien waren. Als zij volgend jaar ook gaan 
meedoen aan wedstrijden, dan kunnen we zeggen dat het openwaterzwemmen bij OEZA weer in de 
lift zit. Helaas kon onze “vaste” openwaterzwemster Shira de Haan dit jaar vanwege blessureleed niet 
aan wedstrijden deelnemen. Ook haar hopen we volgend jaar weer terug te zien bij de verschillende 
wedstrijden. 
 
We begonnen het seizoen op 29 juni, bijna als gebruikelijk, in Leiden met Eric en Stefan Tijms die 
voor OEZA de eer moesten hooghouden. In het Zeeuwse minder deelname. Maar OEZA was wel 
vertegenwoordigd met good-old Martijn Butter met toekomstig topzwemmer Stijn Butter. Als Stijn 
een beetje dezelfde aanleg heeft als zijn vader, zien we die over 20 jaar ook nog wel eens het IJssel-
meer overzwemmen. In Vianen zwommen Adrie en Jory van der Gracht en Sjoerd Jongert hun eerste 
wedstrijd van het seizoen. De wedstrijd in de Gaasperplas trok de meeste zwemmers van OEZA. Ook 
Marco de Jonge, Marieke Bos en Rick Offringa gaven daar acte de precense. 
 
De wedstrijd op locatie De Bosbaan was dit jaar een apart verhaal. Het Open Nederlands Kampioen-
schap 2018 zou daar gaan plaatsvinden op 28 en 29 juli. Het mooie en vooral warme weer had echter 
ook zijn keerzijde. Een week voor de wedstrijd werd blauwalg vastgesteld. In allerijl werd een oplos-
sing gezocht en gelukkig ook gevonden. In Heerjansdam kon in goede samenwerking met de plaat-
selijke organisatie door de Stichting Open Water Zwemmen OEZA het ONK plaatsvinden. 
Op beide dagen werd de organisatie overigens verrast. Op zaterdag moesten zwemmers en publiek op 
het terrein voor 1,5 uur worden geëvacueerd en werd de wedstrijd voor dezelfde tijd stilgelegd. Dit 
alles vanwege een populier van een meter of 30 hoog die op breken stond. Nadat de brandweer de 
boom gevloerd had, kon de wedstrijd weer doorgang vinden. De volgende dag werd de organisatie 
verrast met bezoek van de Nederlandse Doping Autoriteit en werden pakweg een stuk of 12 zwem-
mers gecontroleerd. 
 
Het seizoen werd voor OEZA afgesloten in Anna Paulowna. Veel wind en een watertemperatuur van 
net boven de 16 graden maakten deze wedstrijd in de warme en mooie zomer toch wel uniek. 
 
Al met al een mooi openwaterseizoen en best wel wat successen. Zo werden op het ONK één 2e en 
twee 3e prijzen gehaald. Ook in het seizoenklassement werden er een bronzen en een zilveren medaille 
behaald. 
 
In het algemeen verenigingsklassement werden we 42e van de totaal 164 deelnemende clubs, maar dat 
betekende wel een verslechtering ten opzichte van 2017, toen we op een 37e plaats eindigden. Dat 
gaan we in 2019 weer beter doen! 
 
Hieronder de eindstand van de OEZA-deelnemers. 
 
Naam Plaats Soort slag Categorie 
Rick Offringa 33 Vrije slag Jongens jun 3&4 
Rick Offringa 27 Schoolslag Jongens jun 3&4 
Eric Tijms 129 Vrije slag Heren 
Eric Tijms 10 Vrije slag Masters 50+ 
Eric Tijms 4 Schoolslag Masters 50+ 
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Stefan Tijms 71 Vrije slag Heren 
Stefan Tijms 9 Vrije slag Masters 25+ 
Stefan Tijms 6 Schoolslag Masters 25+ 
Sjoerd Jongert 28 Vrije slag Heren/jeugd 
Sjoerd Jongert 6 Schoolslag Heren/jeugd 
Adrie van der Gracht 2 Schoolslag Masters 60+ 
Martijn Butter 6 Vrije slag Masters 35+ 
Jory van der Gracht 3 Vrije slag Masters 30+ 
Jory van der Gracht 3 Schoolslag  Masters 30+ 
Marieke Bos 12 Vrije slag Meisjes jun. I 
Marieke Bos 11 Schoolslag Meisjes jun. I 
Marco de Jonge 9 Vrije slag Masters 50+  
 
Wat betreft de 71e en 129e plaats van de heren Tijms op de vrije slag dient vermeld te worden, dat er 
wel totaal 181 zwemmers aan dat klassement deelnamen. 
 
Dank aan onze OEZA-officials van het buitenwaterzwemmen: Martin Offringa, Jan Glorie en Ria van 
der Gracht. 
 
Iedereen dit jaar buiten gezwommen heeft, bedankt voor de gezelligheid. 
 
 
Adrie van der Gracht 
 
 
 

Grote Clubactie, Reuzegezellig 
 
Na een zware zaterdagochtend training zaten we om 10.00 met z`n allen op de fiets richting Castricum. Iedereen 
had zijn lotenboekje, pen en vlotte babbel bij zich, dus de verkoop kon beginnen! Terwijl het zonnetje op hun 
gezicht scheen, liepen de lieftallige Jeugdraad-leden Yasmin en Koen samen met de enthousiaste lotenverkopers 
door de straten van Castricum. Rick en Maud gooiden hun charmes in de strijd om zoveel mogelijk loten te ver-
open, terwijl een paar straten verderop de schattige Jasmijn de harten van potentiële lotenkopers veroverde. 
In de tussentijd waren Danae en Shira druk bezig met pannenkoeken bakken. Twee pannenkoekenmixen, heel 
veel boter en een ontplofte keuken later, konden we eindelijk van overheerlijke pannenkoeken smullen! 

Naast een ced hebben we nu bij OEZA ook een clubdans, 
compleet verzorgd door dansschool Danae Kingma. Moch-
ten Chiel, Yara en Laura naast al die zwemtrainingen nog 
een gaatje vrij hebben in hun agenda, dan kunnen ze aan hun 
danscarrière beginnen. Voor degenen die het dansje gemist 
hebben, geen zorgen, want tijdens de geheime activiteit van 
30 mei t/m 2 juni 2019 zullen we het nog vaak genoeg oefe-
nen. 
De tijd vloog voorbij en er zijn al heel wat loten verkocht, 
maar na deze gezellig dag is het natuurlijk fijn als jullie zelf 
nog meer loten verkopen om de clubkas te spekken. Per ver-
kocht lot mag je €0,50 zelf houden. Ieder jaar krijgen de 3 
beste lotenverkopers een prijs, dus doe je best! De echte fa-

natiekelingen kunnen bij ons altijd een extra boekje halen. De boekjes moeten uiterlijk maandag 8 november 
worden ingeleverd. 
We zien jullie graag bij onze volgende activiteit!! 
 
De jeugdraad 
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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 van 

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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SPONSOREN CLUBBLAD ZWEMVERENIGING O.E.Z.A. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




