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Mededeling
MELDT UW
E-MAILADRES AAN BIJ
DE LEDENADMNINISTRATIE EN ONTVANG
EEN BERICHT BIJ HET
VERSCHIJNEN VAN
ELKE NIEUWE EDITIE
VAN HET CLUBBLAD

GEZOCHT

OEZA HOUDT STAND

ALV OEZA

DIPLOMAADMINISTRATEUR

OOK NA DERDE
COMPETITIERONDE
OP VIERDE PLAATS

DINSDAG 16 APRIL
20:00 UUR

Werkgroep activiteiten met fris elan

Maar liefst zes nieuwe leden toegetreden
Nadat enkele leden van de werkgroep activiteiten vorig jaar besloten te stoppen met hun
werkzaamheden vanwege het feit dat hun kinderen stopten met zwemmen, was de werkgroep toe aan vers bloed. Met het toetreden van zes nieuwe leden is de wekgroep nu weer
op volle sterkte en zal de organisatie van de activiteiten met veel enthousiasme opgepakt
worden.
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VAN DE VOORZITTER
Het is alweer even 2019 en met temperaturen van 15 graden halverwege februari laten we de winter voorlopig achter ons. De
lente lijkt vroeg dit jaar en ook binnen OEZA hebben we onze
blik alweer op het voorjaar gericht, te beginnen met de voorjaars
Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze ALV staat gepland
op dinsdagavond 16 april 2019 om 20.00 uur. De locatie is een
andere dan voorgaande edities, namelijk Sportcafé De Waterakkers (tegenover de sporthallen). We nodigen u allen van harte uit
voor deze ALV.
Het besturen van een zwemclub is nooit saai. Niet alleen krijgen
we te maken met veranderingen die we van buiten krijgen opgelegd, denk aan nieuwe regels vanuit de KNZB en het NRZ, maar
ook met veranderingen binnen de club . Zo vertonen de ledenaantallen al enige maanden een dalende trend. We hebben als
bestuur een aantal maatregelen bedacht om deze trend te kunnen
ombuigen. Natuurlijk kunt u ook uw steentje bij te dragen. Kent
u iemand die zijn A-, B- of C-diploma wil behalen? Schroom
dan niet, maar meld dat OEZA een zwemclub is met voldoende
vrijwilligers die elke week klaarstaan om uw kind op te leiden
voor al die diploma‟s. Recentelijk heeft OEZA weer enkele kaderleden mogen feliciteren met het behalen van hun diploma:
Liesbeth den Braber is geslaagd voor haar diploma niveau 3 en
Ine Renkema is officieel bevoegd tot het afnemen van het ABCexamen. Beide gefeliciteerd met dit fantastische resultaat!

OEZA ONLINE

SPONSOREN

Een mooie kans voor het werven van nieuwe leden is het jaarlijkse schoolzwemkampioenschap van Heemskerk, georganiseerd
door OEZA. Op maandag 29 april 2019 van 08.30 uur - 12.00 uur
zal dit kampioenschap plaatsvinden in het zwembad van Heemskerk. Om deze activiteit te kunnen organiseren zijn we elk jaar
weer op zoek naar voldoende vrijwilligers. Aanmelden als vrijwilliger voor deze ochtend? Stuur een e-mail naar het adres
schoolzwemkampioenschap@oeza.nl.
Op maandag 25 februari zullen zes kinderen afzwemmen voor
het zwemvaardigheidsdiploma niveau 1. Een hele prestatie, want
de eisen voor dit diploma zijn zeer vergaand. We wensen alle
deelnemers aan dit examen veel succes toe!
In totaal zijn er in 2018 precies 200 zwemdiploma‟s uitgereikt
door OEZA. Een prachtige prestatie, niet alleen van de zwemmers, maar zeker ook van alle kaderleden / vrijwilligers. Ook in
2019 hopen we deze aantallen weer te mogen bereiken.
Het bijhouden van de diploma-administratie en het aanmelden
van de examens gebeurt door vrijwilligers bij OEZA. Doordat
we eind 2018 afscheid hebben genomen van één van onze diploma-administrateurs, zijn we op zoek naar iemand die deze taak
wil overnemen. Een volledige beschrijving van de taken kunt u
teruglezen verderop in deze Kroezant. Aanmelden kan middels
een mailtje naar secretaris@oeza.nl.
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De wedstrijdploeg is nog altijd op stoom dit seizoen. Na de derde competitieronde staat OEZA nog
altijd op een stabiele vierde plek in de landelijke B3-klasse competitie. Met nog één competitieronde te gaan, kunnen we er bijna al vanuit gaan dat we ook volgend jaar zullen zwemmen in de Bklasse competitie. De laatste competitieronde staat gepland op 24 maart 2019. U komt toch ook aanmoedigen in Purmerend?
Ook buiten het zwembad zijn de wedstrijdzwemmers actief geweest en wel op het ijs van de Alkmaarse ijsbaan, een succesvolle activiteit georganiseerd door de jeugdraad.
Alweer bijna een jaar, sinds 25 mei 2018, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing, het is u vast niet ontgaan. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Wie werkt met gegevens van personen, heeft
te maken met de regels rond privacy, ook een zwemvereniging. Op de website vindt u sinds kort
het privacybeleid van OEZA terug: http://oeza.nl/privacy/. In dit beleid staat beschreven welke gegevens wij van de leden bewaren en waarom dit nodig is. Maar ook wat u kunt doen als u niet wilt
dat wij uw gegevens (nog langer) bewaren.
Enkele weken geleden stond het volgende artikel in de krant „‟Onderzoek één zwembad Beverwijk
en Heemskerk‟‟. Beverwijk en Heemskerk gaan onderzoeken of er een nieuw zwembad voor beide
gemeenten gebouwd kan worden. Het eerste besluit moet nog voor de zomer vallen, eind juni. Deze
ontwikkeling houdt het OEZA bestuur nauwlettend in de gaten. Mocht er een nieuw zwembad gebouwd worden, dan zal dit pas over enkele jaren zijn. Zodoende kunnen we voorlopig nog lekker
blijven zwemmen in ons thuisbad “De Waterakkers”. Zodra er meer bekend is inzake het onderzoek
naar één zwembad in Beverwijk en Heemskerk zullen wij dit melden. Het krantenartikel waarnaar
verwezen wordt, is terug te lezen in deze editie van de Kroezant.
Tot slot willen we via deze weg alvast kenbaar maken dat OEZA weer zal deelnemen aan de Rabobank Fietsdag. Deze fietsdag is een prachtige gelegenheid om lekker door de regio te fietsen en eveneens sponsorgeld te verdienen voor de club. De Rabobank Fietsdag zal plaatsvinden vlak voor
de zomervakantie. De exacte datum is echter nog niet bekend. De vorige editie hebben namens onze
vereniging 10 deelnemers meegefietst. U bent het toch met ons eens dat dit voor een club als de onze de aankomende editie minimaal het dubbele moet zijn? We rekenen op uw steun!
Wij wensen u weer veel zwemplezier toe de komende periode en wie weet tot ziens bij de ALV op
16 april aanstaande.
Pascal Palmboom & Pauline Heus

LET OP! KOPIJ INLEVEREN VOOR 25 APRIL 2019 BIJ DE REDACTIE.
REDACTIE: ARNO MEIJER
DE REDACTIE IS BEREIKBAAR VIA KROEZANT@OEZA.NL.
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BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS VAN OEZA
BESTUUR
VOORZITTER

P. PALMBOOM

06-41914271

SECRETARIS

P. HEUS

0251-208266

PENNINGMEESTER

C. BAL

0251-241984

UITVOERENDE ZAKEN

F. BOS

06-25297398

OPLEIDINGEN KADER

B. OORTWIJN

0251-206580

TRAINER

S. HAACK

06-20446451

MAANDAG

P. DE CALUWE

0251-241202

WOENSDAGOCHTEND

N. EISENBERGER

06-52153290

AQUAROBICS

J. LINDELAUF

0251-233877

WOENSDAGAVOND

I. RENKEMA

06-49213052

DONDERDAG

L. LIEFTING

0251-231146

VRIJDAG 18.00 - 18.45

H. WINDMÜLLER

0251-239370

VRIJDAG 18.45 - 19.30

J. VAN RUIJVEN

0251-246632

VRIJDAG 20.45 - 21.30

J. PEKEL / T. BRUINS

06-10531183

J. LIGTHARTSTRAAT 667

KADERHOOFDEN

JEUGDRAAD
VOORZITTER

K. GAAL

SECRETARIS

S. DE HAAN

PENNINGMEESTER

M. DE WIT

COMMISSIE VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE UITVOERENDE ZAKEN (CCUZ)
VOORZITTER

F. BOS

RECR. & ELEMENTAIR

J. PEKEL (a.i.)

WEDSTRIJDZWEMMEN

vacature

JEUGDRAAD

K. GAAL

06-25297398

WERKGROEP ACTIVITEITEN
WERKGROEP

I. GROEN

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. HULST

06-54955443

ADVIES- EN MELDPUNT KINDERMISHANDELING
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WAAR EN WANNEER ZWEMT OEZA?
OEZA maakt voor de zwemactiviteiten gebruik van zwembad De Waterkkers in Heemskerk. De tijden zijn:
MAANDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

18.00 - 19.00 uur

Wedstrijdzwemmen

19.00 - 19.45 uur

Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 (banen 1 t/m 4)

19.00 - 19.45 uur

Wedstrijdzwemmen gevorderden (banen 5 en 6)

19.45 - 20.30 uur

Recreatief zwemmen onder begeleiding / Masters

09.00 - 09.45 uur

Volwassenen / Aquarobics

17.15 - 18.00 uur

Wedstrijdzwemmen

18.00 - 18.45 uur

Leszwemmen A

18.30 - 19.15 uur

Leszwemmen A beginners

18.45 - 19.30 uur

Leszwemmen A, B en C

18.00 - 18.45 uur

Leszwemmen A

18.45 - 19.30 uur

Leszwemmen A, B en C

19.30 - 20.45 uur

Wedstrijdzwemmen gevorderden

18.00 - 18.45 uur

Zwemvaardigheid 1,2 en 3 / Voorbereidend

18.45 - 19.30 uur

Volwassenen

20.45 - 21.30 uur

Volwassenen

08.30 - 09.30 uur

Wedstrijdzwemmen

De extra mogelijkheden voor masters (in het Sportfondsenbad in Beverwijk) zijn:
WOENSDAG

21.00 - 22.00 uur

i.s.m. Duursport DEM

ZATERDAG

07.00 - 08.00 uur

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 2019
Bij aanvang van het lidmaatschap en in de daarop volgende jaren in januari wordt naast de onderstaande contributie
de KNZB-bijdrage ingehouden (€ 51,50 voor startvergunninghouders, € 23,75 voor overige leden). In juli en augustus vindt geen contributie-inning plaats.
ZWEM ABC

32,50 EURO

ZWEMVAARDIGHEID / VOORBEREIDEND WEDSTRIJDZWEMMEN 29,50 EURO
VOLWASSENZWEMMEN

25,75 EURO

WEDSTRIJDZWEMMEN

36,50 EURO

MASTERZWEMMEN

29,25 EURO

Ploegendienst
Voor mensen die in ploegendienst werken en ook willen zwemmen, heeft OEZA een speciaal tarief. Neem contact
op met de ledenadministratie voor meer informatie.
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GEZOCHT:
DIPLOMA-ADMINISTRATEUR

Zwemvereniging OEZA is op zoek naar een nieuwe diploma-administrateur.
Als diploma-administrateur
• meld je de afzwemmers aan en af bij de NRZ (Nationale Raad Zwemveiligheid);
• maak je diploma‟s en de bijbehorende beoordelingslijsten; ABC (3 x per jaar) en zwemvaardigheid;
• geef je de beoordelingslijsten door aan de ledenadministratie voor het innen van het diplomageld.
Bovenstaande taken voer je uit voor de zwemmers van de maandag- en woensdagavond. Voor de
zwemmers van de donderdag- en vrijdagavond regelt de andere diploma-administrateur dit. Deze
persoon zal je wegwijs maken in de taken.
Interesse in deze vrijwilligersfunctie? Stuur een e-mail naar secretaris@oeza.nl.
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Uitnodiging ALV
Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA uit voor de
Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 16 april 2019 in Sportcafé
de Waterakkers (kantine bij het zwembad), Kerkweg 217, Heemskerk. Aanvang van de
vergadering
is om 20.00 uur.
Let op, dit is dus op een andere avond en op een andere locatie dan u gewend bent!
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 mei 2018
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag opleidingen
6. Jaarverslag overige commissies
7. Jaarverslag penningmeester
8. Verslag kascommissie
9. Verkiezing kascommissie
10. Verslag steunfonds
11. Verkiezing bestuur
12. Status beleidsplan 2016 - 2020
13. Jubilarissen
14. Rondvraag
15. Sluiting
Verkiezing bestuur (agendapunt 11):
Volgens het huishoudelijk reglement is Pauline Heus aftredend. Zij stelt zich voor een
volgende termijn herkiesbaar.
Rondvraag (agendapunt 14):
Wij verzoeken u vriendelijk om eventuele punten voor de rondvraag uiterlijk vijf dagen voor
de vergadering per e-mail (secretaris@oeza.nl) in te dienen. U kunt er dan op rekenen dat de
vraag in de vergadering beantwoord wordt door één van de bestuursleden. Uiteraard kunt u uw
vraag ook tijdens de vergadering stellen. Dan bestaat echter de kans dat een antwoord pas
gegeven kan worden, nadat uw vraag op de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld is.
De voor de vergadering relevante documenten vindt u binnenkort op de website.

Met vriendelijke groet,
Pauline Heus
secretaris
secretaris@oeza.nl
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SPONSOREN CLUBBLAD zwemvereniging O.E.Z.A.
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Onderzoek één zwembad Beverwijk en
Heemskerk
Beverwijk en Heemskerk gaan onderzoeken of er een nieuw zwembad voor beide gemeenten gebouwd kan worden. Het eerste besluit moet nog voor de zomer vallen, eind juni.
De eerste onderzoeken zijn al in 2012-2013 gedaan. Het bureau Synarchis kwam toen tot de
conclusie dat het vanaf 2020 interessant is om het Sportfondsenbad
in Beverwijk en De Waterakkers in Heemskerk te sluiten en een
nieuw zwembad voor beide gemeenten te laten bouwen. Vanaf
volgend jaar moet er namelijk fors geïnvesteerd worden om ze bij
de tijd te houden. Dus dan moet er hoe dan ook over de toekomst
van beide baden een besluit genomen worden.
Beverwijk besloot toen om het Sportfondsenbad tot ten minste
eind 2023 open te houden, Heemskerk deed hetzelfde met De Waterakkers.
Het was de bedoeling om vorig jaar al te beginnen met het onderzoek naar een nieuw bad. Maar
toen werd besloten om het over de gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen. Kennelijk werd alleen de suggestie al dat de gemeenten geen eigen bad meer overhouden, als te gevoelig ervaren.
Plek
Een projectgroep moet nu op een rijtje zetten wat de bouw en het onderhoud van een nieuw bad
kost, om dat met de investeringen van de oude baden te kunnen vergelijken. Ook moet ze een
schatting maken hoeveel bezoekers zo‟n nieuw bad zou trekken. En ze moet een geschikte plek
zoeken voor de nieuwbouw.
Vooralsnog hebben zowel Beverwijk als Heemskerk 20.000 euro voor het onderzoek uitgetrokken. Het Sportfondsenbad trekt 130.000 bezoekers per jaar. Het heeft 30 mensen in de
dienst. De Waterakkers trekt bijna 200.000 bezoekers, met 32 mensen in dienst.
Bron:
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190124_54750839/onderzoek-een-zwembadbeverwijk-en-heemskerk

Schaatsen 2019
Op vrijdag 25 januari was het dan weer zover: Het jaarlijkse uitje naar de schaatsbaan. Het uitje
vond dit jaar plaats op de Meent in Alkmaar. We waren met een leuk aantal jongeren en zelfs
sommige ouders schaatsten gezellig mee. Het was prima schaatsweer, zelf een beetje aan de
warme kant. Toen we aankwamen hadden we pech, want de baan moest gedweild worden.
Daarentegen hadden we daarna wel goed ijs. Het was die avond ook nog eens een buffelavond,
dus konden we goed zien hoe het wel moest. We zijn nou eenmaal waterratten en geen
schaatsfanaten. Ondanks dat kon iedereen best een potje schaatsen en stonden we zomaar bijna 2
uur op de baan. Na een gezellige avond kon iedereen weer voldaan naar huis. En daar snel naar
bed, want de ochtend daarop moesten de zwemmers weer vroeg trainen.
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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

Ge Vink

familie de Wit

Barry van Rookhuizen

familie van Rookhuizen

Joyce ten Cate

familie Kingma

Hans Schoenmakers (DAW)

Britt Scholten

familie Nijland

familie De Graaf

Nel Eisenberger - Mooi

Arno Meijer

Bas Beentjes

Martijn Butter

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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Zwemvereniging OEZA houdt stand
na de derde competitieronde
Op zondag 10 februari 2019 heeft zwemvereniging OEZA de
derde competitieronde gezwommen te Purmerend. Met 5.320,27
punten tijdens deze derde ronde heeft OEZA laten zien een serieuze competitiepartner te zijn in de landelijke B-klasse. Met een
puntentotaal van 15.399,07 heeft OEZA de vierde plek in de landelijke B3-klasse competitie verstevigd.
Tijdens deze derde competitie ronde wist OEZA een aantal keer een eerste plek te behalen:
- Danae Kingma 100 meter vrije slag
- Xam Blaauw
50 meter rugslag
- Eline Hoekstra 200 meter wisselslag
- Sanne Smit, Jade Broek, Anne Groen en Danae Kingma
4 x 100 meter vrije slag
Doelstelling van dit seizoen is handhaving in de landelijke B-klasse. Een vierde plek na de derde
competitie ronde sluit goed aan op deze doelstelling.
We bedanken alle zwemmers, zwemsters, trainers, vrijwilligers en ouders voor hun inzet.
De vierde en tevens laatste competitie ronde van dit seizoen staat gepland op 24 maart 2019 te
Purmerend.
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Even voorstellen:
de vernieuwde werkgroep activiteiten
Dit seizoen zijn er maar liefst 6 nieuwe leden in de werkgroep activiteiten van OEZA. In totaal
zijn wij nu met zijn negenen. Nieuwe leden geven ook nieuwe ideeën dus de activiteiten die jullie
van ons gewend zijn kunnen wat anders ingedeeld zijn. Dit lijkt ons heel erg leuk en geeft weer
een nieuwe uitdaging!
De nieuwe leden zijn Martine Wentink (moeder van Yara), Brenda de Wildt (moeder van Maud),
John Scholten (vader van Britt), Yvonne Bos (moeder van Marieke), Bianca Niers (moeder van
Laura) en Bea van ‟t Veer (moeder van Iris).
Van de oude werkgroep activiteiten zijn Tamar de Haan (moeder van Shira) en Ron en Inge
Groen (vader en moeder van Jarno) nog over.
Voor dit jaar is er al één datum bekend, namelijk voor het trainingskamp. Van vrijdag 30-08-2019
t/m zondag 01-09-2019 gaan wij het zwemseizoen weer groots starten. Voor de slotavond krijgt u
nog verdere informatie via de mail en de website.
Wij gaan ons best doen, zodat dit weer een supergezellig en leuk seizoen wordt! Wij hebben er
zin in!
Mocht u nog vragen hebben? Mail ons via activiteiten@oeza.nl.
Groet,
de werkgroep activiteiten van OEZA
boven van links naar rechts:
Martine Wentink, Bea van ‟t Veer, Brenda de Wildt, Bianca Niers, Inge Groen
onder van links naar rechts:
Ron Groen, Yvonne Bos, John Scholten, Tamar de Haan
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OPENWATERWEDSTRIJD DE BOSBAAN OP 17 AUGUSTUS
Anders dan andere jaren staat de open water wedstrijd De Bosbaan, officieel HEAD Swimming
Open Water Zwemklassieker De Bosbaan, nu gepland in augustus.
Het programma dat op 17 augustus gezwommen wordt, ziet er als volgt uit.

1a/b
2a/b
3a/b
4a/b
5a/b
6
7a/g
8a/g
9
10
11
12
13
14
15a/b
16
17a/b
18a/b
19a/b
20
21a/g
22a/g
23

juryvergadering
4000 meter vrije slag heren jeugd, heren senioren
4000 meter vrije slag dames jeugd, dames senioren
2000 meter schoolslag heren jeugd, heren senioren
2000 meter schoolslag dames jeugd, dames senioren
1000 meter schoolslag jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4
1000 meter schoolslag meisjes junioren 1 t/m 3
1000 meter vrije slag masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+, 80+, 90+
1000 meter vrije slag masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+, 80+, 90+
2000 meter prestatietocht heren (mag met wetsuit, met tijdwaarneming, geen ETW)
2000 meter prestatietocht dames (mag met wetsuit, met tijdwaarneming, geen ETW)
1000 meter prestatietocht 12 jaar en ouder
500 meter vrije slag jongens minioren 4 t/m 6
500 meter vrije slag meisjes minioren 4 en 5
500 meter prestatietocht 9 jaar en ouder
250 meter vrijeslag jongens/meisjes minioren 1 t/m 3
250 meter prestatietocht 6 jaar en ouder
1000 meter vrije slag heren jeugd, heren senioren
1000 meter vrije slag dames jeugd, dames senioren
1000 meter vrijeslag jongens junioren 1 en 2, junioren 3 en 4
1000 meter vrijeslag meisjes junioren 1 t/m 3
1000 meter schoolslag masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+, 80+, 90+
1000 meter schoolslag masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+, 80+, 90+
ESTAFETTE 4x250 meter

Voor het goed laten draaien van deze wedstrijddag, kunnen we nog vrijwilligers gebruiken. Juryleden worden voor een deel al uitgenodigd via het samenwerkingsverband waarvan De Bosbaan
deel uitmaakt. Mogelijk heeft die uitnodiging u niet bereikt. Iedereen die gerechtigd is om te
klokken tijdens binnen zwemwedstrijden, mag ook in het buitenwatercircuit klokken. Heeft u
interesse, geef u dan op via adrievandergracht@ziggo.nl.
Hoe een en ander werkt, wordt u in de juryvergadering duidelijk gemaakt en als u voor het eerst
hieraan meewerkt, wordt u bijgestaan door juryleden die vaker jureren bij openwaterwedstrijden.
Verder hebben we nog nodig:
personen die willen helpen met de op- en afbouw,
personen die willen helpen bij het maken van lunchpakketten,
personen die drankjes willen uitdelen als de zwemmers het water uitkomen,
personen die willen varen op De Bosbaan samen met de kamprechters,
en personen voor diverse andere taken.
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De organisatie huurt bootjes voor het op het water vervoeren van de kamprechters. Mocht u uw
eigen boot(je) willen gebruiken, dan mag dat uiteraard ook. (Dat scheelt de organisatie weer in de
kosten).
Diegenen die vorige jaren in de organisatie meegewerkt hebben, worden in een later stadium persoonlijk uitgenodigd om ook dit jaar mee te werken.
Voor vragen en aanmelden vanvrijwilligers: adrievandergracht@ziggo.nl.
We hopen op een mooie, zonnige wedstrijddag met veel zwemmers en publiek. U komt toch
ook?!

Adrie van der Gracht

SCHOOLZWEMKAMPIOENSCHAP OP
MAANDAG 29 APRIL
Op maandag 29 april 2019 zal het jaarlijkse schoolzwemkampioenschapp van Heemskerk worden
gehouden in zwembad De Waterakkers. Aan deze activiteit
zullen deze editie enkele basisscholen uit Heemskerk deelnemen, met een totaal deelnemersaantal van +/- 100 leerlingen.
De leerlingen zullen deze ochtend (08.30 - 12.00 uur) een
circuit doorlopen van +/- 10 spellen, in het zwembad en op
de kant. Denk hierbij aan ringen opduiken in het water en
het omgooien van flessen (bowlen) op de kant.
De organisatie is daarom op zoek naar vrijwilligers, in alle
leeftijds categorieën, die willen helpen.
Opgeven kan tot 15 april 2019 bij de organisatie via het emailadres schoolzwemkampioenschap@oeza.nl.
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SPONSOREN CLUBBLAD zwemvereniging O.E.Z.A.
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