
EDITIE JANUARI 2020 WWW.OEZA.NL REDACTIE: KROEZANT@OEZA.NL 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer dan 6 mille voor het goede doel! 
De OEZA-zwemmers Mica Blaauw, Kalle Oortwijn, Maud de Wildt, Chiel van Heerwaarden en Jas-

per Camphuijnder organiseerden begin november een nachtmarathon om in het kader van 3FM 

Serious Request geld op te halen voor het goede doel: hulp aan slachtoffers van mensenhandel. Het 

beoogde op te halen bedrag was 1.500 euro maar de teller staat inmiddels boven de 6.000! Een 

geweldig resultaat voor een geweldig initiatef. Meer over de nachtmarathon verderop in deze 

Kroezant. 
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VAN DE VOORZITTER 
 

We hopen dat u kunt terugkijken op een goede jaarwisseling en een 

prettige kerstvakantie. Namens het bestuur  wensen wij u allen een 

gezond en sportief 2020 toe. We gaan er weer een mooi jaar van 

maken! In dit artikel “van de voorzitter” zullen we eerst nog even 

kort met u terugblikken op het jaar 2019.  

 

2019 was een mooi jaar voor OEZA, waarin we als zwemclub veel 

bereikt hebben. In 2019 hebben we vele nieuwe (jonge) vrijwilligers 

kunnen toevoegen aan het vrijwilligersbestand. Een belangrijke ont-

wikkeling, want verjonging gaat goed samen met toekomstbesten-

digheid. In het kader van toekomstbestendigheid hebben meerdere 

vrijwilligers in 2019 een opleiding gevolgd of zijn gestart met een 

opleiding. We hechten erg aan onze behaalde licentie nationale 

zwemdiploma’s. Enkel met de inzet van vrijwilligers die bereid zijn 

om een opleiding te volgen kunnen we deze licentie nationale 

zwemdiploma’s ook in de toekomst garanderen.  

 

We gaan even terug in de tijd. Op 24 januari 2019 verscheen het 

volgende artikel in het Noord Hollands Dagblad: ‘Onderzoek één 

zwembad Beverwijk en Heemskerk’. Oftewel, begin 2019 werd be-

kend dat de gemeenten Heemskerk en Beverwijk gingen onderzoe-

ken of de bouw van één gezamenlijk zwembad zinvol is. In beide 

zwembaden moet in de toekomst flink geïnvesteerd worden om ze 

te laten voldoen aan de huidige eisen en wensen; alle reden dus voor 

een gedegen onderzoek. Naast het scenario van één gemeenschap-

pelijk zwembad heeft onderzoeksbureau Synarchis ook nog drie an-

dere scenario’s onderzocht. Deze scenario’s waren: 1) in stand hou-

den zwembaden in Beverwijk en Heemskerk, 2) sluiten van Sport-

fondsenbad Beverwijk en uitbreiden van zwembad De Waterakkers 

en, tot slot, 3) het realiseren van een nieuw zwembad in Beverwijk 

en in stand houden van zwembad De Waterakkers. Uiteindelijk ver-

scheen op 26 november 2019 in het Noord Hollands Dagblad dat 

‘Beverwijk en Heemskerk kiezen voor één nieuw gezamenlijk 

zwembad’. Het is nog geen definitieve keuze, maar ‘een lichte vin-

gerwijzing’ aldus de wethouder van sport Aad Schoorl in dit kran-

tenartikel. Op dit moment wordt onderzocht hoe duur een interge-

meentelijk zwembad is, alsmede hoe zo’n intergemeentelijk zwem-

bad eruit moet komen te zien en waar het moet komen te staan. Ge-

lukkig hebben we vele punten die het OEZA-bestuur in een gesprek 

met Synarchis heeft aangegeven, teruggezien in het uiteindelijke 

keuzerapport. We gaan de toekomst dan ook vol vertrouwen tege-

moet. 

 

Wist de wedstrijdploeg van OEZA vorig seizoen nog overtuigend 

naar een vierde plek te zwemmen in de B3-klasse van de landelijke 

competitie, dit seizoen heeft de wedstrijdploeg het wat zwaarder. De 

inzet van de gehele wedstrijdploeg zal de komende twee competitie-

rondes nodig zijn om degradatie dit seizoen te voorkomen. Uiter-

aard blijven we positief gestemd en hopen we dat we ook volgend 
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seizoen weer in de landelijke B-klasse competitie zwemmen. We wensen Stefan , de andere onmisbare 

trainers en hun zwemmers en zwemsters heel veel succes toe bij het behalen van deze competitiedoel-

stelling. Verderop in deze Kroezant kunt u lezen hoe OEZA degradatie dit seizoen kan voorkomen. 

 

Dat je niet altijd tegen elkaar hoeft te zwemmen, maar ook samen met elkaar kunt zwemmen heeft de 

OEZA-nachtmarathon bewezen. In de nacht van 9 op 10 november 2019 zwommen 72 zwemmers om 

beurten 12 uur lang in Heemskerk om voor het goede doel (3FM Serious Request) zoveel mogelijk 

geld bij elkaar te brengen. Het doel was om € 1.500 op te halen, maar door alle deelnemers, de reacties 

en het enthousiasme van iedereen staat het bedrag voor het goede doel inmiddels al op € 6.016! Een 

geweldige prestatie van Mica, Maud, Chiel, Kalle en Jasper, alle vrijwilligers (onder leiding van Eric 

Blaauw) en zeker ook de deelnemende zwemmers en zwemsters. Dat het gelukt is om binnen een paar 

dagen zo’n geweldig evenement te organiseren geeft maar eens aan waartoe we in staat zijn bij OEZA. 

Echt geweldig! 

 

In 2019 hebben er, net als voorgaande jaren, weer vele kinderen afgezwommen voor hun zwemdiplo-

ma. In totaal zijn er in 2019 183 zwemdiploma’s uitgereikt. Helaas zien we wel al vanaf 2016 elk jaar 

een lichte daling van het aantal zwemdiploma’s dat we uitreiken. Het blijkt steeds lastiger om vol-

doende kinderen te vinden die hun A-, B- en C-diploma bij ons willen behalen. Een algemene trend 

die hieraan ten grondslag ligt, is de vergrijzing in de IJmond. Vanwege deze trend hebben we besloten 

om ons in de toekomst ook te gaan richten op nieuwe doelgroepen, mede op advies van de KNZB en 

Sportservice Kennemerland. 

 

Een eerste stap om het huidige zwemaanbod uit te breiden  is gezet met het aanbieden van de KNZB-

borstcrawlcursus. Het doel van de borstcrawlcursus is om volwassenen in 12 weken een technisch 

goede borstcrawl aan te leren. Uiteindelijk kan iemand die de borstcrawlcursus heeft gevolgd, eenvou-

dig doorstromen naar bijvoorbeeld het masterzwemmen bij OEZA op de maandagavond. Iedereen, 

zowel leden als niet-leden, is welkom om deze borstcrawlcursus te volgen. De borstcrawlcursus zal op 

vrijdag 6 maart 2020 van 19.30 - 20.30 uur starten in Heemskerk. Meer informatie is terug te vinden 

in deze edtitie van de Kroezant. Let op: vol = vol, dus wees er snel bij met uw aanmelding! 

 

Naast sportieve prestaties zijn de sociale aspecten tijdens en na het sporten ook altijd erg belangrijk. 

De kracht van OEZA is dat er binnen elke geleding op een respectvolle en sociale manier met elkaar 

wordt omgegaan. Een grote bijdrage aan dit sociale aspect levert de jeugdraad voor (hoofdzakelijk) de 

wedstrijdploeg. Naast alle trainingen en wedstrijden organiseren zij gedurende het zwemseizoen ver-

schillende sociale activiteiten. Recentelijk ging de jeugdraad van OEZA met een aantal zwemmers 

schaatsen in Haarlem. Een verslag van deze avond is terug te lezen in deze Kroezant. En met 283 ver-

kochte loten tijdens de afgelopen Grote Clubactie heeft de jeugdraad ook dit jaar weer voldoende fi-

nanciële middelen om leuke activiteiten te gaan organiseren. 

 

We wensen u veel zwemplezier toe en laten we er met zijn allen een prachtig 2020 van maken! 

 

Pascal Palmboom & Pauline Heus 
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BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS VAN OEZA 
 

BESTUUR    

VOORZITTER P. PALMBOOM 06-41914271  

SECRETARIS P. HEUS 0251-208266 J. LIGTHARTSTRAAT 667 

PENNINGMEESTER C. BAL 0251-241984  

UITVOERENDE ZAKEN vacature   

OPLEIDINGEN KADER B. OORTWIJN 0251-206580  

    
KADERHOOFDEN    

TRAINER S. HAACK 06-20446451  

MAANDAG P. DE CALUWE 0251-241202  

WOENSDAGOCHTEND N. EISENBERGER 06-52153290  

AQUAROBICS G. VAN DIJK   

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  

    
JEUGDRAAD    

VOORZITTER K. GAAL   

SECRETARIS S. DE HAAN   

PENNINGMEESTER M. DE WIT   

 

COMMISSIE VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE UITVOERENDE ZAKEN (CCUZ) 

VOORZITTER vacature   

RECR. & ELEMENTAIR J. PEKEL (a.i.)   

WEDSTRIJDZWEMMEN vacature   

JEUGDRAAD K. GAAL   

 

WERKGROEP ACTIVITEITEN 

WERKGROEP I. GROEN 06-51876508  

    
LEDENADMINISTRATIE    

Voor inschrijven van nieuwe leden vanaf 5 jaar (zwemmen start vanaf 6 jaar), wachtlijstinformatie, adreswij-

zigingen, 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 C. GROENLANDSTRAAT 4 

   
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. De tijden zijn: 

MAANDAG 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 

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 / Voorbereidend 

 18.45 - 19.30 uur Volwassenen 

 20.45 - 21.30 uur Volwassenen 

ZATERDAG 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 2020 

Bij aanvang van het lidmaatschap en in de daarop volgende jaren in januari wordt naast de onderstaande contributie 

de KNZB-bijdrage ingehouden (€ 53,- voor startvergunninghouders, € 25,- 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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KNZB-bijdrage 
 

In januari wordt 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. Daarop 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. Let op, het is wel een se-

cundaire verzekering en dekt dus alleen schades 

als andere 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 ver-

enigingen, het opleiden van officials voor de verschillende zwemwedstrijden, het promoten van het 

ject Een leven lang zwemmen en sinds enkele jaren het organiseren en promoten van het gehandi-

captenwemmen. Verder is de KNZB enkele jaren geleden 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 onder meer 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 ge-

rust. 

 

Pascal Palmboom 

voorzitter 

 

 

 

LET OP! KOPIJ INLEVEREN VOOR 1 APRIL 2020 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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GESLAAGD, FANTASTISCH! 
 

In de laatste drie maanden van nhet vorige jaar is er nog een paar keer afgezwommen. Hieronder 

een overzicht van alle geslaagden voor de verschillende diploma’s en/of onderdelen. 

 

4 oktober 2019 

zwemvaardigheid 3 onderdeel waterpolo: 

Rick Aardenburg, Tom Janssen, Nienke Klingeler, Mandy Koldewijn, Sophie Kwak, Stef Terluin, 

Thomas Duin 

 

14 oktober 2019 

zwemvaardigheid 2 onderdeel snorkelen: 

Julia Bruins, Natalie Dubelaar, Fenna van der Krogt, Stef Teluin, Cas van Opzeeland 

 

20 november 2019 

A-diploma: 

Dagmar van Gameren, Dylan Gurdji, Tygo de Hollander, Daan 

Jansen, Dex Mors, Mees Nunnink, Chelsey Udo, Thanigai Velan, 

Rosa Yang 

B-diploma: 

Lena Golla, Finn Hoogendijk, Niek Kaptein, Cesar Mario Lopez 

Correa, Feyana Ooijkaas, Humeyra Yildiz 

C-diploma: 

Dex van den Engh, Shannon Steenkamp, Rümeysa Surer, Sophia 

van der Vliet 

 

21 november 2019 

A-diploma: 

Jasmijn Butter, Tayyip Demirtas, Nikki Hageman, Aiden 

Huizenga, Esmee Huijskens, Sen Kramer, Norana Salem, Femke 

Walrave, Fabiëne van der Werf, Julian Zoetbrood 

B-diploma: 

Dorus Bakker, Elin Butter, Yaasir Gok, Cas Hamers, Ids de Jong, 

Illango Nagy, Amr Fathin Mohamed Nazeem, Marina Rydwans-

ka, Aaron Verschoor, Asude Yildiz, Roan Willems 

C-diploma: 

Kevin Keddis, Stephanie Ligthart, Hadya Rashid, Andrew Sedhorn 

 

Allen van harte gefeliciteerd en op naar het volgende diploma! 

Complimenten en dank voor het kader! 

 

Monique Palmboom 
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Een geweldig avontuur was de OEZA-
nachtmarathon 
 

Als kind heb ik heel veel gezwommen. Het zwembad was bij mij om de hoek en ik ging 3x per dag 

zwemmen! Dat was tot mijn 23ste jaar. Daarna heb ik jaren gevolleybald, ook in competitieverband. 

Een jaar of 4 geleden ben ik daarmee gestopt, omdat ik mijn knieën toch behoorlijk ging voelen. 

Vorig jaar ben ik, om toch in beweging te blijven, weer begonnen met zwemmen en wel met Aqua 

Senior 50+ lessen bij Jindra op de vrijdagochtend in De Waterakkers in Heemskerk. Toen mij door 

medezwemster Marijke werd gevraagd om met de zwemmarathon mee te doen, heb ik geen moment 

geaarzeld. Maar ja, toen kwam de werkelijkheid. 

Het eerste waar ik tegenaan liep: starten vanaf het startblok . . . Ik had al jaren niet meer gedoken. 

Daar had ik van tevoren niet aan gedacht. Dus 

maar gewoon keurig netjes het water in via het 

trappetje. Toen de baantjes van het eerste kwar-

tier. Eerste baantje borstcrawl. Tweede baantje 

rugcrawl. Toen was ik al buiten adem, hijgend. 

Ik dacht: dat gaat zo niet goed. Veel te snel ge-

start. Dus verder met schoolslag en rugslag. 

Waar ben ik aan begonnen! Toch haalde ik 16 

baantjes. En het was mijn streven om 1 km te 

halen, gepland had ik 2x14 en 1x12 baantjes, 

dus ik was niet helemaal ontevreden! Ik was 

blij dat ik afgelost werd. Na 3 kwartier was het 

opnieuw mijn beurt. Dat ging gewoon goed. 

Rustiger gestart en evengoed toch weer 16 

baantjes. 

Dus ik zag niet meer zo erg op tegen de laatste beurt. Kwestie van afmaken, dacht ik. Toen was het 

zover. Ik voelde het al gelijk met het in het water gaan: Oei, dit gaat niet meer zo soepeltjes. Die 

pauze tussendoor doet echt geen goed. Rustig aan nu, anders komt er kramp. Ik heb dat wat banen 

rustig volgehouden. Uiteindelijk had ik echt kramp in 1 been. Dus ging ik verder met wrikken en 

onderwijl proberen de benen te ontspannen. Dat heb ik nog 3 banen volgehouden. Toen was de tijd 

om. Ik kwam het water uit en kon zowat niet lopen van de kramp in dat been. Gelukkig trok het er 

vrij snel weer uit met masseren en warm maken. 

Ik weet niet hoeveel banen ik dat laatste kwartier heb gezwommen, zal 12 of 14 zijn. In drie kwar-

tier bij elkaar dus minstens 1,1 km. Dat is dus een deel van die 164 km die we met z’n allen ge-

zwommen hebben! Eigenlijk ben ik nu best trots! 

Achteraf geredeneerd is het gewoon een feit dat ik al 40 jaar lang geen kilometer meer gezwommen 

heb. En inmiddels wat jaartjes ouder ben geworden. Daarom ben ik wel tevreden over het resultaat, 

ook al was het beduidend minder snel en elegant dan de jongelui en zag het er waarschijnlijk niet 

uit! Het was een avontuur waar ik een volgende keer zo weer aan mee doe. Alleen toch even wat 

trainen van tevoren! Want lange banen zwemmen is toch heel wat anders dan die korte banen in de 

breedte. En ik zal dan van tevoren ook nog even kijken of ik nog kan en wil duiken . . . 

Ik vond het een avontuur! En hartverwarmend dat ik door meerdere jongelui werd aangesproken! 

 

Tot horens/ziens, 

 

Lies 
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Samen in plaats van tégen elkaar 
zwemmen. Voor het goede doel. 
 
In de nacht van 9 op 10 november zwommen 72 zwemmers om beurten 12 uur lang om voor het goe-

de doel zoveel mogelijk geld bij elkaar te zwemmen.  

Het doel was om € 1.500 op te halen, maar door alle deelnemers, de reacties en het enthousiasme van 

iedereen staat het sponsorbedrag voor het goede doel inmiddels al op € 6.016! 

De aanleiding was dat het Kennemer College vestiging Büllerlaan in Beverwijk tijdens een speciale 

actieweek over goed burgerschap leerlingen uitgedaagde om via ludieke acties geld op te halen voor 

het goede doel van 3FM Serious Request. Samen met het Rode Kruis zet 3FM zich deze keer in voor 

slachtoffers van mensenhandel, een verborgen drama dat wereldwijd 25 miljoen mensen treft. 

Als leerlingen van het Kennemer College én zwemmers van OEZA hadden Mica Blaauw (14 jaar, 

vwo 3), Maud de Wildt (14 jaar, havo 3), Chiel van Heerwaarden (15 jaar, havo 3), en Kalle Oort-

wijn (14 jaar, havo 3) bedacht om rondom de actieweek van 3FM Serious Request een zwemnacht-

marathon te organiseren. Als OEZA-zwemmer en voor zijn maatschappelijke stage heeft Jasper 

Camphuijnder (14 jaar) zich ook enthousiast aangesloten bij de organisatie. 

 

 

 

 

 

 

Ons thuiszwembad De Waterakkers verleende volledige medewerking en stelde het wedstrijdbad ter 

beschikking. Ook verschillende ondernemers uit de buurt sponsorden de zwemmers “in natura”, 

zodat er de hele nacht voldoende te drinken en te eten was. Daarnaast verzorgde Wilma van Rijn 

voor een klein gezelschap een uitgebreide zwemclinic “Hoe verbeter ik mijn borstcrawl?” en bracht 

zij een hele reeks aan Olympische spullen uit haar persoonlijke collectie in om te verloten. Verder 

waren er loterijprijzen beschikbaar gesteld door Bruna Heemskerk en Floricultura. 

Wilma heeft half november de trekking verricht en dat heeft het volgende resultaat opgeleverd: 

 

Lot Prijs Winnaar 

64 Orchidee ??? 

106 Orchidee Conny Verhagen 

56 Boek: PoppenHuis Pauline Heus 

96 Boek: Opilopi Linda Pirovano 

115 Boek:  Achtste Groepers Huilen Niet Isabella de Graaf 

34 Tas Olympische Spelen 1996 Beau van Tilburg 

20 Handdoek Olympische Spelen 2000 Dirk Meijer 

24 Badpak Olympische Spelen 2000 Mw Van Rijn 

72 Badpak Olympische Spelen 1996 ??? 

5 Badmuts NL-team ??? 

 

Prijswinnaars die hun prijs nog niet in ontvangst genomen hebben, onder wie de onbekende lootjes-

kopers, kunnen via nachtmarathon@outlook.com contact opnemen met de organisatie. Voeg als be-

wijs een foto van het prijswinnende lootje aan je bericht toe. 

http://www.oeza.nl/
mailto:KROEZANT@OEZA.NL
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Eric Tijms, masterzwemmer bij OEZA, had zich voorgenomen om tijdens deze nachtmarathon 6 uur 

achter elkaar te zwemmen voor het goede doel. 

Helaas moest hij zijn poging vroegtijdig sta-

ken, mede vanwege het warme water, maar 

door 4 uur en 15 minuten aan één stuk te 

zwemmen leverde hij toch een zeer knappe 

prestatie die we niet snel zullen vergeten. Met 

zijn inspanning wist Eric en passant het hoog-

ste individuele sponsorbedrag op te halen. 

Alles bij elkaar is de nachtmarathon een grote 

en zeer succesvolle actie geworden, waaraan 

alle betrokkenen veel plezier beleefd hebben 

en die ook best veel media-aandacht gekregen 

heeft. 

Sponsoren van deze actie mag overigens nog 

steeds. Dat kan direct via de onderstaande link: 
 

https://kominactie.npo3fm.nl/actie/zwemnachtmarathon-kennemer-collegeoeza 

 

 

 

Geslaagd vrijwilligersuitje bij Bobs 
 

Elke vrijwilliger die zwemvereniging OEZA rijk is, is van onschatbare waarde. Om alle vrijwilligers, 

voor en achter de schermen, te bedanken voor 

hun inzet werd zaterdag 16 november een vrij-

willigersuitje georganiseerd bij Bobs Uitgeest. 

 

Een groep van ongeveer 100 personen (vrij-

willigers + partners) ging bowlen bij Bobs 

Uitgeest, gevolgd door een heerlijk buffet. 

 

Op het vrijwilligersuitje bij Bobs Uitgeest werd 

na afloop zeer enthousiast gereageerd. Erg leuk 

natuurlijk, temeer omdat het bestuur in de be-

groting 2020 weer een vrijwilligersuitje heeft 

opgenomen. 

 

 

Wilt u ook een vrijwilligerstaak bij zwemvereniging OEZA vervullen om in 2020 te kunnen deelne-

men aan het vrijwilligersuitje, bezoek dan onze vrijwilligerspagina: 

https://oeza.nl/over-ons/vrijwilligersfunctie/. 

 

De prijswinnaars bij het bowlen: 

1. John Scholten, 140 punten 

2. Wilco Renkema, 139 punten 

3. Peter Kok, 132 punten 

http://www.oeza.nl/
mailto:KROEZANT@OEZA.NL
https://kominactie.npo3fm.nl/actie/zwemnachtmarathon-kennemer-collegeoeza
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Sinterklaas op bezoek bij OEZA 
 

Eind november kwamen Sinterklaas en de Pieten bij OEZA kijken hoe goed de ABC- en zwem-

vaardigheidzwemmers kunnen zwemmen. Onder 

de indruk van de zwemkwaliteiten van de jonge 

zwemmers deelden de Pieten pepernoten uit. 

Ondertussen bracht de sinterklaasmuziek extra 

sfeer in het zwembad. 

Na de zwemles werden de zwemmers in de hal 

van zwembad de Waterakkers opgewacht door 

Sinterklaas en de Pieten, zodat de zwemmers sa-

men met hen op de foto konden. Daarnaast wer-

den er mandarijnen en pepernoten uitgedeeld, 

want zo`n zwemles is toch wel zwaar. 

Sinterklaas en Pieten, bedankt voor jullie bezoek 

aan OEZA en tot volgend jaar! 

 

 

Groetjes, 

 

de jeugdraad 

 

 

 

IJsplezier 
 

Op 13 december 2019 was het weer tijd voor het jaarlijkse schaatsfestijn. Maar liefst 20 enthousiaste 

zwemmers en familieleden/vrienden had-

den hun muts, handschoenen en schaat-

sen uit de kast getrokken en reisden sa-

men met de jeugdraad naar de schaats-

baan in Haarlem. 

Terwijl de ouders fanatiek meters aan het 

maken waren, genoot de jeugd van de 

muziek en gezelligheid op de binnen-

baan. Vooral de auto`s en zeehonden, 

waarop gezeten kon worden, waren een 

succes. 

Na 2 uur lang schaatsplezier en de nodi-

ge valpartijen is besloten, dat een carriè-

reswitch naar het schaatsen er niet in zit. 

We zijn toch beter ìn het water. 

Het was een superavond! Ben jij er de 

volgende keer ook bij? 

 

 

Groetjes, 

 

de jeugdraad 

http://www.oeza.nl/
mailto:KROEZANT@OEZA.NL
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Wedstrijdploeg OEZA gaat twee 
belangrijke competitierondes tegemoet 
 

De wedstrijdploeg van OEZA heeft het dit seizoen zwaar in de landelijke B1-competitieklasse. Na de 

tweede competitieronde staat de wedstrijdploeg van OEZA op een zevende plek. De nummer acht 

van de landelijke B1-klasse degradeert automatisch naar de lande-lijke C-klasse. Wil de wedstrijd-

ploeg van OEZA degradatie voorkomen, dan moet zij zich dus minimaal op de zevende plek handha-

ven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de vier laagst geplaatste ploegen uit elk van de 4 B-poules zullen ook de drie tijd-langzaamsten 

uit de totale B-klasse degraderen naar de landelijke C-klasse. Al met al staat OEZA op dit moment 

21ste van de 31 deelnemende ploegen in de landelijke B-klasse. Wil OEZA op basis van deze aan-

vullende regel degradatie voorkomen dan mag zij niet verder wegzakken dan plek 24. 

 

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat OEZA ook 

volgend seizoen weer aan de competitie deelneemt in 

de landelijke B-klasse. Het wenst alle zwemmers en 

zwemsters als-mede de trainers en vrijwilligers dan 

ook veel succes toe de komende twee competitieron-

des. 

 

Steunt u de wedstrijdploeg van OEZA ook? Kom dan 

de komende twee competitierondes aanmoedigen in 

Purmerend op zondag 12 januari 2020 en zondag 15 

maart 2020. 

 

http://www.oeza.nl/
mailto:KROEZANT@OEZA.NL
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KNZB-borstcrawlcursus Heemskerk 
 

Wil jij je borstcrawltechniek verbeteren? Meld je dan aan 

voor de KNZB-borstcrawlcursus die start op vrijdag 6 maart 

2020 om 19.30 uur. 

 

locatie: zwembad De Waterakkers te Heemskerk 

duur: 12 lessen van één uur 

kosten: 180,- euro 

 

De borstcrawlcursus is een cursus om de borstcrawltechniek 

te verbeteren. De cur-sus heeft 5 basiselementen waarmee je 

gedurende 12 weken bezig bent. Deze elementen zijn lig-

ging, beenslag, armslag, ademhaling en een combinatie van 

alles. 

 

Deelnemen aan de cursus kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. 

 

Aanmelden is verplicht. Let op: vol = vol! 

 

Aanmelden en meer informatie: 

https://www.mijnzwemcoach.nl/cursussen/565/borstcrawlcursus-heemskerk 

 

 

 

 

De redactie van de Kroezant 

wenst alle lezers van het clubblad 

een voorspoedig 2020! 
 

http://www.oeza.nl/
mailto:KROEZANT@OEZA.NL
https://www.mijnzwemcoach.nl/cursussen/565/borstcrawlcursus-heemskerk
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Verder onderzoek naar één gezamenlijk 
nieuw zwembad 
 

De gemeenten Heemskerk en Beverwijk hebben afgelopen zomer onderzoek gedaan naar de zwem-

voorziening in beide gemeenten. Het onderzoek bestond uit vier scenario’s, waarvan één een geza-

menlijk nieuw zwembad. De colleges van beide gemeentes hebben nu de raden voorgesteld opdracht 

te geven om verder onderzoek te doen naar het scenario van een gezamenlijk nieuw zwembad. 

 

Het Sportfondsenbad in Beverwijk en De Waterakkers in Heemskerk zijn verouderde zwembaden. 

Gezien de investeringen die de komende jaren nodig zijn, is nu het moment om de toekomst van 

beide zwembaden te onderzoeken. 

 
Vervolgonderzoek naar gezamenlijk nieuw zwembad 

De colleges van Beverwijk en Heemskerk willen een geza-

menlijk nieuw zwembad verder onderzoeken. Uit de enquê-

tes onder inwoners, gebruikers, bezoekers en verenigingen 

kwam naar voren dat een meerderheid graag een gezamen-

lijk nieuw zwembad wil. De locatie van het zwembad vindt 

men minder belangrijk. Een gezamenlijk nieuw zwembad 

biedt meer kwaliteit, voorziet in een duurzaam gebouw dat 

voldoet aan de laatste klimaateisen. Beide gemeentes hebben 

dan een toekomstbestendige zwemvoorziening voor de ko-

mende 40 jaar. 

 

Verder onderzoek 
Als de raden hiermee instemmen, wordt het scenario van een gezamenlijk nieuw zwembad 

wordt verder uitgewerkt, waaronder de volgende punten:  

1. Ambities voor verduurzaming van het gebouw 
2. Of commerciële en maatschappelijke functies toegevoegd kunnen worden  
3. Verkenning van de beheervorm, de eigendomsverhoudingen en financiële bijdragen van 

Beverwijk en Heemskerk 
4. Verkenning van de locatie voor een gezamenlijk nieuw zwembad  

5. De verdere uitwerking van het recreatieve deel van het zwembad en de afweging om wel of niet 

een 50-meterbad te realiseren 
De verwachting is dat het onderzoek in de eerste helft van 2020 afgerond wordt. 
 

bron: 

https://www.heemskerk.nl/laatste-nieuws/verder-onderzoek-naar-een-gezamenlijk-nieuw-

zwembad/ 

 

onderzoeksrapport:  

https://www.heemskerk.nl/fileadmin/user_upload/1b_Synarchis_-

_onderzoek_zwemvoorziening_gemeenten_Beverwijk_en_Heemskerk.pdf 

 

http://www.oeza.nl/
mailto:KROEZANT@OEZA.NL
https://www.heemskerk.nl/laatste-nieuws/verder-onderzoek-naar-een-gezamenlijk-nieuw-zwembad/
https://www.heemskerk.nl/laatste-nieuws/verder-onderzoek-naar-een-gezamenlijk-nieuw-zwembad/
https://www.heemskerk.nl/fileadmin/user_upload/1b_Synarchis_-_onderzoek_zwemvoorziening_gemeenten_Beverwijk_en_Heemskerk.pdf
https://www.heemskerk.nl/fileadmin/user_upload/1b_Synarchis_-_onderzoek_zwemvoorziening_gemeenten_Beverwijk_en_Heemskerk.pdf


EDITIE JANUARI 2020 WWW.OEZA.NL REDACTIE: KROEZANT@OEZA.NL 
 

16 

 

 

SPONSOREN CLUBBLAD zwemvereniging O.E.Z.A. 
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