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OEZA in tijden van Corona 
Er is de afgelopen maanden vanwege COVID-19 weinig gezwommen en daardoor zijn er (helaas) 

geen verslagen te publiceren van evenementen, wedstrijden, afzwemavonden en wat dies meer zij. 

De readctie wilde echter aan het einde van het seizoen 2019/2020 toch een nieuwe editie van de 

Kroezant laten verschijnen, al was het maar om het bestuur de kans te bieden om via het clubblad 

inzicht in de huidige situatie te geven en de vooruitzichten voor het volgende seizoen te schetsen. 

Daarom hierbij dus een zomereditie van de Kroezant maar wel een zeer minimale. 

 

Mededeling 

MELDT UW 

E-MAILADRES AAN BIJ 

DE LEDENADMNINIS-

TRATIE EN ONTVANG 

EEN BERICHT BIJ HET 

VERSCHIJNEN VAN 

ELKE NIEUWE EDITIE 

VAN HET CLUBBLAD 

ZOMERVAKANTIE 
GEEN ZWEMACTI-

VITEITEN VAN 27-6 TOT 
EN MET 16-8 

 

COMPETITIE GESTOPT 
WEDSTRIJDPLOEG 

DOOR HERINDELING IN 
ANDERE KLASSE 

 

BORSTCRAWLLES 
ZOALS HET ER NU 

VOORSTAAT 
HERVATTING OP 25-9 
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VAN DE VOORZITTER 
 

Het is inmiddels eind juni en de zomervakantie bij OEZA is gestart. 

Een goed moment om met u terug te blikken op het afgelopen sei-

zoen. Een bijzonder seizoen, het zal u niet zijn ontgaan. Vol enthou-

siasme begonnen alle zwemmers en vrijwilligers aan het afgelopen 

seizoen. Niet alleen binnen het zwembad werden kansen aangegre-

pen, ook buiten het zwembad. Enkele vrijwilligers zijn namelijk het 

afgelopen seizoen gestart met een opleiding, een belangrijke ont-

wikkeling met het oog op  de toekomst. Aan het begin van het sei-

zoen leek alles nog zo vanzelfsprekend: de wedstrijdploeg probeer-

de zich binnen de landelijke B1-klasse competitie te handhaven, de 

kinderen bij het ABC zwemmen leerden onder leiding van de ent-

housiaste vrijwilligers hun zwemvaardigheden aan, enkele tientallen 

volwassen zwemmers kwamen één of meerdere keren per week naar 

het zwembad om hun baantjes te zwemmen of hun Aquarobics oe-

feningen uit te voeren en ook werd er (onder andere) volop gesnor-

keld bij het zwemvaardigheidszwemmen. Oftewel, het beeld dat u al 

sinds jaar en dag van OEZA kent. 

En dan is daar begin maart de persconferentie van onze minister-

president Mark Rutte. Al gauw werd duidelijk dat het coronavirus 

een enorme impact zou gaan hebben op niet alleen onze zwemclub, 

maar als u het wat breder wilt zien, eigenlijk de hele wereld. Zwem-

bad De Waterakkers sloot al gauw zijn deuren en het zwemmen bij 

OEZA kwam volledig stil te liggen. Zwemwedstrijden werden in 

rap tempo geannuleerd en diverse activiteiten, zoals de school-

zwemkampioenschappen werden afgelast. Ook de KNZB borst-

crawlcursus werd na één les abrupt gestopt en de inplande algemene 

ledenvergadering van OEZA op 22 april ging niet meer door. Tij-

dens deze periode van onzekerheid hadden wij als bestuur op digi-

tale wijze regelmatig contact met elkaar. Via diverse e-mails en een 

coronablog op de OEZA-website hebben we geprobeerd alle leden 

en vrijwilligers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. 

Zo plotseling als het zwemmen stil kwam te liggen, zo plotseling 

kwam eind mei het bericht  dat de zwembaden hun deuren weer 

mochten openen, uiteraard conform strikte regels. Het betekende 

een compleet nieuwe realiteit: zwemmen volgens een rooster, thuis 

je zwembroek of badpak al aantrekken, looproutes in het zwembad, 

afstand houden met zwemmen, niet inhalen; u heeft het allemaal 

kunnen ervaren. Het belangrijkste is uiteraard dát we weer hebben 

gezwommen voor de zomervakantie! Gelukkig is het zwemmen 

volgens het protocol erg goed is verlopen: onze zwemclub OEZA 

draait weer, weliswaar in aangepaste vorm voor de zomervakantie, 

maar niettemin een belangrijke stap in de goede richting. 

De nieuwe coronarealiteit zal naar verwachting ook na de zomerva-

kantie consequenties hebben voor ons als zwemclub. Kunnen we na 

de zomervakantie weer een zwemles verzorgen voor de allerjongste 

leden van onze zwemclub? Gaan we weer wedstrijden zwemmen? 

Naast deze vragen, spelen er op dit moment nog tal van andere vra-

gen. Niet elke vraag is op dit moment helemaal concreet te beant-

woorden. Het positieve is dat het landelijke protocol ‘verantwoord 
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zwemmen’ inmiddels is aangepast. Deze aanpassingen staan meer vrijheden toe. Omdat de zomerva-

kantie bij OEZA in totaal zeven weken duurt, kunnen we u op dit moment nog niet concreet vertellen 

op welke wijze we na de zomervakantie zullen zwemmen. Het bestuur zal aan het einde van de zomer-

vakantie (digitaal) bijeenkomen en bepalen op welke wijze we de start van het seizoen kunnen invul-

len. Uiteraard zult u hiervan te zijner tijd per e-mail van op de hoogte worden gesteld en er zal een 

nieuw OEZA-protocol ‘verantwoord zwemmen’ op de website worden gepubliceerd. 

 

Niet alles kan wachten tot het einde van de zomervakantie. Zo is bijvoorbeeld op de achtergrond de 

werkgroep Activiteiten in samenspraak met de trainers en het bestuur bezig om het trainingskamp in 

aangepaste vorm te organiseren. Daarnaast is er overleg geweest met de werkgroep Wedstrijden over 

onder andere de invulling van de competitiewedstrijden aankomend seizoen. Stuk voor stuk tijdroven-

de klussen om alles binnen de richtlijnen geregeld te krijgen. 

 

We zien als bestuur dat we er als zwemclub gelukkig nog altijd goed voorstaan. Natuurlijk realiseren 

we ons dat aankomend seizoen vele uitdagingen zal brengen, maar door samen sterk te staan en ons te 

houden aan de afgesproken richtlijnen biedt aankomend seizoen ook volop kansen! 

 

Tot slot nog een oproep aan u. Zwemvereniging OEZA draait week in week uit op de inzet en het 

enthousiasme van vrijwilligers, zowel binnen als buiten het zwembad: allemaal toppers die ervoor 

zorgen dat u en uw kind vol zwemplezier huiswaarts keren. We zijn altijd op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers (denk bijvoorbeeld aan klokkers bij de wedstrijdploeg, trainers en kaderleden voor de 

diverse afdelingen). Mocht u een vrijwilligersfunctie bij OEZA overwegen, neem dan vrijblijvend 

contact op met voorzitter@oeza.nl. 

 

Nu tijd voor een welverdiende vakantie! Ook al is die misschien in aangepaste vorm, we hopen dat u 

ervan geniet en we wensen u een mooie zomer toe! 

 

 

Pascal Palmboom & Pauline Heus 

 

 

 

Bezoek regelmatig de website van O.E.Z.A. om op de hoogte te blijven 

van alle ontwikkelingen rondom het Corona-virus en zwemvereniging O.E.Z.A.: 
https://oeza.nl/nieuws/maatregelen-corona-virus/ 

 

Of bezoek de Corona-pagina van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). 
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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-borstcrawlcursus wordt hervat 
na de zomervakantie 
 

 
 

De KNZB-borstcrawlcursus te Heemskerk wordt na de zomervakantie hervat, zo is besloten in sa-

menspraak met de KNZB. De cursisten die in maart 2020 met deze cursus gestart waren, zullen hier-

van binnenkort per e-mail officieel op de hoogte gesteld worden door de KNZB. De cursus start op 

vrijdag 25 september 2020 (19.30 – 20.30 uur) en duurt t/m vrijdag 18 december 2020 (met uitzon-

dering van vrijdag 16 oktober 2020). 

 

 

 

Zomervakantie 
 

 
 

Gedurende de zomervakantie vervallen alle zwemlessen en trainingen bij Zwemvereniging OEZA. De 

zomervakantie start zaterdag 27 juni 2020 en duurt t/m zondag 16 augustus 2020. Alle leden en vrijwil-

ligers worden ruimschoots voor maandag 17 augustus 2020 per e-mail geïnformeerd over de dan gelden-

de Corona-maatregelen. We wensen u allen een fijne zomervakantie toe. 

 

Het bestuur van OEZA 
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