EDITIE SEPTEMBER 2020

WWW.OEZA.NL

REDACTIE: KROEZANT@OEZA.NL

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

HULPTROEPEN
REPORTER MELDT
ZICH VOOR MEDEWERKING AAN KROEZANT

COMPETITIE BEGINT
WEDSTRIJDPLOEG
ZWEMT THUIS, IN DEN
HELDER EN VOLENDAM

BORSTCRAWLLES
DE KNZB-CURSUS
BORSTCRAWL WORDT
HERVAT OP 25-9

Prijsuitreiking op 1,5 meter
Normaal gesproken sluit de wedstrijdploeg van OEZA het seizoen af met een gezellige avond,
waarop de prijzen uitgereikt worden die horen bij de wedstrijdenreeks om de clubkampioenschappen in de verschillende categorieën. Dit jaar kon die seizoensafsluiting door de coronamaatregelen
niet doorgaan. De prijzen zijn daarom deze keer een paar maanden later dan gebruikelijk uitgereikt, tijdens een sobere bijeenkomst die coronaproof was. In deze Kroezant een overzicht van alle
prijswinnaars.
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VAN DE VOORZITTER
En dan is het zomaar ineens september en is de vakantie weer voorbij. Het was misschien anders dan anders, maar hopelijk heeft u allemaal een fijne zomer gehad, waarin u kon uitrusten, de omgeving
(opnieuw) heeft ontdekt en tijd heeft doorgebracht met familie en
vrienden. Na de hitte in augustus lijkt september ons gelukkig ook
nog een paar mooie nazomerdagen te gunnen.
Op 17 augustus is het nieuwe zwemseizoen gestart. We zijn ontzettend blij dat alle groepen weer in het water kunnen liggen, inclusief
de allerjongste ABC-zwemmers, die vanaf maart hebben moeten
wachten. Het landelijke ‘protocol verantwoord zwemmen’ staat inmiddels wat meer vrijheden toe, waarbij in het water de 1,5m afstand
niet meer gehandhaafd hoeft te worden (al is het ook weer niet de bedoeling dat men elkaar actief opzoekt). Op de kant is de regel van
1,5m afstand houden nog wel gewoon van kracht, met de bijbehorende looproutes en regels. Zo kunnen we op verantwoorde wijze onze
sport weer uitoefenen! Nieuwe ontwikkelingen in het kader van de
coronamaatregelen en het ‘protocol verantwoord zwemmen’ zullen
we bekendmaken op https://oeza.nl/nieuws/maatregelen-coronavirus/.
Ook de wedstrijdzwemmers doken 17 augustus weer van de startblokken. Eind augustus hebben ze hun jaarlijkse trainingskamp gehad, uiteraard verliep ook dit anders dan anders, maar daarom niet
minder succesvol, met dank aan de Werkgroep Activiteiten en de
trainers. Tijdens het weekend werd ook een moment de tijd genomen om het vorige seizoen op passende wijze af te sluiten, omdat
voor de zomervakantie de slotavond niet kon doorgegaan. Hoofdtrainer Stefan Haack reikte de prijzen in het kader van de clubkampioenschappen uit en benoemde een zwemmer en zwemster van het
jaar. Daarnaast stond hij uitgebreid stil bij de wensen en doelstellingen voor het komende seizoen. De wedstrijdkalender zal leger
zijn dan anders, maar de zwemcompetitie en clubkampioenschappen zullen in ieder geval gezwommen gaan worden. De wedstrijdzwemmers kunnen zich gaan opmaken voor de eerste competitiewedstrijd op 4 oktober aanstaande in Heemskerk. Naast twee competitiewedstrijden in zwembad de Waterakkers, zijn er wedstrijden
in Den Helder (2x) en Volendam (1x). Veel succes!
Een activiteit die vanwege alle coronamaatregelen helaas al na één
keer stopgezet moest worden, was de KNZB-borstcrawlcursus. Gelukkig kunnen we melden dat ook deze weer van start kan gaan!
Vanaf 25 september zullen de zwemmers hun cursus hervatten en
we wensen ze daarbij veel plezier.
Ondanks de vakantie heeft het OEZA-bestuur de afgelopen periode
niet stilgezeten. Veel stond uiteraard in het teken van hoe we als
vereniging het ‘protocol verantwoord zwemmen’ kunnen uitvoeren.
Er is gesproken met kaderleden, meegedacht over de seizoensopening, de trainersbezetting en wedstrijdkalender van het wedstrijdzwemmen en uiteraard is er contact geweest met de mensen van
zwembad De Waterakkers. Ook hebben we gesproken met de
Werkgroep Activiteiten over wederzijdse verwachtingen en wensen.
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Daarnaast zijn we bij bijeenkomsten geweest in het kader van het nieuwe zwembad, waarbij KZC, de gemeenten Heemskerk en Beverwijk en het onderzoeksbureau aan tafel zaten. Op dit moment bevindt dit

proces zich nog steeds in de onderzoeksfase om te bepalen aan welke eisen het nieuwe, gezamenlijke zwembad moet gaan voldoen. Naar verwachting brengt het onderzoeksbureau dit najaar een
advies uit aan de gemeenten. Vervolgens is het aan de beide gemeenteraden om een besluit te nemen. We zijn blij dat we als vereniging hebben kunnen meepraten en onze wensen kenbaar hebben kunnen maken.
Daarnaast willen we nog even late weten, dat OEZA weer zal meedoen met de Rabobank Clubsupport Actie. Iedereen met een Rabobankrekening kan in de periode van 5 t/m 25 oktober 2020
online gratis zijn/haar stem uitbrengen op zwemvereniging OEZA. De Rabobank Clubsupport
Actie is een eenvoudige actie waarmee OEZA door middel van voldoende stemmen een geldbedrag toebedeeld krijgt. Het sponsorbedrag van de Rabobank Clubsupport Actie willen we inzetten voor de aanschaf van nieuwe zwemmaterialen. Hoe u kunt stemmen zal binnenkort op de
website en Facebookpagina van OEZA kenbaar gemaakt worden. Kunnen we ook op uw gratis
stem rekenen?
We sluiten dit stuk van de voorzitter af met het positieve nieuws dat iemand zich heeft gemeld om
de Kroezantredactie te komen versterken: Welkom, Zulima Herwegh. We hopen dat je met veel
plezier en enthousiasme gaat bijdragen aan een goed gevulde Kroezant!
Er is altijd nog ruimte voor meer 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.
We wensen iedereen weer veel zwemplezier voor de komende periode!

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).

LET OP! KOPIJ INLEVEREN VOOR 12 DECEMBER 2020 BIJ DE REDACTIE.
EINDREDACTIE: 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

vacature

OPLEIDINGEN KADER

B. OORTWIJN

0251-206580

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

J. LIGTHARTSTRAAT 667

KADERHOOFDEN

JEUGDRAAD
VOORZITTER

S. DE HAAN

SECRETARIS

K. OORTWIJN

PENNINGMEESTER

R. OFFRINGA

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, 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

08.15 - 09.15 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

De KNZB-borstcrawlcursus te Heemskerk wordt na de zomervakantie hervat, zo is besloten in samenspraak met de KNZB. De cursisten die in maart 2020 met deze cursus gestart waren, zijn hiervan (als het goed is) 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
uitzondering van vrijdag 16 oktober 2020).

Clubkampioenen seizoen 2019 – 2020
Op zaterdag 29 augustus jl., voorafgaand aan de zaterdagmiddagtraining tijdens het trainingsweekeinde, werd de seizoensopening van het wedstrijdzwemmen gehouden in het clubhuis van KZC.
Hoofdtrainer Stefan Haack stond allereerst stil bij het afgelopen zwemseizoen en reikte de prijzen
voor de clubkampioenen categorieën minioren, junioren, jeugd en senioren uit. Voor de masters is
wel een klassement opgemaakt, maar werden geen prijzen uitgereikt.

Toelichting zwemmer van het jaar:
Hij is niet het opvallendste lid van de zwemvereniging,
maar langzaam komt hij naar boven drijven. Hij ontwikkelt zich snel en zijn inzet wordt beloond. Laat dit een
extra zet zijn in zijn beginnende zwemcarrière.
Zwemmer van het jaar is Adam Ayari!

Toelichting zwemster van het jaar:
Zij is vaak aanwezig tijdens de zwemtrainingen en de landtrainingen. Lichamelijk zit het wel eens tegen; de laatste tijd werkt haar schouder bijvoorbeeld niet mee. Ondanks dat blijft zij zich inzetten het
beste uit haarzelf te willen halen en dat liet zij vooral in de coronatijd zien. Met een zwembadje in de
tuin vroeg zij een trainingsprogramma en bleef doortrainen.
Zwemster van het jaar is Maud de Wildt!
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Minioren meisjes:
1) Jytte Oortwijn

Minioren jongens:
1) Stijn Butter
2) Kelvin Weezenpoel

Minioren 5 / Junioren 1 meisjes:
1) Jasmijn van Ederen
2) Bodine Schut
3) Suus Terluin

Minioren 5 / Junioren 1 jongens:
1) Adam Ayari
2) Xam Blaauw

Junioren meisjes:
1) Maud de Wildt
2) Marieke Bos
3) Lisa Schaefer
Jeugd meisjes:
1) Eline Hoekstra
2) Yara Wentink/ Laura Siemerink
3) Iris van 't Veer

Jeugd jongens:
1) Rick Offringa
2) Kalle Oortwijn
3) Mica Blaauw

Senioren Dames:
1) Jade Broek
2) Shira de Haan
3) Meike van Eerden

Senioren Heren:
1) Jeroen Jongert
2) Roel Gaal
3) Koen Gaal

Masters Dames:
1) Daniëlle Hoek
2) Joyce ten Cate

Masters Heren:
1) Stefan Tijms
2) Pascal Palmboom
3) Tim Essers
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