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Sinterklaas verrast ABC-zwemmers
Normaal gesproken komt Sinterklaas elk jaar met een paar Pieten naar zwembad de Waterakkers
om persoonlijk te zien hoe goed de ABC-zwemmers van OEZA vorderen en natuurlijk ook om die
zwemmers iets lekkers te geven. Door de coronamaatregelen kon het bezoek van de goedheiligman
dit jaar niet plaatsvinden. Sint verraste de zwemmers echter toch. Lees verderop in deze Kroezant
hoe hij dat deed.
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VAN DE VOORZITTER
En toen was het (bijzondere) jaar 2020 bijna voorbij. Een jaar om
niet snel te vergeten, of misschien ook wel, kiest u zelf maar. Sinds
halverwege december zitten we (weer) in een stevige lockdown en
zijn vrijwel alle zwembaden (topsport uitgezonderd) tot midden januari 2021 gesloten. Wij beseffen als bestuur dat onze leden en vrijwilligers het zo’n vijf weken, kerstvakantie uitgezonderd, zonder
hun geliefde zwemsport moeten doen. Daarnaast kunnen we ons
voorstellen dat iedereen inmiddels een beetje coronamoe geraakt is.
Ondanks deze moeilijke situatie hebben we ons als zwemclub het
afgelopen jaar staande weten te houden en zijn we er als bestuur van
overtuigd dat we klaar zijn voor de toekomst. Samen met het vaccin
en evenwichtige maatregelen vanuit de overheid zetten we als bestuur dan ook in op een positief verloop van het tweede deel van het
seizoen.
Gelukkig konden de ABC-kinderen die in aanmerking kwamen
voor afzwemmen, nog net voor de sluiting van het zwembad afzwemmen. Een mooie mijlpaal voor het kader en een opluchting
voor vele ouders en kinderen, temeer omdat het afzwemmen al enkele keren was uitgesteld. In totaal hebben 20 kinderen afgezwommen voor het A-diploma, 21 kinderen voor het B-diploma en tot slot
9 kinderen voor het C-diploma. Als bestuur willen we via deze weg
nogmaals benadrukken dat het behalen van het C diploma erg belangrijk is. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C laat
je kind zien een goede conditie te hebben en de vaardigheden te beheersen om op een veilige manier te bewegen en te recreëren in een
zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote
golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (maar dus
niet per se in de zee). Pas met het zwemdiploma C heeft je kind voldaan aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.
Niet alleen de ABC-kinderen hebben afgezwommen, ook bij het
zwemvaardigheidszwemmen op de maandagavond is er afgezwommen. In totaal hebben 8 kinderen hun diploma snorkelen 2 behaald
en 4 kinderen zijn geslaagd voor hun diploma snorkelen 3. Allen
gefeliciteerd en hopelijk stromen jullie allemaal door naar een
nieuwe groep. Natuurlijk bedanken we de kaderleden die deze kinderen zover hebben gebracht dat ze konden afzwemmen voor hun
snorkeldiploma.
Voor het wedstrijdzwemmen zijn het unieke tijden, voor de
lockdown zwemmen conform een rooster, inmiddels helemaal niet
meer trainen, geen zwemwedstrijden en toch gemotiveerd blijven,
ga er maar aanstaan! Ondanks al deze dompers, weet Stefan samen
met de andere trainers, de wedstrijdploeg draaiende te houden. Een
knappe prestatie! We hopen dat het wedstrijdzwemmen na de
lockdown weer wat meer ruimte krijgt om de trainingen te kunnen
hervatten en dat er op termijn weer zwemwedstrijden mogelijk zijn.
Tot die tijd hopen we uiteraard dat eenieder, van zwemmer tot trainer, (meer dan) voldoende gemotiveerd blijft.
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering zijn op digitale wijze de voorgestelde contributie tarieven 2021 met algemene stem
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men aangenomen. De belangrijkste kostenpost voor OEZA blijft de badhuur. Ondanks de stijging van
2% van het badhuur blijven de maandelijkse contributietarieven van 2021 gelijk aan die van 2020, met
uitzondering van de jaarlijkse KNZB-bijdrage die in januari wordt geïncasseerd.
Op het gebied van opleidingen staan we als zwemclub ondanks alle coronaperikelen (gelukkig) niet
stil. Diverse kaderleden zijn in de afgelopen maanden geslaagd voor hun opleiding niveau 2, een belangrijke mijlpaal. Daarnaast hebben diverse kaderleden de afgelopen weken online webinars gevolgd,
om hun kennis en kunde op het gebied van zwemmen op peil te houden. Daarnaast is zeer positief gereageerd op de sport (zwem)EHBO-avonden welke zwemvereniging OEZA organiseert voor alle kaderleden en trainers in samenwerking met EHBK Heemskerk: Elke cursusplek was ingevuld. Inmiddels hebben ongeveer 20 kaderleden/trainers deze avond bijgewoond. De overige 10 kaderleden/trainers zullen deze avond hoogstwaarschijnlijk in februari gaan volgen, vanwege de eerder genoemde
lockdown.
Het zit de KNZB-borstcrawlcursus tot op heden nog niet echt mee. En dan doelen we eigenlijk alleen
op het feit dat de cursus met enige regelmaat tot stilstand komt, vanwege de geldende coronamaatregelen vanuit de overheid. Op de cursus zelf wordt met vol enthousiasme gereageerd. De cursisten laten blijken veel te leren. Naar alle waarschijnlijkheid zal de volgende cursusperiode niet eind januari
starten, omdat de huidige cursus uitloopt vanwege de nu geldende lockdown. Het enthousiasme voor
deze borstcrawlcursus blijkt niettemin uit de aanmeldingen. De tweede cursus, welke begin volgend
jaar gepland staat, was binnen een aantal dagen volgeboekt.
We zijn aan het einde gekomen van een buitengewoon jaar. Corona heeft grote impact, zowel voor
iedereen persoonlijk als de sport zwemmen in het bijzonder. Deze situatie vroeg het afgelopen jaar
veel flexibiliteit en inventiviteit. Hopelijk kunnen we in 2021 weer genieten van alles wat de zwemsport kan bieden. Voor nu wensen we iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2021.

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 coronapagina van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

LET OP! KOPIJ INLEVEREN VOOR 6 MAART 2021 BIJ DE REDACTIE.
EINDREDACTIE: ARNO MEIJER
DE REDACTIE IS BEREIKBAAR VIA KROEZANT@OEZA.NL.

De redactie van de Kroezant hoopt dat alle lezers ondanks de
strenge lockdown toch fijne feestdagen zullen hebben.
Dat 2021 maar het jaar van de definitieve uitbanning van het
coronavirus mag worden.
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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. Hierop kunt u alles lezen waarmee de KNZB zich bezighoudt. De 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 (inclusief vervoer
van en naar deze activiteiten). Let op, het is wel een secundaire 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
verenigingen, het opleiden van officials voor de verschillende zwemwedstrijden, het promoten van
het project zwemmen levenslang en sinds enkele jaren het organiseren en promoten van het gehandicaptenwemmen. Verder zijn ze 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
gerust.
Pascal Palmboom
voorzitter
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SPONSOREN CLUBBLAD zwemvereniging O.E.Z.A.
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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

S. DE HAAN

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 2021
Bij aanvang van het lidmaatschap en in de daarop volgende jaren in januari wordt naast de onderstaande contributie
de KNZB-bijdrage ingehouden (€ 54,- voor startvergunninghouders, € 26,- 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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Verbeter je zwemtechniek met de
KNZB-borstcrawlcursus
In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Zwembond
(KNZB) organiseert zwemvereniging OEZA voor de tweede keer de
KNZB borstcrawlcursus in zwembad De Waterakkers te Heemskerk.
Heb je wel een goede conditie, maar lukt het niet met je borstcrawltechniek? Of beheers je wel de techniek maar raak je snel buiten
adem? Dan is deze borstcrawlcursus zeker iets voor jou!
De cursus heeft 5 basiselementen waarmee je gedurende 12 weken
bezig bent. Deze elementen zijn: ligging, beenslag, armslag, ademhaling en een combinatie van alles.
Onder deskundige begeleiding van een KNZB-trainer werk je op wekelijkse basis aan het verbeteren van je borstcrawltechniek en je conditie. Eventueel kan je de cursus ook gebruiken als voorbereiding voor een (open water) wedstrijd of een triatlon.
Voorzitter Pascal Palmboom van zwemvereniging OEZA: “Met dit aanvullende zwemaanbod
spelen we in op een groeiende behoefte onder volwassenen om de borstcrawltechniek aan te leren
of te verbeteren. Op de vorige borstcrawlcursus is enthousiast gereageerd en de 12 cursusplekken
bleken snel te zijn vervuld. Ook de tweede cursus is inmiddels volgeboekt. Bij voldoende belangstelling zou een derde cursus echter mogelijk moeten zijn.”
De tweede borstcrawlcursus start begin 2021. (De exacte datum hangt af van de coronamaatregelen.) De kosten bedragen 190,00 euro voor 12 lessen. Meer informatie (en mogelijk al inschrijven
voor de volgende cursus):
https://www.mijnzwemcoach.nl/cursussen/894/borstcrawlcursus-heemskerk.

Sinterklaasfeest
Op woensdag 2 en donderdag 3 december lagen er na afloop van de zwemles een brief van de Sint
en 2 grote jutezakken vol cadeautjes voor de deur van het zwembad. Er waren maar liefst 150 cadeautjes ingekocht. Voor iedere zwemmer was er een speculaaspopje en een leuke badeend.
Hopelijk kunnen we de Sint en zijn Pieten volgend jaar weer door het zwembad begeleiden!
Groetjes van de jeugdraad
Lieve ABC-zwemmers van OEZA,
Ieder jaar komen de Pieten en ik naar zwembad de Waterakkers
om te kijken hoe goed jullie al kunnen zwemmen. Helaas, kunnen we dit jaar niet komen kijken, maar we rijden het zwembad
zeker niet stilletjes voorbij. Pak de cadeautjes maar snel uit!
Spetterende groet,
De Sint
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Grote Clubactie
Op zaterdag 19 september is de Grote Clubactie van start gegaan. De jeugdraad heeft op die
ochtend een activiteit georganiseerd voor de lotenverkoop. Na de
zaterdagochtendtraining gingen we met een aantal zwemmers van
de wedstrijdploeg en voorbereidend wedstrijdzwemmen loten
verkopen in Beverwijk. We zijn om 10 uur begonnen en hebben 2
uur gelopen om daar zo veel mogelijk loten te kopen. Als leuke en
lekkere afsluiting hebben we gezamenlijk met z’n allen hotdogs
gegeten. Rond half 1 werd iedereen opgehaald en was de ochtend
geslaagd. Er zijn veel loten verkocht en de zwemmers vonden het erg leuk om langs de deuren te gaan.
Groetjes,
de jeugdraad

Clubloten verkopen
We gingen eerst gewoon zwemmen. De vader van Jitte gaf ons les. Het was een leuke training en aan het einde gingen we nog een estafette zwemmen. (Ons team had gewonnen!)
Toen we klaar waren met zwemmen, zouden we buiten allemaal op elkaar wachten. Je kon
je van tevoren aanmelden om mee te doen en iedereen die mee zou lopen, ging buiten wachten. Toen we compleet waren, zijn we op de fiets naar het huis van Jitte gegaan. Toen we
daar aankwamen, gingen we naar de achtertuin. Daar kregen we zandkoekjes en wat drinken. Dat was lekker. Toen gingen we allemaal lootjes
verkopen voor de club. Eerst met zijn allen samen,
maar daarna ook in twee groepen. We zijn ook naar
een ouderenflat geweest en ik had zelfs twee mensen
die wel 5 loten kochten! Toen we weer met de hele
groep bij elkaar kwamen, gingen we nog even samen
lopen en toen op weg naar het huis van Jitte. Mijn
boekje was helemaal vol, jee! Toen we klaar met
lopen waren, hebben we hotdogs gegeten. Het was een hele leuke dag en ik heb veel loten
kunnen verkopen. Ik ga nog even door om te proberen mijn tweede boekje vol krijgen en
volgend jaar doe ik zeker weer mee, want het was heel leuk om te doen.
Binthy Herwegh (2009)
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Even voorstellen
Wij zijn de jeugdraad, bestaande uit 7 oudere zwemmers van de wedstrijdploeg van zwemvereniging
OEZA. Wij organiseren voor de wedstrijdploeg en voorbereidend wedstrijdzwemmen verschillende
activiteiten gedurende het zwemseizoen. Helaas hebben wij dit jaar wegens het coronavirus nog maar één
activiteit kunnen organiseren. Hopelijk kunnen wij jullie snel weer uitnodigen voor onze activiteiten!
Sinds het begin van seizoen 2020/2021 heeft de jeugdraad een nieuw lid; Maud de Wildt! Daarom stelt zij
zich even voor. Voor alle nieuwe zwemmers bij OEZA stellen ook de oude leden zich nogmaals voor.
Maud de Wildt (15)
Vertel eens iets over jezelf.
Ik woon in Heemskerk samen met mijn ouders en broer. Ik zwem onder tussen al 6 jaar met veel plezier
bij OEZA. Op dit moment zit ik in de 4e klas van het Kennemer College Havo.
Wat is jouw functie binnen OEZA?
Ik zit in de jeugdraad.
Wat is jouw kracht?
Ik help bij het bedenken en organiseren van activiteiten voor de wedstrijdploeg.
Waarom heb je voor deze functie gekozen, of vond hij jou?
Ik werd gevraagd door Shira en het leek mij erg leuk om te helpen bij de activiteiten.
Wat vind je het leukst aan je functie?
Ik vind het leuk om met de zwemmers iets gezelligs te doen en zo de groep nog hechter maken.
Hoe lang doe je dit al?
Ik zit sinds dit seizoen in de jeugdraad.
Wat is de leukste activiteit die jullie tot nu toe georganiseerd hebben?
Tot nu toe hebben we alleen nog de activiteit loten verkopen gehad, dat was erg gezellig. Er komen
uiteraard nog veel andere leuke activiteiten aan…
Zijn jullie veel tijd kwijt aan het organiseren van de activiteiten?
Nee, dat valt best wel mee. 1x per maand ongeveer hebben we vergadering en dan wordt bepaald wie wat
gaat doen voor bepaalde activiteiten.
Wil je ooit nog wat anders doen bij OEZA?
Als er ooit een functie komt die mij erg leuk lijkt en waar ik de club mee kan helpen, zou ik dat zeker
willen doen.
Zwem je zelf ook (nog)?
Ja, dat vind ik ook nog altijd erg leuk!
Wat betekent het voor jou dat je een bijdrage levert aan het clubgevoel?
Ik vind het fijn dat we met de groep leuke dingen kunnen doen en dat we het vooral heel gezellig hebben.
Rick Offringa (17)
Vertel eens iets over jezelf.
Ik woon samen met mijn ouders in Heemskerk. Momenteel ben ik bezig met mijn laatste jaar van het
gymnasium aan het Willem Blaeu.
Wat is jouw functie binnen OEZA?
Ik vervul de functie van penningmeester binnen de jeugdraad.
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Waarom heb je voor deze functie gekozen, of vond hij jou?
Ik wilde al lange tijd in de jeugdraad. Toen er een plek vrij kwam, zei ik natuurlijk volmondig ja!
Hoe lang doe je dit al?
Ik zit al 2 jaar in de jeugdraad.
Wat is de leukste activiteit die jullie tot nu toe georganiseerd hebben?
De spooktocht en stranddag!
Zijn jullie veel tijd kwijt aan het organiseren van de activiteiten?
Nee.
Zwem je zelf ook (nog)?
Ja, supergezellig!
Shira de Haan (20)
Vertel eens iets over jezelf.
Ik woon samen met mijn ouders en drie broertjes in Uitgeest. In het dagelijks leven doe ik de deeltijdstudie
Bachelor in Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit. Ik werk 4 dagen per week bij een accountantskantoor in Zoetermeer en op vrijdag volg ik college in Amsterdam.
Wat is jouw functie binnen OEZA?
Ik ben sinds dit seizoen de voorzitter van de jeugdraad van OEZA.
Waarom heb je voor deze functie gekozen, of vond hij jou?
De oude voorzitter heeft vorig seizoen besloten dat het zijn laatste seizoen in de jeugdraad was. Ik ben toen
gekozen als nieuwe voorzitter.
Wat vind je het leukst aan je functie?
Alles in goede banen leiden.
Hoe lang doe je dit al?
Seizoen 2020/2021 is mijn vierde jaar. Voor mijn voorzitterschap ben ik drie jaar lang de secretaris van de
jeugdraad geweest.
Wat is de leukste activiteit die jullie tot nu toe georganiseerd hebben?
1x in de 2 á 3 jaar gaan we op keetkamp, waarbij we met een grote groep 4 dagen op pad gaan. Ondanks de
slapeloze nachten is het altijd een groot succes!
Zijn jullie veel tijd kwijt aan het organiseren van de activiteiten?
Als de taken goed verdeeld zijn over de verschillende leden valt het wel mee.
Wil je ooit nog wat anders doen bij OEZA?
Ik zou wel een lid van de activiteitencommissie willen zijn. Dan hoef ik niet zo te zwoegen bij de
trainingen van trainingskamp, haha. Echter, de stopgrens bij de jeugdraad ligt rond de 23 jaar, dus ik heb
nog even de tijd. Daarnaast is de instapgrens van de activiteitencommissie 40 jaar, dus tussentijds zie ik
mijzelf wel vermaken met trainingen geven of wedstrijden coachen.
Zwem je zelf ook (nog)?
Ik zwem ondertussen al 13 jaar bij de wedstrijdploeg van OEZA en ik ben voorlopig nog niet van plan om
te stoppen.
Wat betekent het voor jou dat je een bijdrage levert aan het clubgevoel?
OEZA staat bekend als een gezellige club. Het is super dat je daaraan kan bijdragen.
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Kalle Oortwijn (15)
Vertel eens iets over jezelf.
Ik woon samen met mijn ouders, mijn 2 zusjes en mijn jongere broertje in Beverwijk.
Wat is jouw functie binnen OEZA?
Ik ben secretaris in de jeugdraad.
Wat is jouw kracht?
Mensen helpen als die hulp nodig hebben.
Waarom heb je voor deze functie gekozen, of vond hij jou?
De functie leek mij wel leuk om te doen en ik kan hierdoor ervaring opbouwen.
Wat vind je het leukst aan je functie?
Dat ik verantwoordelijk ben voor de notulen en dat ik natuurlijk mee kan helpen met het organiseren van
activiteiten.
Hoe lang doe je dit al?
Ongeveer 3 kwart jaar.
Wat is de leukste activiteit die jullie tot nu toe georganiseerd hebben?
De spelletjesmiddag, die was ook erg gezellig!
Zijn jullie veel tijd kwijt aan het organiseren van de activiteiten?
Het verschilt per activiteit.
Wil je ooit nog wat anders doen bij OEZA?
Weet ik nog niet.
Zwem je zelf ook (nog)?
Ik zwem zelf zeker ook nog.
Wat betekent het voor jou dat je een bijdrage levert aan het clubgevoel?
Het betekent een goed gevoel want je doet iets voor de club.
Yara Wentink (16)
Vertel eens iets over jezelf.
Ik woon samen met mijn ouders en broer in Heemskerk. Ik zit nu in het eerste jaar van CIOS, naast school
en zwemmen werk ik bij de Albert Heijn.
Wat is jouw functie binnen OEZA?
Mijn functie binnen de OEZA is dat ik in de jeugdraad zit.
Wat is jouw kracht?
Ik help met het organiseren van alle activiteiten voor de zwemmers.
Waarom heb je voor deze functie gekozen, of vond hij jou?
Deze functie vond mij, Shira kwam naar mij toe en vroeg of ik bij de jeugdraad wilde.
Wat vind je het leukst aan je functie?
Ik vindt het heel leuk als we activiteiten gaan doen, het is dan ook altijd gezellig.
Hoe lang doe je dit al?
Ik doe dit nu een jaar.
13
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Wat is de leukste activiteit die jullie tot nu toe georganiseerd hebben?
De leukste activiteit die wij hebben georganiseerd is de spelletjes middag. Jong en oud kwamen samen en
hebben de hele middag lekker spelletjes gespeeld.
Zijn jullie veel tijd kwijt aan het organiseren van de activiteiten?
Ligt eraan welke functie je per activiteit hebt, dat kan nog wel eens verschillen. Maar het kost niet te veel
tijd.
Wil je ooit nog wat anders doen bij OEZA?
Nee.
Zwem je zelf ook (nog)?
Ja, zelf zwem ik nog!
Wat betekent het voor jou dat je een bijdrage kunt leveren aan het clubgevoel?
Ik vind het superleuk dat ik de activiteiten mag organiseren. Vooral de kleintjes vinden het super en dat is
altijd wel een leuk gevoel.
Roel Gaal (18)
Vertel eens iets over jezelf.
Ik woon in Heemskerk en studeer geneeskunde in het dagelijks leven.
Wat is jouw functie binnen OEZA?
jeugdraadlid en natuurlijk zwemmer.
Wat is jouw kracht?
Heel hard zwemmen.
Waarom heb je voor deze functie gekozen, of vond hij jou?
Ik wilde al vanaf het moment dat ik bij OEZA zwom bij de jeugdraad en toen die mogelijkheid kwam heb
ik die meteen genomen.
Wat vind je het leukst aan je functie?
Activiteiten organiseren voor de jongere generatie, zodat zij een leuke (mid-)dag hebben.
Hoe lang doe je dit al?
Dit is mijn 3e jaar nu
Wat is de leukste activiteit die jullie tot nu toe georganiseerd hebben?
Overduidelijk keetkamp, ook al was ik daar zelf niet bij aanwezig.
Zijn jullie veel tijd kwijt aan het organiseren van de activiteiten?
Over het algemeen niet, maar in een kamp gaat natuurlijk meer tijd zitten dan een middag bowlen.
Wil je ooit nog wat anders doen bij OEZA?
Nee.
Zwem je zelf ook (nog)?
Ja!
Wat betekent het voor jou dat je een bijdrage kunt leveren aan het clubgevoel?
Dat is de hele reden dat ik bij de jeugdraad zit en dat is natuurlijk hartstikke leuk.
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Laura Siemerink (15)
Vertel eens iets over jezelf.
Ik woon samen met mijn moeder (Bianca) in Heemskerk. Daarnaast woon ik met mijn vader
(Remco), bonusmoeder (Johanna), 2 broertjes (Finn en Dylan) en zusje (Liv) in Schagerbrug. In
het dagelijks leven ga ik naar school. Ik zit op het Kennemer College in Beverwijk. Ik zit in het
vijfde jaar van gymnasium. In het weekend zwem ik meestal en anders spreek ik af met vrienden
of ga naar feestjes.
Wat is jouw functie binnen OEZA?
Ik ben een jeugdraadlid en help bij het brainstormen over activiteiten en het organiseren van
activiteiten voor de club.
Wat is jouw kracht?
Ik ben heel erg spontaan en enthousiast (soms iets te, haha). Ik ben heel sociaal ingesteld en vind
het ook gezellig ieders verhaal te horen. Daarnaast ben ik ook gedisciplineerd en doelgericht.
Waarom heb je voor deze functie gekozen, of vond hij jou?
Een zwemster (Shira de Haan) heeft mij erg geënthousiasmeerd om deel te nemen aan de
jeugdraad.
Wat vind je het leukst aan je functie?
Dat we (de jeugdraad) activiteiten mogen bedenken die leuk zijn voor alle leeftijden.
Hoe lang doe je dit al?
Ik zit sinds november 2019 bij de jeugdraad. Dus bijna een jaar.
Wat vind jij de leukste activiteit?
Het schaatsen. Dat is altijd een van de leukste activiteiten die wij per jaar organiseren. Daarnaast
vind ik simpele activiteiten zoals een filmavond ook heel gezellig.
Zijn jullie veel tijd kwijt aan het organiseren van de activiteiten?
Nee, meestal zijn onze vergaderingen na de training en is het zo gezellig … dat de tijd voorbij
vliegt.
Wil je ooit nog wat anders doen bij OEZA?
Daarover heb ik nog niet nagedacht. Ik wil graag na mijn examen geneeskunde studeren, waarbij
ik dan waarschijnlijk heel weinig tijd over heb om iets te kunnen betekenen voor OEZA.
Zwem je zelf ook (nog)?
Jazeker!
Wat betekent het voor jou dat je een bijdrage kunt leveren aan het clubgevoel?
Ik ben heel erg blij dat ik iets kan bijdragen aan deze club! En vind het heel erg leuk en belangrijk
dat wij een leuke sfeer creëren in onze club.

15

EDITIE DECEMBER 2020

WWW.OEZA.NL

REDACTIE: KROEZANT@OEZA.NL

GESLAAGD
Met wat aanpassingen t.o.v. de normale gang van zaken bij het afzwemmen is het de afgelopen tijd toch gelukt om een flinke groep kinderen hun zwemexamen te laten doen. Hieronder een overzicht van de geslaagden.
Snorkelen 3 op 30 november 2020:
Julia Bruins, Natalie Dubelaar, Fenna vna der Krogt en Stef Terluin
Snorkelen 2 op 30 november 2020:
Chiara Chialastri, Luca Dubelaar, Sjors de Groot, Olivia Gurdji, Lisa van Opzeeland, Suus
Terluin, Lotte Vellinga en Mees Zwart
A-diploma op 2 december 2020:
Yf Bakker , Steyn Beentjes, Bodine Begthel, Kubilay Catak, Esil Gökce, Mees de Jong,
Cemre Sag, Alexis van Schie, Colin Tak, Maruthai Velan, Feline Visser en Jaywant van der
Wateren
B-diploma op 2 december 2020:
Finn Blom, Amily Faber, Zeinab Faber, Aref Faber,
Samet Karakus, Celine Krol, Faber Molenaar, Yarissa
Kweeling en Mustafa Yalcin
C-diploma op 2 december 2020:
Dagmar van Gameren, Tygo de Hollander, Finn
Hoogendijk, Daan Jansen en Lieke van Lingen
A-diploma op 2 december 2020:
Mayson Boersma, Jaimy Dors, Alyssa Freeth, Xam de
Jong, Lisa van der Gragt, Karas Keddis, Bram Priester
en Emma Stet
B-diploma op 2 december 2020:
Burhan Attay, Aik Beentjes, Djenna Cheikh, Adam Cheikh, Ilana de Jong, Fatemeh Karimi,
Karan Khehra, Noëlla Nagy, Jack Peek, Fiep van Schie, Jayden Slegtenhorst en Sem Schut
C-diploma op 2 december 2020:
Aiden Huizenga, Sen Kramer, Femke Walrave en Julian Zoetbrood
Allemaal van harte gefeliciteerd en op naar het volgende diploma!
Alle complimenten en ook dank in het bijzonder voor het kader.

Monique Palmboom en Froke Bos
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SPONSOREN CLUBBLAD zwemvereniging O.E.Z.A.
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