
Jaarverslag Werkgroep Wedstrijden 2021 

 

Dit jaar is niet echt een zwemjaar. 

Onze werkgroep is niet meer zo groot, alleen Marcella Hoekstra en Ria van der Gracht doen 

inschrijvingen. 

In 2019-2020 eindigden we in de competitie op de 7e plaats in de B klasse. 

Maar in 2021 is er met een nieuwe ronde gestart, waarbij alles zou veranderen. Voortaan is er een 

eredivisie en een eerste divisie, daarna A-klasse, B-klasse en C-klasse. 

 Oeza komt uit in de A-Klasse, maar alles in Nederland gaat in Lockdown door de coronacrisis. 

De eerst clubwedstrijd in 2021 wordt gezwommen op 7 juli. Dit is ook meteen de laatste wedstrijd 

van het seizoen. In september gaat alles toch weer van start, te beginnen met limietwedstrijden bij 

DAW, de Zaanse sprintkampioenschappen en de minioren circuit. Helaas hebben we hier maar een 

zwemmer voor op dat moment. Zaak om nieuwe minioren te spotten. 

Op 3 oktober zwemmen we onze eerst Competitiewedstrijd in Den Helder, samen met MSV 

Zeemacht uit Den Helder en EDVO uit Volendam. We komen uit in de A-Klasse regio Midwest. 

7 Oktober wordt de eerste ronde gezwommen van de clubkampioenschappen voor dit seizoen. 

10 Oktober doet Oeza mee met slechts 2 zwemmers aan de Juttercup in Den Helder, jammer want 

het is een leuke wedstrijd. 

Op 31 oktober organiseren wij de CAM (Cor Augustijn Memorial). Dit jaar zeer geslaagd, doordat we 

onze verenigingen niet in Noord-Holland alleen hebben gezocht. Na vele jaren met 3 of vier 

verenigingen te hebben gezwommen, zaten we nu weer een keertje vol. 

 Met ZV Utrecht, GOSwim uit Houten, DWT Haarlem, ZV Haerlem, ZV de Ham en OEZA. OEZA eindigt 

op de 2de plaats. En ZV Haerlem wordt eerste. 

7 November wordt er een limietwedstrijd in Den Haag gezwommen en het tweede deel van de 

minioren circuit. 

Ook de tweede ronde van de Competitie wordt in Den Helder gezwommen, en na 2 rondes staan we 

op de 7de plaats. 

Van 3 tot en met 5 december worden de Open Nederlandse Kampioenschappen gezwommen in Den 

Haag. Hier zijn 4 zwemmers/sters van Oeza voor geplaatst. Hier wordt goed gezwommen, waaronder 

3 mooie persoonlijke records, en een clubrecord voor Yara Wentink op de 100 vlinder. 

Al met al een mooi begin van een nieuw seizoen. 

 

Ria van der Gracht. 


