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Samenstelling bestuur in verslagjaar 2018-2019 
 
Voorzitter     Wim Witjes 
Secretaris    Lieke Versteegen 
Penningmeester   Nico Papaioannou     
Lid DB     Henk de Vries 
 
Afdeling Elementair    Irma Dietrich   
Afdeling Masters   Pauline van Loon 
Afdeling Synchroonzwemmen Martie Föllings 
Afdeling Waterpolo   Bas Arends 
Afdeling Wedstrijdzwemmen Astrid van Hest  
 
Ledenadministratie   Marleen Boonstra 
Financiële Administratie  Henk de Vries 
     Thomas Verbeek 
 
Financiële commissie    Frank Jansen 
     Michel van Beek 
     Melanie Rensen 
 
 
Jaarverslag dagelijks bestuur Aqua-Novio’94 
 

Jubileum 
Het afgelopen jaar stond in het teken van ons jubileum. We hebben veel mooie 
evenementen mogen en kunnen organiseren. Hierdoor hebben we de verbinding opgezocht 
tussen de afdelingen. We zijn begonnen met een feest en we hebben clinics bij elkaar 
gevolgd waardoor we elkaars discipline en afdeling beter hebben leren kennen.  Er is een 
leuke spelletjesdag georganiseerd en we hebben het jubileumjaar feestelijk met elkaar 
afgesloten. Een hele organisatie, veel communicatie en veel werk. Dank aan de jubileum 
commissie voor alle energie en tijd waardoor we er een feestelijk jaar van hebben kunnen 
maken.  
 
Website Aqua-Novio ‘94 
We waren alle lange tijd bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website. Het afgelopen 
jaar is de nieuwe website live gegaan. Dit is niet zonder slag of stoot en niet naar ieders 
wens verlopen maar dat neemt niet weg dat de website professionaliteit uitstraalt. Het is 
nog even wennen aan het nieuwe systeem en het aanpassen van de website. De afdelingen 
zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en vullen van de nieuwe website. Het komende 
jaar zal er nog aandacht moeten zijn voor de website om de website goed te laten 
functioneren.  



Jaarverslag Aqua-Novio’94 Seizoen 2018-2019   oktober 2019 

 3 / 12 

 
 
Onze afdelingen 
De verschillende afdelingen hebben mooie resultaten geboekt.  Ook is te zien dat er op 
afdelingsniveau grote stappen worden gemaakt in de professionalisering van de organisatie 
en de structuur binnen afdelingen. Dit is vervolgens ook te zien in de mooie resultaten. 
Verderop in het verslag zijn de mooie prestaties weergegeven door de afdelingsvoorzitters. 
 
Helaas heeft de afdeling elementair een zwaar jaar gehad. Dit is echter een hele belangrijke 
afdeling, deze afdeling is nodig voor het draaiend houden van onze vereniging. Er is een 
groot te kort aan opgeleide instructeurs. Het is van belang dat er door de andere afdelingen 
actief wordt gezocht naar vrijwilligers, inzetbaar bij elementair. Deze oproep is natuurlijk al 
vaker gedaan maar zonder resultaat. Het algemeen bestuur heeft hier ook zorgen over. Op 
initiatief van Bas(waterpolo) zijn wij opzoek gegaan naar een externe partij om te 
onderzoeken hoe we het tij kunnen keren. Dit onderzoek loopt op dit moment. Het 
komende jaar worden hier resultaten van verwacht. Vervolgens wordt er bekeken welke 
acties er genomen kunnen worden.  
 
Financiële administratie gedigitaliseerd 
Met het oog op de toekomst en vernieuwing, is het bestuur begin 2019 begonnen met het 
digitaliseren van de financiële administratie. De functie van penningmeester is op deze 
manier minder tijdrovend, waardoor deze functie aantrekkelijker is geworden.  De 
afdelingsvoorzitters kunnen nu facturen digitaal insturen en op deze manier worden de 
facturen ook digitaal voor betaling klaargezet. Ook is er een rapportagemodule waardoor 
afdelingsvoorzitters zelf kunnen zien hoe zij er financieel voor staan.  
 
Nieuwe zwembad 
Het afgelopen jaar is er een projectgroep gestart ten behoeve van het nieuwe zwembad. Er 
zijn verschillende gesprekken gevoerd met de provincie, verschillende gemeenten, NOCNSF, 
Topsport Gelderland. Er is een pitch door ons gegeven met een nieuw plan. Het doel is om 
grote wedstrijden of evenementen naar Nijmegen te kunnen halen. We willen voorkomen 
dat er een bad komt zonder een tribune of net te klein om een evenement te organiseren. 
Geïnspireerd door het zwembad in Amersfoort (het Amerena) doen we onderzoek naar 
mogelijkheden om een zwembad te exploiteren en proberen we ook de gemeente hier 
enthousiast voor te maken. Als er een mooi bad komt met veel mogelijkheden hebben wij 
als vereniging meer mogelijkheden om bijvoorbeeld talentontwikkeling in Gelderland verder 
door te ontwikkelen en op de zetten binnen onze eigen Regio.  
 
Vrijwilligers 
We hebben een druk jaar achter de rug. De nieuwe website, het jubileum, veel wedstrijden, 
mooie prestaties van de afdelingen, nieuwe systemen geïmplementeerd, dit kunnen wij 
allemaal enkel en alleen met alle vrijwilligers die actief zijn voor Aqua-Novio’94. Er is veel 
energie voor nodig om de vereniging draaiende te houden. Zeker als het even wat minder 
gaat, bijvoorbeeld bij de afdeling elementair, toch blijven juist deze vrijwilligers zich inzetten 
en pakken we dit samen op. Dank voor jullie energie en doorzettingsvermogen om het tij te 
willen keren.  
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Een veel gehoorde opmerking van de afdelingsleiders blijft dat er zoveel werk bij dezelfde 
personen ligt. We zijn daarom nog altijd opzoek naar nieuwe vrijwilligers zodat we de taken 
kunnen verdelen. We worden steeds professioneler, ontwikkelen ons als vereniging en 
zetten als vereniging mooie prestaties neer. Dank aan elke vrijwilliger binnen de vereniging 
voor hun inzet het afgelopen jaar.  
 
Swim to Fight Cancer Nijmegen 
Swim tot Fight Cancer, een speciaal evenement in Nijmegen waar wij als vereniging een 
belangrijke rol in hebben kunnen spelen. Verschillende van onze eigen vrijwilligers hebben 
zich naast hun inzet voor Aqua-Novio’94, ook bezig gehouden met de organisatie van Swim 
to Fight Cancer Nijmegen. Er werden clinics georganiseerd om deelnemers zo goed mogelijk 
voor te bereiden en er is veel gedaan aan de promotie van het evenement. Het was een 
fantastisch en goed georganiseerd evenement met een hele mooie opbrengst. Door hier als 
vereniging aan deel te nemen en ons voor in te zetten, zetten we ons zelf in de spotlight 
maar laten we zeker zien dat we over onze verenigingsgrenzen heen kijken en iets willen 
betekenen voor de maatschappij.  
 
Toekomst bestuur 
Het afgelopen jaar is Lieke Versteegen als secretaris toegevoegd aan het DB. Echter werd 
tijden de ALV in 2018 wel duidelijk dat dit het laatste jaar voor onze voorzitter en 
penningmeester zou zijn. Om deze reden heeft het jaar ook in het teken van de overdracht 
en vervanging van deze functionarissen gestaan. We zijn hard op zoek gegaan en hebben 
andere personen enthousiast proberen te maken om plaats te nemen in het DB. Inmiddels 
hebben we twee kandidaten gevonden. Bernd Hendriksen en Frank Jansen stellen zich 
verkiesbaar. Na de ALV op 9 oktober 2019 zal het nieuwe DB de bestuurlijke taken 
overnemen, acties uitzetten om kennis te maken met de afdelingsvoorzitters en vervolgens 
nieuwe lijnen uitzetten voor het nieuwe seizoen. 
 

Jaarverslag elementair zwemmen Aqua-Novio’94 
 

Algemeen 
Ook dit seizoen kende weer zijn problemen. Teruglopende aanmeldingen van het aantal 
leerlingen en de afname van het aantal vrijwilligers. Waarbij het aantal vrijwilligers nog niet 
het allergrootste probleem is maar wel het aantal opgeleide instructeurs. 
Ook nu zijn er weer een aantal opgeleide instructeurs die ons hebben verlaten, moverende 
redenen liggen hier aan ten grondslag. Maar het stelde ons wel voor grote problemen, 
Dusdanig groot dat we hebben moeten besluiten geen les meer te geven op vrijdagavond. 
We konden de veiligheid en de daaraan gekoppelde kwaliteit van de zwemopleiding niet 
meer garanderen. Hetgeen ook bleek uit klachten van ouders en instructeurs. 
Ook bij het aangepast zwemmen leidde dit tot problemen. Deze hebben we inmiddels 
kunnen ondervangen doordat zich een nieuwe vrijwilliger heeft gemeld die hier de kar wil 
gaan trekken. 
Dit alles heeft natuurlijk gevolgen. Door het minimale aantal opgeleide instructeurs dat nog 
beschikbaar is wordt de druk op deze instructeurs langzaam erg groot. 
Ik weet dat er instructeurs zijn die zich ziek gemeld hebben op hun werk maar wel aanwezig 
zijn om les te geven. Natuurlijk zijn we hier blij mee,  
maar het is een ongezonde situatie die wel aangeeft hoe hoog de nood is. 
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Inmiddels zijn er initiatieven gestart om te kijken of we het tij kunnen keren.  
 

Een ander probleem waar we mee te maken hebben is de veranderende mentaliteit van 
ouders ten opzichte van de opvoeding van de kinderen, “pretpark generatie, 
applausopvoeding”. Alles wat hun kind doet is geweldig en goed. Ouders staan niet meer toe 
dat hun prins of prinsesje te maken krijgt met negatieve beoordelingen. 

“De pampergeneratie”: verwend, gekoesterd en daardoor dóódongelukkig” 

De jongeren van nu zijn te beschermd opgevoed. Hun ouders namen alle mogelijke obstakels 
weg, waardoor ze niet weerbaar genoeg zijn geworden. Eén krijs en ze kregen ijs. Als ze 
eenmaal volwassen zijn, wreekt dit zich in de vorm van depressies, chronische vermoeidheid 
en burn-outs”’ .  
Bovenstaande tekst heb ik geleend. Natuurlijk is het niet zo dat alle ouders deze gedachte 
aanhangen, Maar helaas zorgen zij er wel voor dat je als leraar of instructeur hier veelvuldig 
mee hebt te handelen. 
Soms doet een kind iets gewoon niet goed of weigert het te luisteren. Als je hiervan wat zegt 
dan ligt het steevast aan de didactische kwaliteiten van de leraar. Hetgeen dan ook gelijk op 
de tribune of social media bespreekbaar wordt gemaakt. En natuurlijk maar belicht van uit 
een kant. 
Een ander punt waar we als zwemonderwijzer steeds meer mee te maken krijgen is het 
aanraken van kinderen. Na een goede voorlichting op school weten ouders precies wat wel 
en niet mag. Dit leidt dan weer tot klachten over een instructeur die een kind heeft 
aangeraakt. 
 
Beetje jammer als je zwemles geeft, dit is nu eenmaal een vorm van onderwijs waarbij fysiek 
contact onvermijdelijk is. Al is het maar dat je een kind bovenwater moet houden of naar 
boven moet brengen omdat het ineens bedenkt dat iets niet meer gaat. Natuurlijk kan je dan 
volhouden dat je het kind niet mag aanraken, alleen kunnen ze over het algemeen niet zo 
lang hun adem inhouden om lopend over de bodem  naar de trap te komen. 
Oké misschien wat overdreven maar toch hebben we dit jaar een aantal opzeggingen gehad 
van kinderen omdat een instructeur een kind had aangeraakt of een kind had verteld dat het 
iets niet goed deed. Positief stimuleren moet, vertellen dat iets niet goed gedaan is, is uit 
den boze. Wel erg vervelend dat een kind dat volgens de ouders alleen maar positieve 
beoordelingen heeft gehad aan het einde van een periode te horen krijgt dat hij of zij het 
heel goed heeft gedaan maar de periode over mag doen omdat het niveau achter blijft. 
Ouders gelijk boos want blijven zitten is een erg negatieve ervaring voor een kind. Dus 
zeggen we op en gaan we ergens anders ons gelijk zien te halen. 
Ik begrijp dat dit lijkt op een klaagzang. De reden dat we dit opnemen in het jaarverslag is 
niet om aan te tonen hoe zielig wij zijn maar wel om aan te geven dat dit redenen zijn 
waarom leraren en ook zweminstructeurs geen zin meer hebben. En als je als vrijwilliger 
werkzaam bent, wil je er zelf ook voldoening en plezier aan beleven. 
Bovenstaand probleem speelt gelukkig niet alleen bij Aqua Novio maar is helaas een 
ontwikkeling in het verenigingsleven maar ook bij commerciële zwemlesgevers. 
 
Doelstelling afgelopen seizoen 
In het kopje hebben we een drietal punten opgenomen 
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Kwaliteit:  
We kunnen deze nog steeds garanderen, en ook dit jaar zijn we weer voldoende beoordeeld 
door de KNZB. Maar door de afname van voldoende gekwalificeerd kader wordt de uitdaging 
steeds groter. 
 
Aantal instructie kinderen 

We hebben te maken met een afname van het aantal kinderen dat zwemles krijgt. Een 
aantal oorzaken hiervan zijn bekend. En helaas buiten onze invloedsfeer. In de regio 
Nijmegen is er een terugloop bij de meeste aanbieders. Gewoon niet genoeg kinderen. Ook 
scholen kennen dit probleem. Verder is de PR omtrent het Superspettersprogramma nog 
niet optimaal waardoor de mond tot mond reclame op het schoolplein niet optimaal is. 
Het moeten sluiten van de vrijdag heeft tevens tot gevolg dat we ongeveer 50 kinderen 
minder les kunnen geven met als gevolg een structurele inkomsten derving van € 15.600,- 
 
Tel hierbij op dat een aantal lesgroepen op dit moment gewoon niet vol zitten totaal 
ongeveer 310 kinderen in de Superspettersopleiding terwijl er plaats is voor ongeveer 350 
kinderen 
Zijn er ook 40 te weinig € 12480,- inkomsten verlies 
Totaal minder opbrengsten zal dus rond de € 28000,- gaan bedragen. 
 
Positieve is dat de aanmeldingen weer iets aan het toenemen zijn. 

 
Verjonging Kader 

Hoewel we nog steeds kampen met onderbezetting van gekwalificeerde instructeurs hebben 
we hier gelukkig ook positieve dingen te melden. We hebben weer een aantal instructeurs 
erbij die via Sozon een landelijk erkende opleiding zweminstructeur hebben behaald en er 
zijn er nog een paar die bijna klaar zijn. En wij zijn erg blij met de inzet van de mensen ze zijn 
betrokken en nemen ook andere taken op zich zoals zwemleider van een instructie avond. 
Waarbij je 1 ding zeker weet, als vrijwilliger krijg je te maken met zeurende ouders en 
andere vrijwilligers die allemaal te gelijk ziek zijn of een dagje niet kunnen. En dit wordt dan 
nog overgoten met een sausje van administratie en telefoontjes. 

 

Diploma zwemmen 

Totaal resultaten van afgelopen seizoen 

Superspetters   138 

Aangepast zwemmen:   10  

Zwemvaardigheid    16 

Snorkelen     21 

Survival     10 
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Aangepast zwemmen 

Afgelopen seizoen bleek dat hier een betere monitoring noodzakelijk is. Maar ook hiervoor 

geldt: je kan geen ijzer met handen breken. Onze vrijwilligers hebben hun uiterste best 

gedaan en stonden iedere zaterdagmiddag in het bad. Soms kan je gewoon niet meer doen. 

Dit is opgepakt en wordt het komende seizoen doorgevoerd. 
 

Conditie/ Recreatief zwemmen 

Het verhaal wordt eentonig. We hadden 2 vrijwilligers om de les te draaien. Helaas is dit 

aantal gereduceerd tot nul. Het lijkt een aflopende zaak te worden. Als commissie gaan we 

kijken hoe we ook dit weer kunnen laten opleven. Of dat we er een andere invulling aan 

gaan geven. 
 

Resumerend 

We hebben hulp nodig om het tij te keren. Het is noodzakelijk dat de afdelingen instructeurs 
gaan leveren. Zo niet dan is de kans groot dat de inkomsten nog verder dalen. Hetgeen voor 
de afdelingen inhoudt dat ook hun ambities verder onder druk komen te staan. 
 

Jaarverslag masters Aqua-Novio’94  
 

Algemeen 
Het ledenaantal blijft vrij constant. Er hebben een aantal leden opgezegd en we hebben 
een aantal leden er bij gekregen. Het aantal is gestegen van 58 naar 60 leden. Het 
afgelopen jaar is Marja Bloemzaad gestopt met training geven op de vrijdagavond. Hans 
van Maastricht heeft het van haar overgenomen. Hans is ook op de zondagmorgen 
training gaan geven. Hierdoor is het toezicht houden van de Masters komen te 
vervallen. 
Marja blijft wel de trainingen en het Jaarplan schrijven voor de Masters. 
Op woensdag hebben we in 1 baan gezwommen in Bad West. Op vrijdagavond hadden 
we 4 banen in bad West en op zondag 3 banen in West. 
In de zomermaanden hebben we doorgetraind t/m vrijdag 6 juli. 
In juli en augustus is er op de woensdag van 19.00 - 20.00 in de Goffert gezwommen. Op 
eigen initiatief is er in de zomermaanden door een aantal, wekelijks gezwommen in de 
Bisonbaai. We hebben een aantal aanpassingen gedaan aan de website van de Masters. 
We hebben het seizoen afgesloten met een gezellige barbecue bij Rob Seegers in de 
Molenhoek. 
 
De activiteitencommissie   
Zij hebben in december de jaarlijkse afsluiting georganiseerd en in juli de organisatie op 
zich genomen van de seizoensafsluiting. 
 
Financiën 
We zijn dit jaar wederom positief geëindigd. We hebben extra geld ingezet voor extra 
trainingsmogelijkheden in de zomermaanden op zondag, dinsdag, woensdag en vrijdag.  
 
Wedstrijden 
We hebben meegedaan aan 15 wedstrijden door totaal 18 personen. 
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De GMK is het best bezocht met 12 deelnemers. Aan het NMK-25 hebben 5 personen 
meegedaan en aan het NMK-50, 7 personen. Er zijn 3 zwemmers die meegedaan 
hebben aan de Zuidelijke cirkel wedstrijden. Een aantal heeft ook meegedaan aan open 
water wedstrijden en open kampioenschappen in Frankrijk en Luxemburg.  
Een zwemster heeft ook meegezwommen met de 11 stedentocht van Maarten van der 
Weijden. 
 
Voornemen 
We blijven op zoek gaan naar een extra trainer voor de zondag en vrijdag en 
proberen de website up to date te houden . Tevens willen we een folder samenstellen 
ter promotie van het Masterzwemmen. 
Trainers, webmaster, secretaris, officials, ledenadministratie en activiteitencommissie 
allen hartelijk dank voor jullie inzet van het afgelopen jaar. 
 
Namens de afdeling Masterzwemmen van Aqua-Novio’94 
 
Pauline van Loon, Voorzitter Masters                                          augustus  2019 
 
 
Jaarverslag synchroonzwemmen Aqua-Novio’94  
 

Seizoen 2018-2019 is voor de afdeling Synchroonzwemmen in alle opzichten een 
succesvol jaar geweest. Het aantal leden is weer toegenomen evenals het aantal 
deskundige trainers aan de badrand en het aantal juryleden. Dit seizoen hebben we ook 
grote stappen gezet in het verbeteren van de organisatie zoals trainingsschema’s, 
jaarplannen, communicatie(momenten) en de gehele organisatiestructuur. 
  
Dit seizoen hebben we weer een meer dan geslaagd trainingsweekend gehad in Alverna, 
waar de basis gelegd wordt voor een succesvol, maar vooral gezellig seizoen. 
Sinterklaas, de Synchrosterrenshow, demonstraties, een trainersuitje en een drukke 
ouderavond zijn voor ons reeds standaard activiteiten. Ook dit jaar hebben de ouders 
een ochtend mee kunnen zwemmen met de kinderen tijdens de jaarafsluiting. Daarna 
zijn we gaan barbecueën bij een van de ouders. Via het dolfijn-diploma, Sjors Sportief en 
diverse open lessen proberen we nog volop nieuwe leden te krijgen. Dat dit goed lukt 
blijkt omdat we in onze regio de enige groeiende vereniging zijn, met verreweg het 
grootste ledenaantal.  
Ook organisatorisch zijn we aan het groeien, inmiddels hebben we verschillende ouders 
die actief zijn namens AN in allerlei functies en hebben we een jurylid met de hoogst 
mogelijke opleiding binnen de vereniging. Ook zijn 2 van onze trainers benoemd als lid 
van verdiensten, is een van onze trainers vrijwilliger van het jaar geworden en is onze 
assistent-hoofdtrainster verkozen tot secretaris van de gehele vereniging.  
  
Sportief hebben we het dit jaar weer goed gedaan. Deelnames aan de finale van de 
Nederlandse Kampioenschappen, landelijke Interregio- en districtswedstrijden, een 
internationale deelname in Brussel door de masters en door de jeugdleden in 
Luxemburg hebben weer veel prijzen opgeleverd: 36 medailles, 18 limieten en héél veel 
diploma’s. Voor volgend seizoen zitten er ook al 3 uitnodigingen voor de testtraining bij 
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het talentencentrum in Hoofddorp in de zak én zekerheid voor deelname aan de 
Nederlandse (Jeugd)Kampioenschappen 2020. Wij zijn klaar voor het volgende seizoen. 
 
Tot slot bedanken wij alle ouders en train(st)ers die zich het afgelopen seizoen ingezet 
hebben voor de afdeling.  
 
Namens de afdeling synchroonzwemmen van Aqua-Novio ’94, 
 
Martie Föllings, voorzitter 
 

Jaarverslag waterpolo Aqua-Novio’94  
 
Terugblik 
Op basis van ons beleidsplan hebben we een goed jaar gedraaid. Belangrijkste zaken zijn: 

• Financieel zijn we binnen budget gebleven 
• Sportief draaien de teams goed 
• Communicatie naar ouders (direct, nieuwsbrief en social media) loopt naar behoren 
• We hebben Supercoachonline, als ondersteunende tool voor trainers, 
geïmplementeerd 
• We hebben sessies georganiseerd om trainers te ondersteunen en 
professionaliseren 
• Samenwerking met gemeente/buursportcoach gaat goed. Goede wervingsactie 
georganiseerd 
Aandachtspunten: 
• Scheidsrechters. We hebben de eerste acties gedaan en we hebben een nieuwe 
scheidsrechter. Scheidsrechtercoördinator die we hebben ingesteld had te weinig tijd 
en 
is gestopt. Werving, behoud en ontwikkeling van scheidsrechters blijft een punt van 
aandacht en zorg. 
• Versterking WPC. We hebben wat extra mankracht nodig om scheidsrechters, 
communicatie en talentontwikkeling verder te versterken 
 

Actieplan voor aankomend seizoen 
1. Trainers professionaliseren 
Doelstellingen: 

• 3 trainers opleiden en langdurig binden 
• 80% van de trainers behouden voor seizoen 2020-2021 
Acties: 
• Continuering Supercoachonline (Dennis en Eric) 
• Topsportcommissie (Eric en Steijn) 
• Ervaren trainer die aan het bod trainers komt coachen/trainen (Steijn en Dennis) 
• Alle trainers krijgen tussenevaluatiegesprek (Dennis en Steijn) 
• Trainers A-selectie voeren doelstellingsgesprek, tussenevaluatie en 
beoordelingsgesprek 
(start, december en einde van het seizoen). Eric en Steijn. 
• Plan om trainersstaf verder te versterken (Steijn en Dennis) 

Verantwoordelijken: Denni s en Steijn 
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2. Beachpolotoernooi 
Acties: 

• Opzetten van een uitvoerende commissie 
• Maken van een draaiboek 
• Opzetten van een budgetplan 
• etc 

Verantwoordelijke: Steijn 
 
3. Regionale samenwerking 
Doelstellingen: 

• Contact met alle poloverenigingen in de regio 
• Vormgeven aan regionale samenwerking (nog niet concreet) 
• Plan opgesteld voor opzetten van Talentencentrum 
 

4. Versterking WPC en organisatie 
Acties: 

• SR commissie verbeteren (Bas) 
• Social media naar andere personen (Mark) 
• Hulptrainers 
• Sponsorcommissie versterken 
• Meer structuur en continuïteit in werving leden 
• Organogram aanpassen (Dennis en Eric) 
• Klokken inwerken van mensen 

Verantwoordelijken: Dennis, Felix, Ton, Mark, Bas 
 

Jaarverslag wedstrijdzwemmen Aqua-Novio’94 
 

Het was alweer een heel mooi seizoen voor de afdeling Wedstrijdzwemmen. De minioren 
behaalden geweldige prestaties op de regionale en landelijke kampioenschappen en 
kwalificeerde zich voor de 5e keer op rij voor de NK voor minioren clubteams. De junioren en 
jeugd zwemmers wonnen op de korte baan het medailleklassement bij de NJJK. Op de lange 
baan eindigden we iets lager, omdat de zwemmers door de onlogische opbouw van het 
programma en door de finales in de middag keuzes moesten maken die eerder niet gemaakt 
moesten worden. De miniorengroep blijft groeien en langzaam wordt het team steeds 
completer in alle leeftijden wat nodig is om ook in de breedte sterker te worden. 
In de landelijke competitie werden we in ons tweede seizoen na de promotie naar de 
hoofdklasse, waar de leeftijden vanaf 6 tot 25 samen zwemmen voor de punten, verrassend 
7e en kwalificeerden ons hiermee voor de finaleronde, die we uiteindelijk niet zwommen 
doordat we het individueel belang van de zwemmers voor kwalificatie voor hebben laten 
gaan . Beide regiokampioenschappen werden door ons team met hele ruime voorsprong 
gewonnen, terwijl de meeste NJJK zwemmers hun sterkste afstanden niet zwommen. Ook 
door de zwemmers die geen kampioenschappen zwommen werd goed gepresteerd en door 
alle zwemmers hard gezwommen en persoonlijke records verbeterd.  Naast de vele Gelderse 
en nationale titels werden er ook weer Nederlandse records gezwommen door diverse 
zwemmers en estafettes teams. Bij de NK estafette werden weer 1 team Nederlands 
kampioen bij de jongens junioren 4 en werd er ook een 3e en 4e plaats behaald bij de 
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meiden. Een van onze zwemmers nam ook deel van de NK 5KM en tevens hadden we 9 
deelnemers aan de langere afstandskampioenschappen.  
Naast Nyls Korstanje die dit jaar in Amerika trainde en deelnam aan de NCAA (college 
kampioenschappen) en de WK lange baan. Hij heeft eeninternationale talentstatus net als 
zijn broer Tim en Thera Janssen behaalde de Belofte talentstatus.  
Matej Danis zwom zichzelf in het nationale team van Slowakije en kwalificeerde zich voor 
het European Youth Olympic Festival, waar Tim Korstanje zich ook voor kwalificeerde. Hij 
behaalde hier een bronzen medaille op de 50 meter vrije slag in een heel mooi NR wat op 
naam van zijn broer stond. Een unieke prestatie voor de zwemmers en hun trainer Tim 
Furer. Twee zwemmers op dit kampioenschap uit 1 vereniging komt niet veel voor!   
Bij de Nijmeegse Sportprijzen was ons NJJK team dit jaar genomineerd voor 
Jeugdtalententeam. Door de sportieve prestaties en onze maatschappelijke betrokkenheid 
worden onze banden met de gemeente steeds sterker, net als onze banden met de TD en 
bondscoaches van de KNZB. 
Andere hoogtepunten van dit seizoen waren een clinic van Ranomi Kromowidjojo voor de 
minioren en internationale wedstrijden in Trnava (Slowakije) en Dortmund (Duitsland). Ook 
gingen we voor het eerst met een groep van 13 zwemmers op trainingskamp naar het 
buitenland, Hódmezővásárhely in Hongarije om precies te zijn. Ook een grote groep van 
rond de 40 zwemmers gingen op trainingskamp in de buurt van Nijmegen om zich op de 
verschillende kampioenschappen voor te bereiden, zowel voor de regionale miniorenfinales, 
de Gelderse kampioenschappen maar ook de jaargangfinales en de NK’s. Sommige minioren 
gingen ook al mee om te proeven van de ochtendtrainingen en te wennen aan een 
trainingskamp  
We organiseerden dit seizoen voor de 2e keer naast de Gelderse Zomerkampioenschappen 
ook de Winterkampioenschappen. Bij de Zomerkampioenschappen wonnen we voor de 6e 
keer op rij de Henny Furer bokaal en bij de Winterkampioenschappen voor de 2e keer de 
Angelique Habeck bokaal voor de beste overall vereniging. 
Naast verschillende estafette medailles waren er individuele medailles op Nederlandse 
kampioenschappen voor een tiental zwemmers. De groep deelnemers aan een NK groeit 
ieder jaar gestaag en dit jaar namen 63 zwemmers deel aan een NK en behaalden we een 
aantal van 19 bronzen KNZB prestatiemedailles en een record aantal van 4 zilveren 
medailles.  
We werken vaak samen met Topsport Gelderland op allerlei gebieden zoals mentale 
begeleiding, talentonwikkeling, voeding, krachttraining, sportmedische keuring en minors 
studenten projecten. Tevens is er regelmatig overleg met andere verenigingen van het 
Sportqube netwerk waar wij actief bij betrokken zijn. 
Dit jaar gingen we door met 2 vrijwilliger coördinatoren die de vrijwilligers zoeken en indelen 
voor wedstrijden en andere activiteiten. Hierdoor krijgen we meer persoonlijk contact en 
makkelijker de juiste mensen op de juiste plek.  
Gezelligheid in alle groepen was dit jaar een belangrijk thema en we hebben dan ook 
meerdere activiteiten gedaan om de binding in de groep te vergroten en er 1 team van te 
maken. Alle wedstrijden werden samen gezwommen waar mogelijk. Uiteraard gaan we op 
deze voet door, want breedtesport en topsport zijn even belangrijk binnen de afdeling, het 
enige verschil zijn de persoonlijke doelen die voor iedereen anders zijn. Gezelligheid en 
plezier staan altijd op 1, dit is ook de basis voor goede prestaties. Voor het 5e jaar op rij 
onderschreven wij het zwemsportief plan van de KNZB, nu inmiddels omgedoopt naar Code 
Blauw. Respect voor en naar elkaar toe vinden we erg belangrijk. Zowel voor zwemmers, 
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trainers, officials als ook ouders. Niet over elkaar maar met elkaar en elkaar aanspreken als 
er iets is en er niet meer blijven lopen. Positiviteit en een goede sfeer is de basis van de 
afdeling.  
Voor komend seizoen gaan wij door met ons 5 jaren plan om verder te professionaliseren en 
de afdeling voor zowel breedtesport als ook topsport verder te ontwikkelen. Wij willen voor 
alle zwemmers, zowel breedtesport als topsport de faciliteiten bieden die bij hun 
doelstellingen past en ook een eigen ruimte te hebben om samen als team activiteiten te 
kunnen doen of gewoon als team/ vereniging gezellig samen te kunnen zijn. Hiervoor is meer 
badwater en meer faciliteiten in de vorm van een nieuw zwembad van het grootste belang. 
We zijn dan ook al druk met een commissie bezig om het nieuwe bad met de omliggende 
gemeenten en andere stakeholders om een nieuw 50 meter bad met alle benodigde 
faciliteiten, zoals een uitzwembad, electronische tijdwaarneming, onderwatercamera’s, een 
grote tribune voor toeschouwers en ook voor de zwemmers op de zwembadvloer, een 
verenigingsruimte, een krachthonk en bodycoreruimte te verwezenlijken. Meer badwater is 
een absolute must om alle sporters op de juiste manier te kunnen faciliteren, we worden nu 
in onze ontwikkeling geremd door het badwatertekort en moeten iedereen samen laten 
trainen in plaats van de benodigde differentiatie te kunnen bieden. Op dit moment is dit 
eigenlijk alleen op de zaterdagochtend mogelijk. Ook de samenwerking met de scholen van 
onze zwemmers en andere faciliteiten gelijk aan een Regionaal Trainingscentrum zijn van 
groot belang om de afdeling door te kunnen blijven ontwikkelen.  
Tot slot wil ik nog even een bijzonder jubileum benoemen wat zeker niet vaak voor komt, 
Henny Furer is alweer 55 jaar actief als trainer. Niet meer zoveel uren als eerst, maar nog 
steeds erg belangrijk om de puntjes op de i te zetten en voor techniektrainingen en advies 
aan de trainers/zwemcommissie onmisbaar. Hij heeft de basis van de afdeling neergezet 25 
jaar geleden waarop wij nu kunnen voort borduren nog steeds met zijn steun!  
Zwemmers, trainers, officials, vrijwilligers allemaal heel erg bedankt voor dit mooie seizoen!  
Astrid van Hest, voorzitter afdeling wedstrijdzwemmen 
 


