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ALBION VERHUIST
EN VERNIEUWT IN
ROTTERDAM
l{o de oprichting von Albion Swimming in 201Í storllen Arienne en Bos Kotterink in 2014 ook een eigen webwinkel. VonoÍ het begin wos het duidelijk dql er ook een fysieke plek moest komen voor de Albion Slore. Met
de komsl vqn het nieuwe 5O-melerzwembqd in Rolterdqm rqken die plonnen in een stroomversnelling.

D00R:JOS VAN KUlltRtN . IOïOGRAI|E:

ind januari 20L5 organiseerde de gemeente

Rotterdam eeR bijeenkomst voor de toekomstige
gebruikers van het nieuwe L0 banen 50-meterbad
'op Zuid' om de wensen van de diverse
verenigingen te inventariseren. Behatve dat het
een prachtig sportbad zou worden - zonder gtijbanen en
duiktorens, maar met een apart 6 x 25 meter trainingsbad
- zou er een commerciëte ptint komen in de buitenrand
van het zwembad.
ZWEMWINKEL
"We kwamen om onze interesse in het zwembad kenbaar
te maken en mee te denken over de facititeiten die het
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bad zou moeten hebben om te voldoen ats trainings- en
wedstrijdbad. Maar de mogetijkheid om een zwemwinke[
te beginnen in zo'n prachtig nieuw zwembad - het tweede

l-0 banen 50 meter bad in Nederland - daar hadden we
hetemaal geen rekening mee gehoude fl", verklaart Bas
Kotterink, oprichter van A[bion. Hij ticht de ptannen van
het nieuwe initiatief van de ondernemende vereniging in
Rotterdam toe: "Bij een modern zwembad, op steenworp
afstand van Ahoy, tegenover Zuidptein, een van de drukst
bezochte winketcentra en OV knooppunten in Nedertand,
we hoefden er geen twee keer over na te denken. We
hebben eigentijk meteen een optie genomen op wat ons
de mooiste winketunit [eek. Voorwaarde was we[ dat we
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ats vereniging konden rekenen op votdoende badwater om

ook een votwaardig en hoogwaardig zwemprogramma te
bieden."

lnmiddets zijn we bijna drie )aar verder en wordt het
zwembad gevutd met water; een proces dat ruim een
maand in bestag neemt. De officiëte ingebruikname van
het zwembad staat nu geptand voor 22 januari 2018. Zodra
het bad opengestetd is, verhuist de vereniging Atbion in
zijn geheel naar Rotterdam. Arienne Naber: "We hebben
de beschikking over ruim l-6 uur badwater verdeetd over 6
ochtenden en 5 middagen. Sinds onze oprichting in 20IL
hebben we het gedaan met 9 uur badwater op de vroege

ochtend, Behalve dat we onze beste zwemmers net dat
beetje extra kunnen bieden, kunnen we nu ook serieus een
minioren en junioren programma opzetten. We hebben al
regetmatig verzoeken gehad om jongere zwemmers op
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Op woensdog I november hebben Bos en Arienne
Kciterink de sleutel von het winkeipond in het
nieuwe Rotterdomse zwernbad gekregen. Omdot
het ontwerp voor de verbouwing gereed wos kon
de acnnemer snel GCn Ce sloE. ln de eerste week
werd bovendien de investering in crowdfunding
ccmpsgne ruim verdubbeld von 13% noor 2B%.
Mensen met Facelcook kunnen volgens
hei principe LIK[ & SHARË de Albion
Swimming pogino en het bericht over de
compagne een steuntje in de rug geven. "Ën voor
wie het wil, laot op je Facebookpagino weten dst
je in onze compagne investeert. Dcarmee krijgt
onue ccmpogne een groter bereik', schrijft het
echtpoor Koiterink.

te nemen, maar met het geringe aantaI uren in een ktein
zwembad was dat gewoon niet mogetijk."
At bij de oprichting van Albion in 20tl werd gezocht
naar atternatieve bronnen van frnanciering van de
sport. Traditioneel zijn verenigingen aangewezen op
contributie en sponsoring als betangrijkste bron van
inkomen. Daarnaast is natuurtijk zwemtes de kurk waar
vete verenigingen op drijven. "ln Rotterdam verzorgt de
gemeente zetf de zwemtes dus dat was geen optie. Op
termijn gaat Atbion zich zeker bemoeien met zwemles
- de ptannen tiggen ktaar - maar voor de financiering

op korte termijn moest het anders. Zodra we ons
trainingsprogramma en de winke[ op poten hebben in
Rotterdam, gaan we in die richting uitbreiden."

Het was Marie 'Ma' Braun die Rotterdam ats zwemstad op
de kaart zette. Nedertands eerste Otympisch kampioen
ooit (!) was de Rotterdamse Marie'Zt)s'Braun.Zij won de
100 meter rugslag op de Speten van t92B in Amsterdam

ALBION CLUBHOUSE

(en zwom een wereldrecord in de hatve finate). Witty

Na de oprichting zocht de vereniging teamkteding en

den Turk vestigde op 10 juli 1927 een wereldrecord op
de l-00 meter rugstag met een tijd van 1.22,0. waarmee
ze de eerste Nedertandse weretdrecordhoudster op de
rugslag was. Marie werd getraind door haar moeder,
Marie'Ma'Braun, bekend om haar harde trainingsaanpak,
Onder haar teiding domineerde de Nederlandse ptoeg het
internationale vrouwenzwemmen in de jaren 20 en 30 van

innovatief trainingsmateriaat. Het gangbare aanbod bteek
kleurtoos, saai en vee[ te beperkt. Ook de ambiance van
traditionete sportwinkels en websites is niet erg inspirerend
voor de zwemfan. Er ziln al wel ontine ptatforms, maar er is
geen fysieke ptek waar je attijd terecht kunt om ideeën en
verhaten uit de sport uit te wisseten, de zwemstamtafet.
Zo ontstond gaandeweg het idee van een nieuwe
winketconcept met de ctub ats nieuw zwembedrijf waarin

coach en zwemmer kennis en ervaring deten met ktanten,

en waar een deel van de opbrengsten uit
I

A Àni*nne Naber en ffias H*tt*rimk.

de winkel terug

worden geïnvesteerd in de sport. Kortom, de winkel wordt
meer dan een winkel; het wordt een Ctubhouse voor
iedereen die de sport een warm hart toedraagt.
EEN KLEIN BEETJE ROTTERDAMSE ZWEMGESCHIEDENIS

Het Ctubhouse project stuit aan op een rijke Rotterdamse
traditie op zwemgebied. Met het verdwijnen van een aantal
S0-meterbaden in de jaren B0 en 90 van de vorige eeuw,
verdween beetje bij beetje de geest uit de zwemsport.
Ats in januari 20LB in Hart va n Zuid een schitterend nieuw
50-meterbad haar deuren opent, kan de oude zwemglorie
in Rotterdam weer herteven.

de vorige eeuw. Een geweldige inspiratie!

Maar Rotterdam had nog een primeur. ln l-96L werd
het huidige zwembad Charlois opgeteverd aan de
Gooitandsingel en daarmee was het eerste overdekte
50-meterbad in Nederland een feitl De Nedertandse
zwemptoeg bereidde zich er voor op de Otympische
Speten van Tokyo t964. Het nieuwe Zwemcentrum
Rotterdam in Chartois treedt dus in de voetsporen van een
roemruchte voorga ngerl
Het huidige Zwembad Chartois tigt in het hart van
een [evendige wijk en is druk bezocht, maar het heeft
a[ [ang niet meer de atlure van toen. Tijd dus voor

een nieuw zwembad, een innovatieve winkel en een
ontmoetingsptaats waar trainers, wedstrijdzwemmers,
triatteten, banenzwemmers, leszwemmers en andere fans
van de sport hun hart kunnen ophaten. Xo

nÏffiwffimfumr ffiffi,Bf 123

I

I

sPeedOT

!'!r
t,i

,t,

''

,'

'l
{

íE

ÏHERE'S FIT
.ffi

h
t

