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Tijdens de Paralympische Spelen van London haalde het
Nederlandse Paralympische zwemteam, onder leiding van
bondscoach Mark Faber, maar liefst dertien medailles.Wat
schuilt er achter dit succes?
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Paralympisch zwemmen uitgelicht

bij. Voor hem is de grootste uitdaging

Zwemmen staat sinds de introductie van de Paralympische Spelen in 1960 te
Rome op het programma en bestaat momenteel uit 148 medailleonderdelen.
De zwemmers worden verdeeld over 10 verschillende klassen, met daarbij een
aparte classificatie voor schoolslag en wisselslag. De vuistregel daarbij is: hoe
lager de klasse, hoe groter de beperking. Daarom worden in de lagere klassen
ook niet alle afstanden gezwommen. Soms is de maximale afstand beperkt tot
50 meter. Zwemmers met een verstandelijke beperking zwemmen in de S14
klasse en zwemmers met een visuele beperking komen uit in de klasse S11
t/m S13.

het geduld te vinden om langzaam in
zijn rol te groeien. Faber is daarbij een
goede mentor en de onderlinge verhouding is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Nijhuis: ‘Mijn taak is vooral
om Mark scherp te houden’.
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Voor zwemmer Michael
Schoenmaker bleek de
komst van Faber als bondsMark Faber

wat er gebeurt en daarop inspelen’.
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Sleutel tot succes

mengewerkt met twee andere coaches.

Meerwaarde van het team

Faber: ‘De relatie tussen zwemmers

‘Faber is gaan experimenteren met

Mark Faber streeft er naar de sporters

en coaches is hecht en open. Dat moet
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effectief en efficiënt mogelijk te zwem-
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Ook Marije Oosterhuis heeft veel aan

men. De basis van het succes ligt volgens Faber in het samen goed en hard
trainen in het centrale programma in
Amersfoort, met daaromheen de juiste
mix van mensen in de begeleidingsteams.
Hoewel zwemmen een individuele sport is, vind Faber de teamsfeer
erg belangrijk. ‘Want als de sfeer in
het team slecht is heeft dat effect op
de prestaties. Daarom wil ik daarop
blijven sturen. Iedereen binnen het
team (zowel sporters als begeleiders)
moet zich willen inzetten om samenwerkend het gemeenschappelijke
doel te bereiken. Daarin is ieder gelijk
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Wie zijn Mark Faber en Sander Nijhuis?
Mark Faber (1972) heeft de ALO in Groningen afgerond. Sinds 1996 is hij
actief in het zwemmen en heeft hij als coach diverse sporters begeleid op grote internationale evenementen, zoals de WK Perth 1998, OS Sydney 2000 en
WK Fukuoka 2001. Na een aantal jaren actief te zijn geweest als docent op het
CIOS maakte Faber in 2006 zijn comeback als coach door een tweetal zwemmers individueel te begeleiden naar het EK 2008 in Eindhoven. Sinds 2009 is hij
fulltime bondscoach Paralympisch Zwemmen.
Sander Nijhuis (1989) is in 2012 afgestudeerd als psychomotorisch therapeut
aan de Hogeschool Windesheim (Zwolle) en volgt momenteel de niveau 4
trainerscursus van de KNZB. Nijhuis is vanaf 2009 betrokkenen bij het Paralympische zwemteam en is inmiddels aangesteld als assistent-bondscoach tot
na de Spelen van Rio de Janeiro (2016).
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Toekomst van de Paralympische
zwemsport

Op nationaal niveau zijn de Para-

Tot en met 2009 stond het Paralympi-

in de ‘gewone’ wedstrijden, ook de

sche zwemmen nog onder regie van de

nationale kampioenschappen. Mede

toenmalige NEBAS/NSG. Sinds 2010,

daardoor is de nieuwe lichting talent-

toen het Paralympische zwemmen

volle Paralympische zwemmers zeer

officieel geïntegreerd werd binnen de

enthousiast en kwalitatief beter dan

KNZB, is het topprogramma gegroeid

vijf jaar geleden. Ook sluit Faber niet

in omvang, professionaliteit en presta-
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tieniveau. Faber: ‘Wij hebben de ambi-
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zijn.’ De ondersteuning van de KNZB
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zwemmen dan een aparte sporttak

Grote landen als China, Australië,

wordt, net als waterpolo, synchroon-

Groot-Brittannië en de VS zijn moeilijk

zwemmen en Olympisch zwemmen.

in te halen. De Nederlandse zwem-

Een gezamenlijk Wereldkampioen-

mers weten wel landen als Duitsland,

schap sluit Faber echter uit: ‘Dat zou,

Italië en Frankrijk voor te blijven. ‘Qua

als je alle afstanden optelt, twee weken

omvang is ons topsportprogramma nu

duren. Of dat de sport ten goede komt

gelijk aan de grote zwemlanden’, licht

is maar zeer de vraag.’

lympische wedstrijden geïntegreerd

Faber toe. Daarnaast heeft Nederland
het voordeel dat alle voorzieningen
qua reistijd binnen handbereik liggen.
Veel Paralympische sporters in het
buitenland trainen binnen verenigingsverband of versnipperd en hebben
moeilijk toegang tot de juiste voorzieningen.
De komende jaren zal de prestatiedichtheid van de Paralympische sport
toenemen. ‘Omdat het Paralympische
zwemmen qua ontwikkeling nog wat
jaren achterloopt op het Olympische
zwemmen, kan ik mij voorstellen dat
je momenteel binnen het Paralympische zwemmen met wilskracht en
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