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’Sprong in het diepe mét zwemvest aan’

REPORTAGE
DE KIKKER

3 Nieuw avontuur voor De
Kikker en oud-voorzitter
Gerard Huising

Emmen Het exploiteren vandeho-

Door Frank Jeuring
Emmen Het exploiteren vandeho-

recagelegenheid in zwembad

Aquarena luidt een nieuwe fase in

voor zwemverenigingDeKikker en

haar voormalig voorzitter Gerard

Huising. De 57-jarige zwemfanaat

verkocht tot 2012 financiële dien-

sten voor ABNAmro,maar de bank

verklaarde hemboventallig. Nu be-

gint hij namens Stichting Horeca

Exploitatie De Kikker aan een

nieuw avontuur als manager van

het etablissement in het Aquarena.

Ook voor zwemvereniging De Kik-

ker is het een nieuw avontuur.

Maar deze duik in het horecawezen

past perfect in de plannen van de

vereniging om het aantal leden te

doen toenemen.

Huising, die al bijna vijftig jaar lid

is van De Kikker, ziet gelijkenissen

tussen zijn nieuwebaan als horeca-

manager en zijn werk als bankme-

dewerker. "Ik ga nog steeds veel om

met mensen, alleen verkoop ik een

ander product. Vroeger verkocht ik

hypotheken, nu zijn dat tosti’s." De

Emmenaar heeft er dan ook alle

vertrouwen in dat hij zich spoedig

als een vis in het water voelt in zijn

nieuwe functie. "Ik krijg ook nog

eens hulp van Hendrik de Jonge,

Frankde Jong enHans tenCate.Dat

zijn drie door de wol geverfde on-

dernemers en ook nog eens oud-le-

den van de zwemvereniging. Het is

dan wel een sprong in het diepe,

maar wel met een zwemvest aan."

Ook voor De Kikker is het exploi-

teren van een horecagelegenheid

een nieuwe stap. Volgens Huising

gaat daarmee een lang gekoesterde

wens in vervulling nu de vereni-

ging ook een eigen ruimte heeft in

het zwembad. Al benadrukt de ho-

recamanager dat dehorecagelegen-

heid voor iedereen toegankelijk is.

Naast de functie van ontmoe-

tingsplaats, ziet Huising ook kan-

sen om het ledenaantal van de club

flink te latengroeiendankzij deho-

recagelegenheid. "Eind jaren tach-

tig hadden de twee zwemclubs uit

Emmen samen rondde zeshonderd

leden. Tegenwoordig zijn we de

enige vereniging enhebbenwenog

maar driehonderd leden", vertelt

Huising. Maar hij legt zich niet

neer bij de daling van het aantal le-

den. "Wij zijn druk bezig met het

binden van zwemmers aan de club.

Een voorbeeld daarvan is het ster-

renplan waarbij zwemmers met

het A-, B-, en C-diploma anderhalf

jaar lang wekelijks scholing krij-

gen.Wat dat betreft is het exploite-

ren van deze horecazaak weer een

nieuwe fase voor de club. Het ver-

diende geld vloeit terug in de club-

kas enmogelijk is het een katalysa-

tor voor groei."

Huising is op dit moment bezig

met de verbouwing van de horeca-

gelegenheid. Als alles meezit gaat

het zwemrestaurantje eind van de-

ze week open.
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