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Aquajoggen houdt 94-jarige
‘Meneer Jo’

al  jarenlang 
topfit

Jeroen Pol

Apeldoorn

H
ij mag dan iets minder
goed zien, verder is Jo
Mikkers topfit. Tijdens
het aquajoggen is er
niets dat zijn leeftijd van

94 jaar verraadt. Tot hij er zelf na af-
loop van de les eerlijk voor uitkomt:
,,Als de benen vier keer de lucht in
moeten, doe ik dat soms maar drie
keer. Tempo negentig-plus, zeg ik al-
tijd.’’
Iedereen weet: Bewegen is gezond.

En wie zwemt gebruikt bijna alle
spieren. Toch zijn er nauwelijks tach-
tig-plussers in het water te vinden.
Apeldoorner Jo Mikkers is een uit-
zondering. Hij is tijdens het aquajog-
gen in zwembad De Sprenkelaar niet
alleen de oudste deelnemer, hij is
ook vrijwel altijd de enige man. ,,Zo
af en toe komt er weer eens een an-
dere man meedoen’’, weet Mikkers.
,,Maar na twee keer haken ze dan
weer af. Waarom weet ik ook niet.
Dit is een gezellige groep. En bewe-
gen is voor mannen echt net zo ge-
zond als voor vrouwen.’’
Mikkers zwemt al sinds de lagere
school. De voormalig belastingamb-

tenaar weet nog hoe hij met zijn klas
vanaf School 28 naar het inmiddels
lang verdwenen badhuis liep. ,,Met
schoolzwemmen heb ik het geleerd.’’
Het verblijf in het water beviel hem,
maar het voetbalveld trok ook. De
eerste twee jaren na de oorlog
speelde hij in het eerste van AGOVV.
Een knieblessure bracht hem in de
lagere elftallen. ,,Vanaf 1957 ben ik
nog vijf jaar bestuurslid geweest. Het
eerste speelde betaald voetbal.’’
Toch bleef het zwembad trekken.

Samen met zijn vrouw trok hij baan-
tjes. ,,En toen zijn we op een gegeven
moment aan activiteiten mee gaan
doen. Dat kostte niets extra.’’ Zijn
vrouw overleed. Het weerhield Mik-
kers er niet van wekelijks voor het
aquajoggen op de fiets te stappen.
,,Eerst wat baantjes trekken, dan de
les en vervolgens ga ik naar het
stoombad. Daar tref ik vaak mijn zus
van 91 en kletsen we even bij.’’

Meneer Jo
Hoeveel jaar hij nu precies aan aqua-
joggen doet is niet geheel duidelijk.
Het moet meer dan twintig jaar zijn.
Van zijn huidige instructrice Elyse
Moonen krijgt Mikkers al veertien
jaar les. In en rond het bad noemt ie-

Zwemmen is gezond, zo weet bijna iedereen.

Toch zijn er maar weinig tachtig-plussers in

het water te vinden. Jo Mikkers is met zijn

94 jaar een uitzondering.

SENIOREN BEWEGEN

▲ Jo Mikkers: ,,Na-

tuurlijk is het best

zwaar.” FOTO KEVIN HAGENS

Daar tref ik

vaak mijn zus

van 91 en

kletsen we bij

– ‘Meneer Jo’ Mikkers

Dansen, fietsen 
en yoga in lekker
warm water

Zwembaden bieden veel ver-

schillende soorten lessen aan,

waarbij bewegen in het water

centraal staat. De kans op bles-

sures is tijdens sporten in het

water nihil. Daarnaast worden

er calorieën verbrand en con-

tacten gelegd. Vaak gaan deel-

nemers na de les nog even

samen iets drinken.

AquaZumba is een mix van

dans en muziek in het water.

Fifty Fit is een conditietraining

voor 50-plussers waarbij oefe-

ningen worden gedaan om de

spieren soepel te maken en te

houden. Deze lessen worden

doorgaans in een minder diep

bad met een hogere tempera-

tuur (28 graden) gehouden.

SurFit is een spierversterkende

work-out. De training op drij-

vende boards laat deelnemers

permanent hun evenwicht zoe-

ken.

AquaCardio is een programma

speciaal voor voormalige hart-

patiënten die hun conditie op

peil willen houden. De les wordt

op de lichamelijke mogelijkhe-

den afgestemd.

Aquaspinning wordt gedaan op

een aquabike. De conditietrai-

ning is goed voor de vetver-

branding waarbij buik, billen en

benen worden versterkt.

WaterYoga staat voor werken

aan lichaam en geest in het

water. Het gaat om rustige be-

wegingen in ondiep water van

wel 32 graden. Deelnemers ver-

plaatsen hun concentratie en

ademhaling naar punten in het

lichaam waarmee ze daar ‘be-

wustzijn’ brengen.

dereen hem vol respect Meneer Jo.
,,Het is ontzettend leuk dat we hem
erbij hebben’’, zegt Moonen. ,,Me-
neer Jo is echt een voorbeeld voor
velen. Het is jammer dat veel zeven-
tig-plussers niet meer bewegen. Op
een bepaalde manier heeft het
zwembad schijnbaar een drempel.
Heel jammer, want het is niet alleen
gezond. Het is ook nog heel leuk.’’
En daar gaat de muziek aan. Hits

uit de jaren tachtig van de vorige
eeuw. De vijftien deelnemers heb-
ben in het diepe water allemaal een
band, een zogenoemde wetbelt, om
hun middel. Zo kunnen ze ‘lopen’
door het water heen. Op instructie
van Moonen gaan de handen de
lucht in, of de knieën omhoog. Han-
den drukken het water naar bene-
den. Er komen drijvende ‘gewicht-
jes’ aan te pas. Meneer Jo en de veer-
tien dames genieten. 

Afsluiting
,,Natuurlijk is het best zwaar voor
me’’, lacht Mikkers als hij uit het
water is. ,,Dit voel ik vanmiddag
echt wel hoor. Maar ik weet dat veel
mensen van mijn leeftijd een rolla-
tor nodig hebben om de eettafel te
bereiken. Ik ga lekker door zolang
als het kan.’’ Gevraagd naar zijn fa-
voriete onderdeel van het aquajog-
gen glinsteren zijn ogen als van een
zesjarige die de kadootjes onder de
kerstboom ontwaart: ,,De afsluiting
natuurlijk! Haha, de allerlaatste oe-
fening, het moment dat de les erop
zit.’’
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