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Voorwoord 

 
Met groot genoegen mag ik u het vervolg presenteren, de: 
 

Dutch Masters Hall of Fame 
 

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Masters zwemmen in Nederland in 2008 ontstond het idee 
om een Nederlandse versie van de Hall of Fame voor Masterszwemmers op te richten. 
Hierin komen Nederlandse Masters die in sportief en/of organisatorisch opzicht veel voor de 
Nederlandse Masters Zwemsport hebben betekend. 
 

Sinds op 1 oktober 1983 de eerste Masters zwemwedstrijd in Nederland is georganiseerd, is deze tak 
van de Nederlandse zwemsport enorm gegroeid en heeft deze een rijke historie opgebouwd. Reden 
genoeg om enkele parels uit deze historie uit te lichten. 
 

In eerste instantie werden 25 vermeldingen uit het Nederlandse Masters zwemmen opgenomen, voor 
elk jaar één. Daarna zullen jaarlijks maximaal drie vermeldingen worden toegevoegd op basis van 
nominaties vanuit de Nederlandse Masters wereld. 
 

De nominaties worden vanuit Taakgroep Masters Zwemmen gedaan aangevuld met nominaties uit de 
Nederlandse Masters wereld. 
 

De Dutch Masters Hall of Fame is een initiatief van de Holland Masters Zwemmen, maar staat open voor 
de andere Mastersdisciplines:  

Schoonspringen, Synchroonzwemmen en Waterpolo. 
 

De jurybeoordeling is gebaseerd op een puntensysteem waarbij sportieve prestaties en organisatorische 
verdiensten gewaardeerd worden met punten. Daarnaast kan de jury bonuspunten geven voor 
bijzondere verdiensten en pionierswerk. 
 

Om tot een zo objectief mogelijke beoordeling te komen, is veel tijd gestoken in het verzamelen van 
sportieve prestaties en historische gegevens van kaderleden in het Nederlandse Masterszwemmen. 
 

Het moge duidelijk zijn dat dit overzicht nimmer compleet zal zijn omdat niet alles bij iedereen in beeld 
is, en bovendien continu aan uitbreiding onderhevig is. Echter het puntensysteem biedt voldoende 
houvast om extra aangeleverde informatie uit nominaties te kunnen verwerken en te waarderen en 
gebruiken bij de beoordeling van toekomstige nominaties. 
 

Namens de jury feliciteer ik de personen die nieuw zijn opgenomen in de DMHoF. Uit alle kandidaten 
waren zij degenen die er het meest uitsprongen om verschillende redenen. Proficiat! 
 
 
Harold Matla 
Voorzitter jury DMHoF 



 

Holand Masters Zwemmen                         - 4 -                                                         Versie 2016 def.v- 

Reglement Dutch Masters Hall of Fame (DMHoF) 
Opzet & procedure 

De Dutch Masters Hall of Fame is een initiatief van de Holland Masters Zwemmen, maar staat open voor 
de andere disciplines Schoonspringen, Synchroonzwemmen en Waterpolo. 
De nominaties worden vanuit de Taakgroep Masters Zwemmen gedaan, aangevuld met nominaties uit 
de Nederlandse Masters wereld. Na een voorselectie o.b.v. van een puntensysteem neemt de jury de 
een uiteindelijke beslissing. 

Categorieën 

Er zijn 2 categorieën: 

¶ Persoonlijke sportieve prestaties 

¶ Organisatorische verdiensten 

Puntensysteem 

Selectie geschiedt op basis van een puntensysteem. 
Voor elke vermelding in een aantal vaste bronnen zijn punten te verdienen die afhankelijk zijn van de 
hoogte van de prestatie. Extra punten zijn er voor bijzondere prestaties zoals medailles en records.  
Daarnaast kan de jury punten toekennen voor bijzondere prestaties, verdiensten en pionierswerk. Dit 
wordt daarna als zodanig in het model opgenomen. 

Nominaties 

Nominaties dienen te zijn voorzien van een (pas)foto en motivatie voor de betreffende categorie met 
een overzicht van prestaties en verdiensten. 
Tevens dient iedere nominatie te worden voorzien van een motivatie op het gebied van de 
Mastersgedachte: Fitness, Friendship and Understanding. 

Jury 

De jury bestaat uit leden van de Taakgroep Masters Zwemmen en eventueel ook de leden van de Hall of 
Fame. Jaarlijks zal een juryvergadering worden gehouden waarbij een voorselectie wordt gemaakt, 
waarover alle juryleden kunnen stemmen. 

Bekendmaking en Publicatie 

Bekendmaking zal geschieden op een evenement georganiseerd in samenwerking met de Taakgroep 
Masters Zwemmen. 
De winnaars ontvangen een ingelijste oorkonde en een overzicht van de dan actuele DMHoF. 
De DMHoF zal worden gepubliceerd op de website van de Mastersprint. 

Clausule 

Indien op enig moment blijkt dat een lid van de Dutch Masters Hall of Fame de Masters sport in een 
kwaad daglicht stelt, kan de jury na overleg besluiten deze persoon uit de Dutch Masters Hall of Fame te 
verwijderen. 

Vervolgacties 

Vanaf 2008 zullen jaarlijks maximaal drie vermeldingen worden toegevoegd op basis van nominaties uit 
de Nederlandse Masters wereld. 
Het archief met gebruikte bronnen zal de komende jaren worden uitgebreid. Daarnaast zal na iedere 
versie een evaluatie worden gedaan van het huidige reglement en model. 
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Criteria 

Algemeen 

Er gelden een aantal objectieve criteria en een puntensysteem o.b.v. geregistreerde prestaties. 
Geregistreerde prestaties zijn meetbaar te maken door een vast puntensysteem. Daarnaast kan de jury 
andere criteria hanteren, bijvoorbeeld in het geval van pionierswerk. 

Persoonlijke prestaties 

(Langdurig prestatief of pionier) 
Gedurende minstens 11 jaar in minstens 3 leeftijdscategorieën op opvallende wijze prestatief actief zijn 
in één of meerdere van onderstaande onderdelen: 

¶ Internationaal / Nationaal 

¶ In het zwembad / in het Open Water (OW) 

¶ Records 

¶ Ranglijsten 

¶ Nationale Kampioenen 

¶ Prijswinnaars van Internationale Kampioenschappen 

¶ Winnaar belangrijke trofeeën, onderscheidingen, prestatiemedailles (OW) 

¶ Overige statistieken 

¶ Masters gedachte: Fitness, Friendship and Understanding 

Organisatorisch 

(Langdurig of pionierswerk) 
Gedurende een langere periode of op pioniersgebeid op opvallende wijze organisatorisch actief zijn 
bnnen het Nederlandse Masterszwemmen: 

¶ Internationaal / Nationaal / Regionaal / Locaal 

¶ Organisatie Wedstrijden 

¶ Organisatie Masters evenementen, regiotrainingen, clinics, etc. 

¶ Bijzonder actief binnen vereniging (langdurig, pionier) als kader (bestuur, trainer, organisator) 
ten behoeve van het Nederlandse Masterszwemmen 

¶ Overige relevante zaken die hier niet benoemd zijn 

¶ Mastersgedachte: Fitness, Friendship and Understanding 

Overzichten van bronnen 
Overzicht per jaar van de winnaars van de Tjerk Vermanenkristal + motivatie 
Overzicht per jaar van de leden Taakgroep Masters Zwemmen incl. vertegenwoordigers KNZB/LEN/FINA 
Overzicht wedstrijden   (ONMK's, vaste wedstrijden/circuits, etc.) 
Overzicht per NMK/EMK/WMK  # medailles/deelnemers per jaar, incl. OW 
Overzicht deelname Open Water  historie klassementen+criteria 
Overzicht winnaars prestatie medailles Open Water, zwembadzwemmen 
Overzicht records NED/LEN/FINA 
Overzicht ranglijsten NED/LEN/FINA 
Etc. 
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Albert Boonstra 
1957 

 
 

Profiel 

Albert is een voormalig topzwemmer die deelnam aan de Olympische Spelen van 1980 in Moskou. Hij 
blonk vooral uit op de schoolslag, maar was tevens Nationaal recordhouder op de 100m en 200m 
schoolslag. In zijn jeugdperiode werd hij o.a. getraind door Broer Lamers, die eveneens is opgenomen in 
de Dutch Masters Hall of Fame. Na zijn actieve jaren werd Albert bondsarts bij de KNZB. 
Toen Albert het masterszwemmen ontdekte in 1986 blonk hij opnieuw uit op de schoolslag, maar ook 
de rugslag werd een specialiteit. Vanaf 2001 heeft Albert de mogelijkheden om regelmatiger aan het 
ƳŀǎǘŜǊǎȊǿŜƳƳŜƴ ŘŜŜƭ ǘŜ ƴŜƳŜƴΦ Ωǎ ½ƻƳŜǊǎ ƛƴ ƘŜǘ ƻǇŜƴǿŀǘŜǊŎƛǊŎǳƛǘ ȊǿŜƳǘ ƘƛƧ ƛƴ ŘŜ ǾƻƻǊƘƻŜŘŜ ƻǇ ŘŜ 
schoolslag. Sinds 2007 is hij trainer bij de mastersafdeling van Aqua-bƻǾƛƻ Ωфп Ŝƴ ǾŜǊǾǳƭǘ ŘŜ ǘŀŀƪ Ǿŀƴ 
secretaris van de masters. 
Albert heeft voor veel masters belangstelling, een luisterend oor en is niet te beroerd ze zo nodig van 
(medisch) advies te voorzien. 
 

Palmares 

40 maal persoonlijk Nederlands Masters Kampioen, en 2 maal met estafettes. 
рм ǇŜǊǎƻƻƴƭƛƧƪŜ Ŝƴ м ŜǎǘŀŦŜǘǘŜ bawΩǎ όму ǊŜǎǇΦ м ƴƻƎ ŀctueel). 
1 persoonlijk EMR 
2 maal deelname aan EMK en won daar 2 Zilver en 1 Brons, 
1 maal deelname aan WMK en won daar 1 Zilver. 

  DMHoF 2012 
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Annie de Vos 
1934 

 
 

Profiel 

Annie is een sportvrouw in hart en nieren, die het Masterszwemmen, zwemmend Breda maar vooral 
alle zwemsters en zwemmers ongeacht hun leeftijd, een warm hart toedraagt en dat regionaal, 
nationaal en internationaal niet onder stoelen of banken steekt. 
Naast haar directe zwemprestaties is Annie zowel trainster bij de Masterszwemvereniging Old Dutch als 
bij de Bredase Triatlon Vereniging (2 avonden per week). Een aantal Masters hebben zelfs als klein kind 
nog training van haar gehad. Ook is zij al 55 jaar KNZB-official. 
Als zwemster is Annie al bijna haar hele leven actief in het zwembad, maar vooral in het open water. 
Voordat er Masters openwaterklassementen waren, deed Annie als oudste deelneemster nog steeds 
ƳŜŜ ƳŜǘ ŘŜ ΨƧŜǳƎŘΩ. En nog steeds is zij bij het Open Water zwemmen voorin te vinden in haar 
leeftijdscategorie. 
Binnen het Masterszwemmen is Annie er vanaf het begin bij. Op de internationale toernooien wordt 
regelmatig een medaille meegepikt en ze heeft meerdere Nederlandse Masters Records gezwommen.  

 

Palmares 

hǇ Řƛǘ ƳƻƳŜƴǘ ōŜȊƛǘ ȊŜ ƴƻƎ мн bawΩǎ ǾŜŜƭŀƭ ƻǇ ŘŜ ȊǿŀŀǊŘŜǊŜ ƴǳƳƳŜǊǎ ŀƭǎ ŘŜ нллƳ ǾƭƛƴŘŜǊslag. 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 4 Goud, 12 Zilver en 18 Brons. 
  

  DMHoF 2008 
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Ati Derkse 
1929 

 
 

Profiel 

Ati doet vanaf begin jaren negentig mee aan Masterswedstrijden. Ze is de zus van Hans den Boer, een 
masterszwemmer uit de jaren 80-90 en waarschijnlijk via hem in het Masterszwemmen gerold. Ze is ook 
een leuke stukjesschrijver voor de MasterSprint.  
Ze zwemt voornamelijk wedstrijden binnen de landsgrenzen, heeft daarom ook niet deelgenomen aan 
een EMK of WMK. Wel sporadisch aan buitenlandse kampioenschappen. 
Eigenlijk heeft ze altijd gezwommen voor Aquapoldro en daarvoor bij AZC, die later in Aquapoldro is 
opgegaan. aŜǘ ŘŜȊŜ ǇƭƻŜƎ ƘŜŜŦǘ ȊŜ ŘƛǾŜǊǎŜ bawΩǎ ƎŜȊǿƻƳƳŜƴΣ ƳŀŀǊ ǾƻƻǊŀƭ ƻƻƪ ǾŜŜƭ ǇŜǊǎƻƻƴƭƛƧƪ Ŝƴ 
daarnaast veel Nederlandse titels behaald. 
Ati is een echte duursportster, ze fietst veel en is met zwemmen vooral in haar element op de langere 
ŀŦǎǘŀƴŘŜƴΦ ¢ȅǇƛǎŎƘ ƎŜƴƻŜƎ ȊƛƧƴ ƘŀŀǊ ƳŜŜǎǘŜ bawΩǎ ŜŎƘǘŜǊ ƻǇ ŘŜ ƪƻǊǘŜǊŜ рлΣ млл Ŝƴ нллƳ ŀŦǎǘŀƴŘŜƴΦ 
In het midden en eind jaren 90 was Ati ook nog wel eens te vinden bij het Open Water zwemmen. 
De laatste jaren zwemt ze voornamelijk de kampioenschappen en uiteraard de jaarlijkse thuiswedstrijd 
in het Apeldoornse Kristalbad begin juni. 
 

Palmares 

72-voudig Nederlands Masters Kampioen en 18 maal met een estafette. 
!ǘƛ ƘŜŜŦǘ ƻǇ Řƛǘ ƳƻƳŜƴǘ ƴƻƎ мл bawΩǎ ƻǇ ƘŀŀǊ ƴŀŀƳ ǎǘŀŀƴΦ .ŜƎƛƴ нллр ǿŀǊŜƴ Řƛǘ ŜǊ ȊŜƭŦǎ ноΦ 

  DMHoF 2010 



 

Holand Masters Zwemmen                         - 9 -                                                         Versie 2016 def.v- 

Atie Pijtak-Radersma 
1956 

 
 

Profiel 

Atie behoorde in haar jeugd tot de top van Nederland en is o.a. als estafettezwemster 4x 100 vrij naar 
de OS 1972 geweest. Atie nam als oud-international al deel aan de eerste Masterszwemwedstrijd in 
1983. Na een zwempauze waarin ze moeder werd van een zoon en dochter, kwam ze weer sterk terug. 
Via een 5-kamp kwam ze weer bij het wedstrijdzwemmen terecht. Eerst bij Flevo, waar ze als oudere 
deelneemster mee deed aan gewone wedstrijden, later als Master bij AZ&PC 
Ze is een styliste met veel aandacht voor een technisch goede uitvoering en specialiste op de vrije slag 
en wisselslag. 
 Ze is trainster bij AZ&PC en heeft veel kennis van techniek en trainingsopbouw en is altijd bezig met 
haar ontwikkeling hierin. Op dit moment staat ze meer aan de kant dan dat ze in het water ligt, maar ze 
probeert het zoveel mogelijk te combineren met zelf zwemmen. 
De familie Pijtak is een echte zwemfamilie, waarbij de kinderen vaak de ouders Ronald en Atie 
vergezellen naar Masterszwemwedstrijden. 
 

Palmares 

Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 14 Goud, 15 Zilver en 0 Brons. 

  DMHoF 2008 
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Broer Lamers 
1920 

 
 

Profiel 

Broer is een pionier vooral als oudere in de beginjaren van het Nederlandse Masterszwemmen. Hij legde 
veel contacten in het buitenland, in het bijzonder Scandinavië. 
Zonder andere ouderen tekort te willen doen, kan Broer worden gezien als de verpersoonlijking van het 
idee Masterszwemmen. Hij brŜƴƎǘ ŘŜ ƭŜǳǎ ΨŜŜƴ ƭŜǾŜƴ ƭŀƴƎ ȊǿŜƳƳŜƴΩ ƛƴ ŘŜ ǇǊŀƪǘƛƧƪΦ 
Jarenlang was hij het liefst bij alle wedstrijden aanwezig, ook als er meerdere wedstrijden op één dag 
waren. Dit ook als zijn gezondheid wat tegenzat. IƛƧ ƎƛƴƎ ŀƭǘƛƧŘ ƳŜǘ ȊΩƴ ǘǿŜŜšƴ ƻǇ ǎǘŀǇ Ŝƴ ǎǘƻƴŘ ŀƭtijd 
open voor een praatje. Hij had altijd iets om zijn elleboog te beschermen. 
Zijn inzet en uitstraling waren altijd een stimulans voor de jongere Masters, zijnde de overige zwemmers 
aangezien hij vrijwel altijd de oudste deelnemer was. 
Opmerkelijk was dat hij altijd een logboek bijhield van zijn prestaties en bijzondere gebeurtenissen. Het 
meest bijzondere was waarschijnlijk dat hij op late leeftijd vader werd, een bewijs dat je door het 
zwemmen op hoge leeftijd nog potent kan zijn. 
 

Palmares 

Winnaar van het Tjerk Vermanen Kristal in 1997 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 0 Goud, 2 Zilver en 1 Brons. 

  DMHoF 2008 
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Christine Nieuwenhuis 
1951 

 
 

Profiel 

Christine was al tijdens haar verblijf in Noord-Amerika op de hoogte geraakt van het bestaan van 
Masterszwemmen, maar ontdekte dat bij terugkomst in Nederland wat later. Ze bracht het 
Masterszwemmen naar Zwolle en is daar nog steeds actief en gangmaker. 
Ze maakte even deel uit van de werkgroep Masters, maar moest hier wegens privé-redenen mee 
stoppen. 
Opmerkelijk is dat ze tegenwoordig tegen haar eigen dochter zwemt, een voorbeeld van de 2e generatie 
Master. Haar beste prestaties liggen met name op borstcrawl en vlinderslag. 
Christine is altijd vrolijk, betrokken en open voor gesprekken. 
 

Palmares 

Op dit moƳŜƴǘ ƘŜŜŦǘ /ƘǊƛǎǘƛƴŜ р bawΩǎ ƻǇ ƘŀŀǊ ƴŀŀƳ ǎǘŀŀƴΦ 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 1 Goud, 11 Zilver en 16 Brons. 

 

  DMHoF 2008 
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Conny Boer-Buijs 

1950 

 
 

Profiel 

Conny zwom in haar jeugd al mee met de nationale top en doet dat bij de Masters niet anders. 
Ze is zeer gericht bezig met haar prestaties en van te voren vaak onzeker over haar eigen kunnen. Echter 
in grote wedstrijden is ze dan juist erg sterk met de beste tijden. 
De overgang naar een nieuwe leeftijdsgroep is voor haar duidelijk een stimulans om er weer tegen aan 
te gaan. Op deze wijze heeft ze een aantal Wereld-, Europese en talloze Nederlandse Mastersrecords 
gezwommen. 
 

Palmares 

hǇ Řƛǘ ƳƻƳŜƴǘ ƘŜŜŦǘ /ƻƴƴȅ но bawΩǎ ƻǇ ƘŀŀǊ ƴŀŀƳ ǎǘŀŀƴΦ 
Conny heeft de meeste titels (37) op Europese en Wereldkampioenschappen. 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 37 Goud, 12 Zilver en 3 Brons. 

 

  DMHoF 2008 
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Donald Uijtenbogaart 
1947 

 
 

Profiel 

Donald was al vroeg betrokken bij de ad-hoc Masterscommissie en later als lid van de werkgroep: 
meedenkend en medisch adviseur. Hij maakte in 1986 de eerste opzet voor de Nederlands Masters 
Records, waarvan hij er zelf nog veel zou zwemmen. 
Velen kennen hem als trainingsbeest die zeer serieus met zijn sport bezig is. Bij heel veel grote 
kampioenschappen en andere binnen- en buitenlandse wedstrijden is hij aanwezig en behaalt hij goede 
resultaten met medailles en records. 
Op de langere afstanden (vanaf 200 m) is hij het sterkst. 
Hoewel gericht met prestaties bezig, heeft hij ook oog voor de ander. Zo ontmoette hij bij de Masters 
zijn vriendin Alexandra waarmee hij samen een dochter heeft. Een andere Master weet zich nog de 
ǾƻƭƎŜƴŘŜ ŀƴŜƪŘƻǘŜ ǘŜ ƘŜǊƛƴƴŜǊŜƴΥ ά ŜŜƴ Ŝigen ervaring die me altijd is bijgebleven: als beginnend 
Master, in Casablanca 1998 nam Donald me voor de 100 vlinder mee naar de 15 m lijn: en we zagen 
samen iedereen kapot gaan. Hij gaf me de tip om de 100 vlinder in 50m bad rustig te beginnen en pas de 
2e ōŀŀƴ ǘŜ ǾŜǊǎƴŜƭƭŜƴΧ ƛƪ ƴŀƳ ȊƛƧƴ ǘƛǇ ǘŜƴ ƘŀǊǘŜ Ŝƴ ǿŜǊŘ ƛƴ ōŀŀƴ м ȊŜŜǊ ƻƴǾŜǊǿŀŎƘǘ оeέΦ 
 

Palmares 

Op dit moment heeft DƻƴŀƭŘ пм bawΩǎ ƛƴ zijn bezit. 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 23 Goud, 19 Zilver en 16 Brons. 

 

  DMHoF 2008 
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Edwin van Norden 
1963 

 
 

Profiel 

Edwin zwemt al sinds zijn 8e verdienstelijk mee in de Nationale zwemwereld, maar doet pas echt van 
zich spreken bij het Masterszwemmen en valt op door zijn fabelachtige techniek op alle slagen die elke 
keer weer genot is om naar te kijken. 
Hij is recordhouder in het aantal persoonlijke Nederlandse Master Records (op dit moment 70). 
Daarnaast heeft hij meerdere internationale records gezwommen. 
Edwin was daarnaast actief zwemtrainer, heeft een niet aflatende belangstelling voor ieders prestatie 
en is altijd bereid zijn kennis in te zetten om de zwemvaardigheid van anderen te vergroten. 
Hij valt op door zijn innemende persoonlijkheid, zijn opgewektheid en zijn duidelijke aanwezigheid. 
Naast de mooie zwemprestaties vond hij ook ander geluk in de zwemsport, Tijdens de EMK 2001 kreeg 
hij een relatie met Henriëtte en is hij inmiddels de trotse papa van Anders en Mats. 
 

Palmares 

9Řǿƛƴ ƘŜŜŦǘ ŘŜ ƳŜŜǎǘŜ bawΩǎ (70) op zijn naam staan. 
Winnaar van het Tjerk Vermanen Kristal in 1999 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 17 Goud, 4 Zilver en 3 Brons. 

 

  DMHoF 2008 
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Elly ten Oever-Visser 
1929 

 
 

Profiel 

Elly was in haar jeugd een verdienstelijk zwemster, lid van LDZ (Leeuwarder Dames Zwemclub). Vanaf 
1995 is Elly actief in het Masterszwemmen en is daar dus pas op hoge leeftijd mee begonnen op een 
leeftijd dat anderen het al voor gezien houden. Als Masters was zij ook druk in de weer om de 
wedstrijden en alles eromheen op video vast te leggen. Kopieën hiervan gingen daarna naar de overige 
reisgenoten. 
Elly valt op door haar doorzettingsvermogen, met name  in het open water. Ondanks dat het lichaam 
steeds meer protesteerde en zij hulpmiddelen als een stok en een rollater nodig had om de start te 
bereiken, ging zij ervoor. Een maal in het water ging het beter en zwom zij gestaag in hetzelfde tempo 
haar afstand. 
Op de wedstrijden in het zwembad en buitenwater was zij een trouwe deelnemer. Daarnaast ging ze 
ƻƻƪ ƳŜŜ ƴŀŀǊ ƘŜǘ ōǳƛǘŜƴƭŀƴŘΣ ǿŀŀǊƻƴŘŜǊ ŘŜŜƭƴŀƳŜ ŀŀƴ ŜƴƪŜƭŜ 9aYΩǎΦ 
Ze was een bekende en opvallende verschijning omdat zij alle afstanden op de rug aflegde en is 
daarmee doorgegaan tot haar lichaam het echt niet meer aankon en zij tot haar grote verdriet ermee 
moest stoppen. 
 

Palmares 

Voorbeeld van zwemmen op late leeftijd. 

  DMHoF 2008 
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Frans van Enst 

1940 

 
 

Profiel 

Frans is een echte rugslagspecialist en doet vanaf zijn jeugd al mee in de top van zijn leeftijdsgroep. 
Neemt regelmatig mee aan buitenlandse wedstrijden, met name in Duitsland waar hij veel 
Mastersvrienden heeft. Naar wedstrijden neemt hij vaak Masters uit de buurt zonder vervoer mee. 
Hij denkt positief kritisch mee over ontwikkelingen in de Masterssport. 
Bij buitenlandse wedstrijden waaraan een feestje is verbonden, laat Frans regelmatig zien dat hij ook op 
de dansvloer goed uit de voeten kan. 
 

Palmares 

Op dit moment heeft Frans мо bawΩǎ ƛƴ ȊƛƧƴ ōŜȊƛǘΦ 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 5 Goud, 6 Zilver en 6 Brons. 

  DMHoF 2008 



 

Holand Masters Zwemmen                         - 17 -                                                         Versie 2016 def.v- 

Gonnie Bak 

1951 

 
 

Profiel 

Gonnie is een lange afstandzwemster pur sang en echt een doorzetster.  
Vanaf 1993 is zij actief als Masters zwemster, en vanaf 1996 doet zij frequent mee bij de Masters in het 
Open Water zwemmen. Buiten voelt zij zich het meest in haar element en zijn er zomers niet veel 
wedstrijden die worden gemist. Regelmatig maakt ze er een lang weekend van en knoopt ze er met haar 
man Rob nog een paar dagen fietsen in de omgeving aan vast. 
Ook binnen zwemt ze veel wedstrijden, waaronder veel internationale toernooien. 
In haar vrije tijd geeft zij ook zwemles en houdt ze toezicht in een zwembad. 
Als persoon is ze sociaal en meelevend met alle Masters in haar omgeving en altijd bereid te helpen 
waar ze kan. Kortom een echte Master. 

 

Palmares 

Gonnie won Brons op de 800 vrij op de EMK van 2003. 
Ze is 40-voudig Nederlands Masters kampioen en 3 maal met de estafette. 
14 maal winnaar van het Open Water klassement en 1 maal kampioen bij de NK OW. 
2 maal Zilver en 7 maal een Bronzen prestatie medaille Open Water. 

  

  DMHoF 2010 
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Gré Schönberger 

1921 

 

 

Profiel 

Gré was jarenlang de oudste Nederlandse deelneemster in diverse wedstrijden. Niet de hele grote 
EMK's of WMK's, maar verder was ze er altijd bij. Vaak vergezeld door man en/of zoon. Kenmerkend 
met haar witte badjas, zwom ze als 80-jarige nog de 1500 meter vrije slag. Ze kwam altijd als enige van 
haar club, maar vond altijd wel aansluiting bij andere "oudjes". 
De laatste 2 jaar deed ze niet meer mee aan wedstrijden. 

 

Palmares 

Op dit moment heeft Gré нт bawΩǎ ƻǇ ƘŀŀǊ ƴaam staan. 

  DMHoF 2008 
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Gregor Pompen 
1937 

 
 

Profiel 

Gregor is een Master in de brede zin van het woord. Een enthousiast deelnemer aan wedstrijden en 
iemand die zowel sportief gezien als sociaal het plezier van het Masterszwemmen uitdraagt. 
Hij is altijd optimistisch, heeft veel belangstelling voor andere Masters, staat altijd open voor een praatje 
met anderen en is hulpvaardig. In de omgeving van een buitenlandse wedstrijd verzorgde hij ook vaak 
rondleidingen. 
IƛƧ ƘŜŜŦǘ ōƛƴƴŜƴ ȊƛƧƴ ǾŜǊŜƴƛƎƛƴƎ !ǉǳŀƴƻǾƛƻ Ωфп ŜŜƴ ōƭƻŜƛende Mastersafdeling opgezet en is daar nog 
steeds actief. 
Gregor is altijd heel fanatiek met zijn sport bezig, is op zoek naar betere techniek en de beste 
trainingsmethoden. 
Kortom Gregor is, zelfs nu hij de 70 is gepasseerd, nog altijd ambitieus bezig met zijn sport. 
Daarnaast laat hij zien dat hij door doorzetten ook tot internationaal goede prestaties kan komen. 
Ook nationaal heeft hij meerder NMR's en titels op zijn naam gezet. 
 

Palmares 

Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 1 Goud en 2 Brons 

  

  DMHoF 2009 
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Harold Matla 

1968 

 
 

Profiel 

Harold zwom in 1993 op 25-jarige leeftijd zijn eerste Masterswedstrijd, maar is pas echt in het begin van 
deze eeuw fanatiek en succesvol aan Masterswedstrijden gaan meedoen. Hij is een echte 
schoolslagspecialist, zowel op de korte afstand als in het open water. 
Misschien nog fanatieker is Harold actief in de organisatie van het Masterszwemmen. Hij is lid van de 
Taakgroep Masters van de KNZB en de activator van de wedstrijdcyclus De Zuidelijke Cirkel en vooral de 
man achteǊ ŘŜ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛŜ Ǿŀƴ ŘŜ hbaYΩǎ ƛƴ 9ƛƴŘƘƻǾŜƴΦ 
In zijn vereniging PSV heeft hij de leidende rol bij de masters. Hij regelt de vele trainingsuren en beheert 
het mastersecretariaat. In die laatste hoedanigheid weet hij altijd de sterkste en succesvolle 
estafetteploegen samen te stellen. 
Zijn interesse voor statistieken die hij ongelooflijk goed bijhoudt, leverde hem in eigen vereniging de 
complimenteuze bijnaam Mr. Excel op.  

Palmares 

31 maal Nederlands kampioen, en 18 maal met estafettes. 
14 persoonlijke en 34 ŜǎǘŀŦŜǘǘŜ bawΩǎ  όр ǊŜǎǇΦ нм ƴƻƎ ŀŎǘǳŜŜƭύΦ 
н ŜǎǘŀŦŜǘǘŜ 9awΩǎ Ŝƴ о ŜǎǘŀŦŜǘǘŜ ²awΩǎΦ 
5 maal deelname aan EMK en won daar 1 Brons, 3 maal deelname aan WMK. 

  DMHoF 2012 



 

Holand Masters Zwemmen                         - 21 -                                                         Versie 2016 def.v- 

Henk Wisselo 
1947-2003 

 
 

Profiel 

Henk had altijd een vriendelijk en geïnteresseerd woord voor iedereen. Altijd betrokken in zijn eigen 
stijl, kletsend tot aan het fluitsignaal. Voor AZC-Masters was Henk visionair, inspirator, organisator, 
bestuurder. Henk heeft de vereniging opgezet en groot gemaakt en had daar een dagtaak aan. 
Met het blad Fit en Vrolijk bereikte hij de leden van AZC-Masters. Leden die trainden waar ze wilden (de 
zwemclub had geen trainingstijden), maar hen de mogelijkheid gaf om bij wedstrijden uit te komen 
onder deze clubnaam. Contributie was daardoor zeer laag en erg laagdrempelig. 
Na het overlijden van Henk is de vereniging korte tijd daarna opgegaan in Aquapoldro 
Befaamd zijn de evenementen die hij organiseerde, zoals de Dutch Open, Bussloo, de Gelderse 
kampioenschappen en de winterlangebaan. Vanuit zijn visie op het Masterszwemmen kregen zij gestalte 
en werden zij ankers van het Masterszwemmen in Nederland en daarbuiten. Die visie op zwemmen was 
een duidelijk anders dan gebruikelijk in de zwembond. Het was een visie die uitging van een markt. De 
vraag die daarbij steeds gesteld werd ǿŀǎ ά²ƛŜ ǿƛƭ ƧŜ ōŜǊŜƛƪŜƴ ƳŜǘ Řƛǘ ŜǾŜƴŜƳŜƴǘΚ ²ŀǘ ƛǎ ƧŜ 
ŘƻŜƭƎǊƻŜǇΚέΦ IŜǘ ƛǎ ŜŜƴ ǾƛǎƛŜ ŘƛŜ ƴƛŜƳŀƴŘ ǳƛǘǎƭǳƛǘΦ IŜǘ ƛǎ ŜŜƴ ǾƛǎƛŜ ŘƛŜ ƛŜŘŜǊŜŜƴ ƛƴ ȊƛƧƴ ǿŀŀǊŘŜ ƭŀŀǘ Ŝƴ ǘƻǘ 
waarde brengt. Zijn visie en inbreng zullen node gemist worden in de zwemwereld. 
Henk had een groot internationaal Mastersnetwerk dat hij op persoonlijke titel opbouwde. 
De Masterswereld is voor een belangrijk deel mede door hem opgezet en tot wasdom gebracht. 

 

Palmares 

Pionier van het Nederlandse Masterszwemmen. 
Winnaar (postuum) van het Tjerk Vermanen Kristal in 2003 

  DMHoF 2008 
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Herman Rademaker 

1936 

 
 

Profiel 

Herman was een van de eerste leden van de ad hoc werkgroep Masters van de KNZB die eind 1982 werd 
samengesteld en moest onderzoeken of het Masterszwemmen in Nederland wel haalbaar was en hij 
bleef lid tot in 2005 van deze groep, die onder verschillende namen opereerde en die tegenwoordig 
heet: KNZB Taakgroep Masterszwemmen. 
Mede door zijn inzet heeft deze taakroep het Nederlandse Masterszwemmen tot een bloeiende sector 
ontwikkeld. 
Hij was vele malen medeorganisator van Nederlandse Masterszwemwedstrijden, waarvan de eerste in 
september 1983 in het Amsterdamse Sportfondsenbad bij velen nog bijzondere herinneringen oproept. 
Hij was jarenlang lid van de Europese Masterscommissie LEN en zorgde mede dank zij de steun van de 
leden van de KNZB-Masterscommissie voor een optimalisering van de organisatie van de Europese 
Masterszwemkampioenschappen en het tot stand komen van de Europese 
Masterswaterpolokampioenschappen.   
Zelf heeft hij ook als zwemmer, niet onverdienstelijk deelgenomen aan Masterszwemwedstrijden. 
Maar hij zal door velen vooral worden gezien en herinnerd als de organisator van de vele betaalbare 
gezamenlijke reizen naar de oorden waar Europese en Wereldkampioenschappen werden gehouden. 
Reizen van Tokio tot Rio en van Blackpool tot Brisbane om maar wat voorbeelden te noemen. 

 

Palmares 

Winnaar van het Tjerk Vermanen Kristal in 2005 
Lid van verdienste KNZB (2005) 

  DMHoF 2008 
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Hugo Bregman 
1958 

 
 

Profiel 

Hugo is de Superman op de vlinder. Hij is zeer gedreven om zijn specialiteit in de voor hem specifieke 
techniek (met 2 gebogen armen bij overhaal) perfect uit te voeren. Daarnaast kan hij ook goed uit te 
voeren op de wisselslag en vrije slag, vooral de zwaardere nummers. 
Dat houdt hem niet tegen om veel belangstelling te hebben voor prestaties van andere Masters. 
Zijn familie leeft erg met hem mee en gaat ook regelmatig mee naar wedstrijden 

 

Palmares 

hǇ Řƛǘ ƳƻƳŜƴǘ ƘŜŜŦǘ IǳƎƻ н ²awΩǎΣ о 9awΩǎ Ŝƴ мф bawΩǎ ƛƴ ōŜȊƛǘΦ 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 7 Goud, 5 Zilver en 5 Brons. 

  DMHoF 2008 
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Jeltje van Bergen 
1935 

 
 

Profiel 

Jeltje telt prestatief mee op Europees niveau. Ze ŘŜŜŘ ƴƛŜǘ ȊƻǾŜŜƭ ƳŜŜ ŀŀƴ 9aYΩǎ Ŝƴ ²aYΩǎΣ ǾƻƻǊŀƭ 
vanwege kosten en soms ook vanwege massaliteit. Ze zwemt wel geregeld in buitenland en deelt dan 
haar gehuurde vakantiewoning meestal met andere Masters. Een voorbeeld dus van friendship and 
understanding. Ze zwemt nog steeds regelmatig Nederlandse Masters Records, waar ze er op dit 
moment 27 van in bezit heeft. 

 

Palmares 

Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 0 Goud, 4 Zilver en 4 Brons. 

  DMHoF 2008 
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Judith van Berkel-de Nijs 
1942 

 
 

Profiel 

Judith is een vroegere prof-marathonzwemster uit de school van Jan Stender.  
Nog steeds is zij een stayer waarbij ze de 100m vrije slag nagenoeg even snel zwemt als haar 
tussentijden in een 1500m. Vooral een kei op de langste nummers in het zwembad, maar het 
buitenwater is haar echte specialiteit. Zomers is zij vaak te vinden op de Open Water wedstrijden waar 
ze meestal zowel de schoolslag als de vrije slag zwemt. 
Ze is altijd enthousiast aanwezig en belangstellend. Toen ze bij de NMK van 2007 in Eindhoven 
gefeliciteerd werd met haar verjaardag, nam ze de microfoon over om voor het hele zwemstadion 
spontaan een toespraak te houden. Bij haar is het sociale aspect van het Masterszwemmen heel 
belangrijk, zo maakt zij bij het inzwemmen meestal meer haar kaken los, dan de overige spieren. 

 

Palmares 

WǳŘƛǘƘ ƘŜŜŦǘ ƻǇ Řƛǘ ƳƻƳŜƴǘ нн bawΩǎ ƛƴ ƘŀŀǊ ōŜȊƛǘΦ 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 15 Goud, 19 Zilver en 5 Brons. 

 

  DMHoF 2008 
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Kees-Jan van Overbeeke 
1962 

 
 

Profiel 

Kees-Jan is door zijn inzet voor het Masterszwemmen en zijn houding en prestaties een voorbeeld voor 
velen. Hij begon pas op 25-jarige leeftijd serieus met zwemmen als wedstrijdsport en verdiepte zich in 
trainingsmethoden en hielp al snel bij de trainingen van diverse verenigingen. 
Hij was al snel bereid de centrale Masterstrainingen nieuw leven in te blazen en werd lid van de 
werkgroep Masters om de toenemende werkzaamheden van de leden te ondersteunen. 
Na vertrek van de coördinator nam hij de leiding van de werkgroep over en maakte van de internetsite 
een veel opgevraagde informatiebron. 
Hij en zijn vrouw Hetty zijn een voorbeeld van Mastersinbreng in het kader van verenigingen en hebben 
in hun plaatselijke vereniging een bloeiende en enthousiaste Mastersafdeling opgezet. 
Hij heeft oog voor het wel en wee van andere Masters en is steeds bereid andere Masters van 
trainingsadviezen te voorzien. Dit onder meer met inzet van onderwater videoanalyse. 
Kees-Jan zwemt niet onverdienstelijk in zijn leeftijdscategorie en is houder van diverse records, 
nationale en internationale titels, waaronder een Europese en Wereldtitel. 

 

Palmares 

Op dit moment heeft Kees-Wŀƴ мл bawΩǎ ƛƴ ōŜȊƛǘΦ 
Winnaar (samen met vrouw Hetty) van het Tjerk Vermanen Kristal in 2002. 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 2 Goud, 8 Zilver en 9 Brons. 
KNZB Bondsereteken (2008). 

  DMHoF 2008 
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Lenie van der Meer 

1936 

 
 

Profiel 

Lenie is een toonbeeld van enthousiasme en doorzettingsvermogen. Ondanks dat ze regelmatig 
gezondheidsproblemen kende, verbaasde ze daarna iedereen met prima resultaten en records. Het 
gevolg van stug doortrainen 
Voor haar vereniging Oceanus is ze een drijvende kracht. Ze is bijna elke dag in het zwembad te vinden 
en traint diverse groepen (recreatie, gehandicapten, selectie, Masters (veelal ouders van 
jeugdzwemmers)). Veel Masters hebben van haar het zwemmen geleerd. Ze is nooit te beroerd om iets 
voor een ander te doen en staat klaar voor iedereen. 
Ze is altijd opgewekt en enthousiast en het zonnetje in huis. Daarbij het initiatief dat ze neemt om juist 
anderen in het zonnetje te zetten door bijvoorbeeld een NMK organisatie te bedanken maakt haar tot 
voorbeeld voor andere Masters. 

 

Palmares 

hǇ Řƛǘ ƳƻƳŜƴǘ ƘŜŜŦǘ [ŜƴƛŜ мл bawΩǎ ƛƴ ōŜȊƛǘ. 
Winnaar van het Tjerk Vermanen Kristal in 1998. 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 1 Goud, 6 Zilver en 4 Brons. 

  DMHoF 2008 
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Lidia van Bon 
1970 

 
 

Profiel 

Lidia is een voorbeeld van iemand die alles wat met zwemmen te maken heeft gewoon heel erg leuk 
vindt. Toen ze bij haar eigen vereniging al jaren de oudste was, vond ze op haar 25e de weg naar de 
Masters wat haar leven drastisch veranderde. 
Van alleen zelf zwemmen werd zij ook een bekwaam trainster bij haar eigen club, maar ook bij de 
Centrale Masterstrainingen. Daarnaast is ze inmiddels leercoach KNZB en leidt ze ook andere trainers 
op, waaronder ook trainers die specifiek Masters training geven. 
Ze werd lid van de taakgroep Masters en nam de redactie van Mastersprint over toen het een digitaal 
e-zine werd. 
hƴŘŜǊ ƘŜǘ Ƴƻǘǘƻ άŀƭǎ ƧŜ ǿŀǘ wilt, ƳƻŜǘ ƧŜ ƴƛŜǘ ȊŜǳǊŜƴ ǿŀǘ ƴƛŜǘ ƎƻŜŘ ƛǎΣ ƳŀŀǊ ŜǊ ȊŜƭŦ ǿŀǘ ŀŀƴ ŘƻŜƴέ ǿŜǊŘ 
ze samen met andere Masters lid van de zwemcommissie en trainersstaf van AZ&PC. Hierdoor zijn 
uiteindelijk ook veel mogelijkheden voor Masters gecreëerd. 
Lidia is een teamplayer en heeft het meeste plezier in dingen die in teamverband gebeuren: vooral 
ŜǎǘŀŦŜǘǘŜǎΣ ƳŀŀǊ ƻƻƪ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛŜΣ ǎŀƳŜƴ ƴŀŀǊ ǘƻŜǊƴƻƻƛŜƴΣ ƻǾŜǊƴŀŎƘǘƛƴƎŜƴ ƻǇ baYΩǎ, e.d. 
Als moeder van 2 zoons is ze één van de ΨƳŀƳŀaŀǎǘŜǊǎΩΣ zoals ze het zelf noemt. 

 

Palmares 

hǇ Řƛǘ ƳƻƳŜƴǘ ƘŜŜŦǘ [ƛŘƛŀ мм bawΩǎ ƛƴ ƘŀŀǊ ōŜȊƛǘΦ 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 4 Goud, 4 Zilver en 8 Brons. 

  DMHoF 2008 



 

Holand Masters Zwemmen                         - 29 -                                                         Versie 2016 def.v- 

Liselotte Joling 
1975 

 
 

Profiel 

Liselotte is op haar 25e vanuit het jeugdzwemmen doorgestroomd naar het Masterszwemmen. In de 
periode dat de pre-masters nog dun gezaaid waren, waren er niet veel oudere zwemmers binnen haar 
club en zag zij het Masterszwemmen als een welkome aanvulling en overstap. Sindsdien heeft ze aan 
veel Masterswedstrijden meegedaan. Tijdens haar debuut op een groot toernooi, de WMK in München 
in 2000, behaalde ze direct 2 Bronzen medailles op de 400m wissel en in het Open Water. 
Liselotte is een all-rounder en is op alle slagen thuis. Met name in het Open Water en de midden en 
lange afstanden behaalde ze vele medailles en records. 
Liselotte komt sinds 2004 uit voor PSV en is getrouwd met een andere Master, Harold Matla, en heeft 
inmiddels 2 mini-masters die ook graag mee gaan naar de wedstrijden, vooral als er een kinderbadje is. 
 

Palmares 

32 maal persoonlijk Nederlands Masters Kampioen, en 10 maal met estafettes. 
3 maal Nederlands Masters Kampioen bij het Open Water. 
мп ǇŜǊǎƻƻƴƭƛƧƪŜ Ŝƴ мп ŜǎǘŀŦŜǘǘŜ bawΩǎΣ м ŜǎǘŀŦŜǘǘŜ 9aw Ŝƴ н ŜǎǘŀŦŜǘǘŜ ²awΩǎΦ 
4 maal deelname aan EMK en won daar 1 Goud, 1 Zilver en 4 Brons. 
2 maal deelname aan WMK met 3 maal Brons. 

  DMHoF 2011 
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Loekie van Huissteden 
1945 

 
 

Profiel 

Loekie is pas na haar 50e, in de begintijd van het Masterszwemmen, begonnen met trainen, het 
verbeteren van haar techniek en het deelnemen aan wedstrijden. Zij is door blijven groeien wat 
uiteindelijk resulteerde in een 3e plek op de EMK in Stockholm. 
Helaas heeft Loekie de laatste jaren door haar ziekte veel tegenslag gehad en zwemt zij nog niet op het 
niveau dat zij zo graag zou willen. Door haar doorzettingsvermogen weet ze na elke tegenslag toch weer 
de draad op te pakken, weer hard te gaan trainen en nieuwe doelen te stellen. Loekie neemt veel deel 
aan wedstrijden en zwemt haar afstanden serieus en gedreven, moedigt andere zwemmers aan en zorgt 
voor gezelligheid. 
Sinds Praag 1997 is ze bij alle EMK's aanwezig en ook bij enkele WMK's. 
Zij is lid van de Taakgroep Masters Zwemmen en bij haar club AZ&PC zeer actief o.a. als trainster, als lid 
van de zwemcommissie en met het inschrijven van (Masters)wedstrijden. Bij haar vorige club Old Dutch 
verzorgde ze het clubblad. 
 

Palmares 

Op dit moment bezit zij nog 1 estafette NMR. 
Medailles op Europese kampioenschappen: 1 x Brons. 

  DMHoF 2009 
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Lottie Geurts 
1935 

 
 

Profiel 

Lottie is een topper op de vrij, de afstand maakt niet uit. Zolang er borstcrawl wordt gezwommen is zij 
erbij, ook in het buiten water. 
Ze is pas op 55-jarige leeftijd begonnen met trainen. De aanleiding was dat dochter Carla naar de 
ochtendtraining gebracht moest worden en zij liever in het water lag dan tussen roddelende ouders te 
zitten. Dat ze het talent van haar dochter heeft geërfd, bleek al snel toen zij aan 
Masterszwemwedstrijden ging deelnemen. Ze grossier in internationale medailles en zwom vele 
Europese en Nederlandse Masters Records. 
Lottie is altijd vrolijk, belangstellend en altijd in voor een praatje. Ze weet dan vaak precies hoe het met 
iedereen gaat. Ze staat ook altijd klaar om te helpen, of het nu gaat om zwemles, training geven of 
meehelpen bij zwemevenementen. Daarnaast is ze met haar man Aloys al jaren als official actief, 
waaronder ook bij synchroonzwemmen. 

 

Palmares 

hǇ Řƛǘ ƳƻƳŜƴǘ ƘŜŜŦǘ [ƻǘǘƛŜ му bawΩǎ ƛƴ ƘŀŀǊ ōŜȊƛǘΦ 
Lottie heeft de meeste medailles (73) op Europese en Wereldkampioenschappen. 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 27 Goud, 19 Zilver en 27 Brons. 

  DMHoF 2008 
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Margriet Grove 

1962 

 
 

Profiel 

Als zwemster is Margriet vanuit het jeugdzwemmen doorgestroomd naar het Masterszwemmen. Haar 
specialiteit is de vlinderslag waar ze menige titel, medaille en records op zwemt. 
Margriet is een voorbeeld van hoe Masters zich binnen een vereniging nuttig kunnen maken. Als 
trainster, official en verzorging van PR en wedstrijdverslagen voor de media. Met haar in het 
Masterszwemmen ontmoete man Ronald is ze ouder van 2 zwemmende dochters. De gehele familie is 
vaak op Masterswedstrijden aanwezig. 
Margriet is sinds 1994 recorder, wat inhoudt dat zij alle tijden van Masterszwemwedstrijden verwerkt in 
records en ranglijsten. Deze tijdrovende taak vervult ze zeer precies en secuur. 

 

Palmares 

Op dit ƳƻƳŜƴǘ ƘŜŜŦǘ aŀǊƎǊƛŜǘ н bawΩǎ ƛƴ ƘŀŀǊ ōŜȊƛǘΦ 
Winnaar van het Tjerk Vermanen Kristal in 2001. 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 1 Goud, 3 Zilver en 1 Brons. 
  

  DMHoF 2008 
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Marianne Maandonks 
1926 

 
 

Profiel 

Marianne zwemt sinds begint jaren tachtig bij het baantjeszwemmen en maakte op 80-jarige leeftijd bij 
PSV haar wedstrijddebuut bij het masterszwemmen. Ruim 10 jaar later is zij de oudste masterszwemster 
ŘƛŜ ŀŎǘƛŜŦ ǿŜŘǎǘǊƛƧŘŜƴ ŘƻŜǘ Ŝƴ ƻǇ Řƛǘ ƳƻƳŜƴǘ ƛƴ ƘŜǘ ōŜȊƛǘ Ǿŀƴ ом bawΩǎ όƛƴ ŘŜ урҌ Ŝƴ флҌύΦ 
Ze is een rolmodel als het gaat om sporten en bewegen op oudere  leeftijd. Naast zwemmen, is ze ook 
veel aan het fietsen en wandelen. En recent is ze ook begonnen met dansen. 
Als oudere sporter was ze al eens op de radio bij Giel Beelen en ook was er een ontmoeting met de 
koning waar ze kon vertellen over het masterszwemmen . 
Ze bewijst dat je op hogere leeftijd nog prima op je eigen niveau competitief kan meedoen, en is 
daarmee een voorbeeld voor velen. 
 

Palmares 

36 maal persoonlijk en 21 estafette Nederlands Masters Kampioen 
48 persoonlijke en 23 estafette Nederlandse Masters Records 
5 estafette Europese Masters Records 
Één maal deelname aan de EMK (Eindhoven) met individueel 1 goud en 2 zilver en zilver op de estafette 

  DMHoF 2016 
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Marja Bloemzaad 
1961 

 
 

Profiel 

Marja is een uitstekende zwemster en zwom ǾŜƭŜ bawΩǎ Ŝƴ ƻƻƪ ŜƴƪŜƭŜ 9awΩǎ Ŝƴ ōŜhoort daarmee tot 
de Europese- en Wereld top. Ze deed niet vaak mee aan internationale kampioenschappen, maar 
behaalde daar wel Zilver.  
Behalve dat ze haar energie in haar eigen zwemmen, stopt geeft ze al jaren training. Eerst bij haar vorige 
club De Amer, later bij AZ&PC. Ze doet dat als een echte Master: het maakt niet uit welk niveau de 
groep heeft, iedereen krijgt al haar aandacht en ze besteedt veel tijd aan de techniek. 
Op dit moment staat het training geven i.v.m. haar herstel even op een laag pitje. 
In 2007 was Marja langdurig uit de roulatie door ziekte. Bij de afgelopen NMK in Winterwijk maakte ze 
haar come-back met een redelijke tijd die nog wel veel energie kostte. 
Marja loopt nooit te koop met haar kwaliteiten, en houdt zich bescheiden op de achtergrond. Een reden 
temeer om haar op de voorgrond te plaatsen! 

 

Palmares 

hǇ Řƛǘ ƳƻƳŜƴǘ ƘŜŜŦǘ aŀǊƧŀ нт bawΩǎ ƛƴ ƘŀŀǊ ōŜȊƛǘΦ 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 1 Zilver. 

  DMHoF 2008 
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Matt y van der Veen 
1944 

 
 

Profiel 

Matty is een voorbeeld van iemand die op jonge leeftijd zwom, maar pas op latere leeftijd (56 jaar) bij 
de Masters haar comeback maakte. Matty zwemt het liefst schoolslag en wisselslag. Als wisselslag-
zwemster kan je haar ook op alle andere zwemslagen tegen komen. De middellange afstanden hebben 
haar voorkeur, hoewel ze ook op de lange afstanden prima resultaten boekt. Op de grote toernooien 
maakt zij ook graag een uitstapje naar de langere afstanden en het open water. Bij het open water werd 
zij in 2008 zelfs wereldkampioen. Daarnaast zwom zij vele Nederlandse Masters Records, waarvan er op 
dit moment nog 6 op haar naam staan. 
Hoewel Matty al jaren niet meer in Nederland woont, momenteel in Engeland, komt ze uit voor Old 
Dutch uit Breda. Zij komt regelmatig naar Nederland voor wedstrijden, en gaat vaak naar buitenlandse 
toernooien, meestal samen met clubgenoot Tineke. De meesten kennen Matty als een vrolijke gezellige 
Master die het sociale aspect om en buiten het bad, minstens zo belangrijk vindt als de prestaties in het 
water. 
 

Palmares 

74 maal Nederlands kampioen, en 10 maal met estafettes 
нн ǇŜǊǎƻƻƴƭƛƧƪŜ Ŝƴ с ŜǎǘŀŦŜǘǘŜ bawΩǎΣ м ŜǎǘŀŦŜǘǘŜ 9aw 
±ŀƴŀŦ нллм ŘŜŜƭƴŀƳŜ ŀŀƴ ŀƭƭŜ 9aYΩǎ όсȄύ Ŝƴ ǿƻƴ ŘŀŀǊΥ м DƻǳŘ Ŝƴ н .ǊƻƴǎΣ Ŝƴ н ŜǎǘŀŦŜtte Brons. 
Eenmaal deelname aan WMK in 2008 met 1 Goud bij het Open Water. 

  DMHoF 2011 
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Max van Gelder 
1924 

 
 

Profiel 

Max was in zijn jeugd waterpoloër. Hij nam 6x deel aan de Olympische Spelen, waarvan 3x als speler en 
3x als begeleider (fysiotherapeut). 
Hij is zeer geconcentreerd met zijn prestaties bezig, in heel zijn levensstijl, wat hem in de top van zijn 
leeftijdsgroep bracht. ±ŜƭŜ ǊŜŎƻǊŘǎ ǎǘŀŀƴ ƻǇ ȊƛƧƴ ƴŀŀƳΣ ǿŀŀǊƻƴŘŜǊ ƴƻƎ рн bawΩǎΦ 
Ook bij de internationale Masterskampioenschappen is hij nooit te beroerd om andere zwemmers die 
ook serieus met de sport bezig waren te helpen, door naar blessures te kijken en deze zonodig te 
behandelen zodat een zwemmer weer deel kan nemen. Zijn fysio-achtergrond heeft menig zwemmer 
van pijnlijke schouderspieren afgeholpen. 
Max zit altijd vol met verhalen over vroeger. Dit deed zijn in Duitsland wonende dochter Ellen besluiten 
om ook een keer te trainen voor de limiet van de EMK in Millau 2003, om het Mastersgevoel ook een 
keer mee te maken. Samen liepen ze daar toen rond met het T-ǎƘƛǊǘ άǿƛǊ ȊǿŜƛ ǎƛƴŘ ŘŀōŜƛέΦ 

 

Palmares 

Winnaar van het Tjerk Vermanen Kristal in 2000. 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 16 Goud, 14 Zilver en 3 Brons. 

 

  DMHoF 2008 



 

Holand Masters Zwemmen                         - 37 -                                                         Versie 2016 def.v- 

Nic Geers 
1938 

 
 

Profiel 

Nic is er eigenlijk altijd bij wedstrijden in binnen- en buitenland. Hoewel hij thuis is op alle slagen en 
zowel op de sprint als de lange afstand goed uit de voeten kan, is het eigenlijk een echte stayer op de 
vrije slag met zijn kenmerkende techniek waarbij je hem al van ver aan hoort komen. In zijn jeugdjaren 
zwom hij samen met Judith de Nijs reeds menig Open Water wedstrijd. En hij reed zelfs meerdere keren 
de Elfstedentocht uit. 
Hij is gedreven om goed te presteren en mede daardoor hƻǳŘŜǊ Ǿŀƴ ǾŜŜƭ 9awΩǎ Ŝƴ bawΩǎ. 
Zijn vrouw Gieni vergezelde hem vaak naar wedstrijden tot haar overlijden in 2003. De laatste tijd wordt 
hij vergezeld door vriendin Joke. 
Opvallend was dat Nic op 50m-ōŀŀƴ ǘƛƧŘŜƴǎ ŘŜ baY нллу ƛƴ 9ƛƴŘƘƻǾŜƴΣ ƳŜǘ мл ǎǘŀǊǘǎ ƛƴ ǘƻǘŀŀƭ мр bawΩǎ 
op 11 afstanden zwom. 
Een leuke wetenswaardigheid is ook dat Nic de ontwerper is van het bekende Holland Masters logo en 
het logo van de Mastersprint. 

 

Palmares 

Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 3 Goud, 16 Zilver en 16 Brons. 

  DMHoF 2008 
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Piet ten Thije 
1934 

 
 

Profiel 

Piet was 12 jaar trekker van wat eerst de ad hoc werkgroep Masters was en later formeel de KNZB 
werkgroep Masters. In die hoedanigheid heeft hij in de eerste helft van het Nederlandse 
Masterszwemmen enorm vele pionierswerk verricht om met het Masterszwemmen bij de KNZB voet 
aan de grond te krijgen. Onder zijn leiding zijn veel zaken geformaliseerd en gereglementeerd. 
Als zwemmer had Piet minder aansprekende prestaties en is hij vroeg gestopt. Als pionier op de kant is 
zijn bijdrage echter enorm. 

 

Palmares 

Pionier van het Nederlandse Masterszwemmen. 

  DMHoF 2008 
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Rob Hanou 
1943 

 
 

Profiel 

Vanaf 1989 t/m 1999 lid van de Werkgroep Masters, waarvan 4 jaar als coördinator. Daarnaast 
internationaal actief binnen de toenmalige MSI. Was grondlegger van het KNZB- mastersreglement en 
tot 1994 Mastersrecorder. Rob is oprichter en eindredacteur van de Mastersprint die van 1989 t/m 2002 
in papieren vorm werden uitgebracht. 
Als zwemmer is Rob recordhouder in Nationale Masterstitels en heeft hij met grote waarschijnlijkheid 
verreweg de meeste Mastersprijzen op zijn naam staan. 
Opmerkelijk is de aankleding van zijn woning. Het toilet en hal zijn voorzien van talloze medailles en 
ŀƴŘŜǊŜ ǇǊƛƧȊŜƴΦ ±ŜǊŘŜǊ ȊƛƧƴ ŜǊ ōƛƧ ƘŜƳ ǘƘǳƛǎ ǾŜŜƭ ƘŜǊƛƴƴŜǊƛƴƎŜƴ ǘŜ ǾƛƴŘŜƴ ŀŀƴ ŘŜ ƳǳǳǊ όǇƻǎǘŜǊǎΣ ŦƻǘƻΩǎύ 
en in de kasten (fotoboeken, video/dvd). 
Rob heeft een uitgebreid internationaal Masters netwerk bestaande uit vele zwemvriendschappen. 
 

Palmares 

Recordhouder in Nederlandse Masterstitels. 
Winnaar van het Tjerk Vermanen Kristal in 1996. 
Lid van verdienste KNZB (2000). 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 3 Goud, 5 Zilver en 12 Brons. 

  DMHoF 2008 
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Robert Weyhenke 
1952 

 

Profiel 

Robert heeft in 1972 meegedaan aan de Olympische Spelen in München. Daar kwam hij helaas niet 
verder dan de voorrondes. Na 25 jaar niet gezwommen te hebben, pakte hij de draad weer op in 1997 
en werd lid van Upstream Amsterdam. Sindsdien zwemt Rob de sterren van de hemel! 
Diverse Nederlandse, Europese en Wereld Masters records staan of stonden op zijn naam. Een mooi 
voorbeeld dat je zwemmen nooit verleert en zelfs op latere leeftijd zeer succesvol Masterzwemmer kan 
zijn. 
In de jaren dat Rob voorzitter was heeft hij Upstream op een hoger niveau gebracht qua 
wedstrijdzwemmen. Hij zet zich ook in als trainer bij Upstream, motiveert en inspireert andere 
Masterszwemmers nog steeds dat er altijd nog iets bij te leren is. 
 

Palmares 

hǇ Řƛǘ ƳƻƳŜƴǘ ōŜȊƛǘ ƘƛƧ ƴƻƎ нр bawΩǎ en 2 EMR's. 
Medailles op Europese en Wereldkampioenschappen: 3 Goud, 4 Zilver en 2 Brons. 
  

  DMHoF 2009 
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Ronald Grove 
1961 

 

Profiel 

Ronald is sinds 1987 actief als Masterszwemmen in binnen- en buitenland. Naast een aantal Europese 
en Wereld Masterskampioenschappen zijn dat ook veel wedstrijden in de ons omliggende landen. 
Ronald is getrouwd met een Masterszwemster Margriet en samen hebben ze 2 dochters, waarvan de 
oudste in 2014 voor het eerst aan Masterswedstrijden mag meedoen. 
Ronald is niet alleen in het bad, maar ook organisatorisch één van de Masters toppers. 
Achter de schermen ondersteund Ronald zijn vrouw met het bijhouden van de ranglijsten en records. 
Met name zijn ICT-kennis is hier van grote waarde. Ook bij de EMK in Eindhoven was hij in de 
voorbereiding en tijdens het toernooi één van de best presterende vrijwilligers. 

Palmares 

17 maal persoonlijk Nederlands Masters Kampioen, en 10 maal met estafettes. 
1 maal Nederlands Masters Kampioen Open Water 
мр ǇŜǊǎƻƻƴƭƛƧƪŜ Ŝƴ мп ŜǎǘŀŦŜǘǘŜ bawΩǎ 
3 maal deelname aan EMK (1987, 1989m 2013) 
3 maal deelname aan WMK (1988, 1990, 1992) 
  

  DMHoF 2013 
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Ronald van der Zande 
1955 

 

Profiel 

Ron is sinds 1993 actief als Masterszwemmer. Hij is een verdienstelijk zwemmer op de korte en 
middenlange afstand (t/m 400m) die op alle slagen mee doet, maar zijn specialiteit is vooral de rugslag. 
Op een uitstapje in 2005 na, heeft al die jaren voor De Aalscholver gezwommen. Hierbij zwom hij 
voornamelijk mee in het ZuyderzeeMastersCircuit (ZMC). 
Bij het ZMC is hij vanaf het begin betrokken en is hij sindsdien de drijvende kracht achter deze populaire 
reeks van Masterszwemwedstrijden, die op dit moment 9 wedstrijden per seizoen telt, en waar veel 
Masters trouw aan mee doen. 
In het circuit is Ron ook degene die de wedstrijd in Almere voor zijn rekening neemt. Op de website van 
zijn vereniging De Aalscholver onderhoudt hij snel en accuraat de laatste stand van zaken omtrent de 
informatie, uitslagen en klassementen voor het ZMC. 
Daarnaast is Ron binnen de club actief, met name voor de Masterscommissie, de website en nog andere 
zaken. 

Palmares 

10 maal persoonlijk Nederlands Masters Kampioen (waarvan 8x op de rugslag) 
1 persoonlijke en 7 estafette Nederlandse Masters Records (in 1993) 
Geen deelname aan internationale kampioenschappen 
Drijvende kracht achter het ZuyderzeeMastersCircuit 

  DMHoF 2014 
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Ru Holtes 
1925 

 
 

Profiel 

Ru doet sinds september 1986 mee aan masterswedsrijden. Al die jaren kwam hij uit voor de vereniging 
de Dolfijn. 
Bij zijn eerstŜ ǿŜŘǎǘǊƛƧŘ ƛƴ !ƳǎǘŜǊŘŀƳ ȊǿƻƳ ƘƛƧ ƎŜƭƛƧƪ н bawΩǎ ƻǇ ŘŜ ǊǳƎǎƭŀƎ IŜǊŜƴ слҌΦ IƛƧ ǿŀǎ ǘƻŜƴ ŀƭ 
één van de oudere zwemmers en is hiermee een voorbeeld van hoe in de loop der jaar bij het 
Nederlandse masterszwemmen de leeftijd van de oudste masterszwemmers steeds hoger is geworden. 
Hij is niet frequent bij wedstrijden aanwezig en slaat ook wel eens een jaartje over, maar toch 
regelmatig van de partij. Op één Duitse masterswedstrijd na waren al zijn wedstrijden in Nederland. 
Na een afwezigheid van 4 jaar was hij in 2015 de eerste Nederlandse man die in de 90+ uitkomt. Dit op 
zijn favoriete slag: de rugslag.  
 
 

Palmares 

31 maal persoonlijk Nederlands Masters Kampioen 
33 persoonlijke en 1 estafette Nederlandse Masters Records 
Geen deelname aan EMK of WMK 
  

  DMHoF 2016 
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Eervolle vermelding 
 

Corry van den Bersselaar 
- diverse NMK's sinds 2002 en alle sinds 2007 
- EMK 2013 

Maddy van Susteren 
- diverse NMK's sinds 1999 en alle sinds 2007 
- EMK 2013 

 

Profiel 

Corry is sinds 2002 en Maddy sinds 1999 betrokkeƴ ōƛƧ ŘƛǾŜǊǎŜ baYϥǎΣ ǾŀƴŀŦ нллт ōƛƧ ŀƭƭŜ hbaYΩǎΦ 9ƴ 
daarnaast ook bij andere Masterswedstrijden, waaronder de Haagse Masters Sprintkampioenschappen 
die afgelopen keer haar 2e lustrum vierde. 
Voorafgaand aam de kampioenschappen zijn zij de vaste verwerkers van de inschrijvingen en tijdens de 
wedstrijd zijn zij de hele dag in touw om alle wijzigingen, afmeldingen, uitslagen en records te 
verwerken. 
Beide dames zijn bijzonder accuraat en strikt (soms streng), maar flexibel genoeg om allerlei plooien 
glad te strijken die een organisatie of deelnemers laten vallen. En dat alles in goede sfeer en met oog 
voor het belang van de zwemmer. Serieus in de uitvoer van hun taak, altijd sociaal, meelevend en immer 
opbouwend om de uitvoer in de organisatie te verbeteren. 
Deze taak hebben zij gedurende deze periode weten te professionaliseren tot een niveau waar men 
internationaal jaloers op is. 
Ook tijdens de afgelopen EMK in Eindhoven hebben zij weer een topprestatie geleverd. De organisatie 
kreeg het compliment dat er een goed ingespeeld team zat die alles onder controle had. 
Deze inzet voor en betrokkenheid bij de Masters verdient een eervolle vermelding 
 en een warm applaus. 

links Maddy & rechts Corry 

  DMHoF 2013 
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Dutch Masters Hall of Fame 
 

Albert Boonstra  2012 

Annie de Vos   2008 

Ati Derkse   2010 

Atie Pijtak-Radersma 2008 

Broer Lamers Ϟ  2008 

Christine Nieuwenhuis 2008 

Conny Boer-Buijs  2008 

Donald Uijtenbogaart 2008 

Edwin van Norden  2008 

Elly ten Oever-Visser Ϟ 2008 

Frans van Enst  2008 

Gonnie Bak   2010 

Gré Schönberger Ϟ  2008 

Gregor Pompen  2009 

Harold Matla   2012 

Henk Wisselo Ϟ  2008 

Herman Rademaker 2008 

Hugo Bregman  2008 

Jeltje van Bergen  2008 

Judith van Berkel-de Nijs 2008 

Kees-Jan van Overbeeke 2008 

Lenie van der Meer Ϟ 2008 

Lidia van Bon   2008 

Liselotte Joling  2011 

Loekie van Huissteden 2009 

Lottie Geurts   2008 

Margriet Grove  2008 

Marianne Maandonks 2016 

Marja Bloemzaad  2008 

Matty van der Veen  2011 

Max van Gelder  2008 

Nic Geers   2008 

Piet ten Thije   2008 

Rob Hanou   2008 

Robert Weyhenke  2009 

Ron van der Zande  2014 

Ronald Grove   2013 

Ru Holtes   2016 

 

Eervolle vermelding 
 

Corry van den Bersselaar  2013 

Maddy van Susteren  2013 
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Dutch Masters Hall of Fame �t 2008 
Uitreiking tijdens 25 jaar Masters Zwemmen Nederland 

  


