
Jaarverslag Werkgroep Masters 2003 
 

In 2003 stortte de werkgroep masters in de kring Noord Brabant zich naast het coördineren 
van de Zuidelijke Cirkel op de ontwikkeling van de Brabantse MastersRecords. Om dit te 
verwezenlijken werd de werkgroep een nieuw lezen ingeblazen. Willem-Jan de Pinth 
(recorder) en Harold Matla (klassementen) versterkten dit jaar de werkgroep. Speciale dank 
gaat uit naar Harry Stassen en Paul Bakkum, de werkgroepleden van het eerste uur. 

 

Het samenstellen van de Brabantse MastersRecords had veel voeten in aarde. Op voorwerk 
van Paul van den Heuvel pleegde vooral Willem Zwiers het monnikenwerk om door alle 
uitslagen en ranglijsten heen te worstelen. Uiteindelijk werd het resultaat bij de wedstrijd in 
Vlijmen gepresenteerd en staan de records ondertussen ter inzage op de site. 

 

Ook dit jaar mocht de Zuidelijke Cirkel zich verheugen op zowel een toenemend aantal 
deelnemers als verenigingen. Er kon door de deelnemers gezwommen worden in 4 
klassementen; te weten op de vrije slag voor sprinters (2x25m, 2x50m) en allrounders (25m, 
50m, 100m, 200m) en op de wisselslag sprint (alle slagen 25m) en lange afstand (alle 
slagen 100m). De eindzege in het verenigingsklassement was dit jaar voor de 
startgemeenschap AquAmigos uit Vlijmen gevolgd door de Bredase masters van SBC-2000 
en titelverdediger Zegenwerp uit St-Michielsgestel. In totaal namen maar liefst 58 
verenigingen deel aan het circuit, waarvan 19 uit Noord Brabant. Het zou te ver voeren alle 
individuele winnaars hier te noemen. Een volledige uitslag is terug te vinden op de Kringsite. 
Naast de Zuidelijke Cirkel zijn er her en der natuurlijk ook andere masterswedstrijden 
georganiseerd. 

Voor de Zuidelijke Cirkel 2004 zijn weer zes verenigingen bereid gevonden om een wedstrijd 
te organiseren: PSV, Zegenwerp, SBC-2000, DZT’62, DIO en Die Heygrave. Aan de opzet 
wordt niets gewijzigd: de klassementen blijven gehandhaafd en bij alle wedstrijden wordt een 
lange afstand aan het eind van het programma toegevoegd om daarmee ook het lange 
afstand zwemmen te stimuleren. Echter de tijdsduur van de wedstrijd zal nadrukkelijk in de 
gaten worden gehouden. 

 

De werkgroep masters blijft ook in 2004 gebruikmaken van de Kringsite als een platvorm 
voor het masterszwemmen in de Kring Noord-Brabant.  
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