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Het jaar 2004 was weer een productief jaar voor de Brabantse Masters. Dat was onder meer 
te zien aan de eind 2003 geïntroduceerde Brabantse Masters Records. In totaal werden er 
235 (ruim een kwart) van de BMR’s scherper gesteld. Het instellen van de records was 
tevens aanleiding om te starten met jaarlijkse ranglijsten (top 5). Ondergetekende heeft deze 
inmiddels voor 2004 opgesteld, en deze zullen op de 1e wedstrijd van de Zuidelijke Cirkel 
van 2005 worden gepresenteerd. Inmiddels wordt met terugwerkende kracht ook gewerkt 
aan een All-Time Top 10 ranglijst, al zal het nog even duren voordat deze nauwkeurig 
genoeg is. 

De belangrijkste activiteit van de werkgroep masters is nog steeds de organisatie van de 
Zuidelijke Cirkel. Deze Brabantse wedstrijdreeks gaat in 2005 alweer haar 10e jaar in en 
mag zich nog steeds verheugen in een stijgende belangstelling. In 2004 deden over de 6 
wedstrijden 52 verenigingen mee (waarvan 18 uit Brabant) met in totaal 641 deelnemers 
(305 verschillende personen), 2198 persoonlijke starts en 79 estafette starts. Naast de 
kwantiteit ging ook de kwantiteit omhoog: ruim een derde (185 van de 546) ZC-records zijn 
van het laatste jaar. 

De eindzege in het verenigingsklassement ging dit jaar voor de 2e maal op rij naar 
AquAmigos uit Vlijmen, gevolgd door PSV en nipt daarachter de SBC-2000. Ook in de 
individuele klassementen werd flink gestreden. De uitslagen hiervan zijn te vinden op de 
Kring-website. 

Voor 2005 zijn er wederom 6 verenigingen bereid gevonden een wedstrijd te organiseren. 
Een vernieuwing is dat er nu 2 estafettes in het programma zitten. Één estafette 4x50 wissel 
of vrij, en daarnaast een minder gebruikelijke estafette, met name bedoeld om deelname 
van nieuwe masters te stimuleren. Nader informatie is te vinden op de Kring-website. 

Voor de toekomst bestaat er inmiddels ook een idee om een Brabants Masters 
Kampioenschap te organiseren. Daarnaast is er bij enkele verenigingen belangstelling om 
een NMK of zelfs een EMK te organiseren. 

Het masters zwemmen in Brabant groeit dus nog steeds en blijft ook in 2005 aan de weg 
timmeren. 
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