
Jaarverslag Werkgroep Masters 2005 
In 2005 is er weer veel gebeurd op Brabant Masters gebied. 

Statistieken 
Door de Brabantse Masters werd in 2005 door 211 Masters van 25 verenigingen deelgenomen aan 31 
Masters wedstrijden in 7 landen met in totaal 2306 starts, waarvan 115 keer een estafette. 

De prestaties logen er niet om, hieronder de meest aansprekende cijfers: 

• op de EK Masters in Stockholm werden door Brabantse zwemmers 4 Gouden, 2 Zilveren en 3 
Bronzen medailles behaald, 

• op de NK Masters in Winterswijk was Brabant goed voor 43 Goud, 24 Zilver en 23 Brons, 

• in totaal werd 263 keer een Brabantse Masters Records verbeterd op 207 verschillende 
afstanden, hiervan waren 43 Nederlandse, 2 Europese en 1 Wereld Masters Records. 

Afgelopen jaar is naast de Brabantse Masters Top 5 ook een All Time Top 10 ranglijst gemaakt. Deze 
wordt nu 2 maal per jaar geactualiseerd (rond de zomer en per 31/12) en is te vinden op de Kring 
Website. 

Zuidelijke Cirkel 2005 
De belangrijkste activiteit van de werkgroep Masters is nog steeds de organisatie van de Zuidelijke 
Cirkel. Deze overwegend Brabantse wedstrijdreeks beleefde dit jaar haar 10e editie en mag zich nog 
steeds verheugen in een stijgende belangstelling. 

In 2005 deden over de 6 wedstrijden 67 verenigingen mee (21 uit Brabant) met in totaal 364 
verschillende personen (124 Brabanders), 2478 persoonlijke starts en 132 estafette starts. Dat 
kwantiteit ook garant staat voor kwaliteit blijkt ook uit het feit dat 35% van de ZC-records werd 
verbeterd (201 van de 582). 

De eindzege in het verenigingsklassement ging dit jaar voor de 3e maal op rij naar AquAmigos uit 
Vlijmen, net als vorig jaar gevolgd door PSV en SBC-2000. AquAmigos mocht daarom de 
wisselbeker houden. 

Ook in de individuele klassementen werd flink gestreden. De uitslagen hiervan zijn te vinden op de 
Kring-website. 

Voor 2006 zijn er wederom 6 verenigingen bereid gevonden een wedstrijd te organiseren. Nadere 
informatie is te vinden op de Kring Website. 

Kring Master 2005 
Nieuw dit jaar was de verkiezing van de Kring Master van het jaar. De bedoeling is om dit jaarlijks 
te doen, waarbij in de oneven jaren gekeken wordt naar in het oog springende prestaties en in de even 
jaren aan de Mastersgedachte: "Fitness, Friendschip & Understanding". Dit in 3 verschillende 
categorieën: dames, heren en teams. 

• Bij de dames viel de eer te beurt aan Lottie Geurts van PSV. Lottie won in Stockholm 4 
Goud, 1 Zilver en Brons met de estafette. In totaal zwom zij 19 NMR's (+ 2 estafette) en 29 
BMR's (+5 estafette). Daarbij mocht zij vanwege haar prestaties in Stockholm op Omroep 
Brabant iets vertellen over het Masterszwemmen. 

• Bij de heren was het Willem Zwiers van AquAmigos. Willem zwom dit jaar bij de mannen 
verreweg de meeste BMR's (20) en behaalde in binnen- en buitenland diverse prijzen bij 
nationale kampioenschappen. Daarnaast was Willem 2 jaar terug initiatiefnemer van de 
Brabantse Masters records. 



• Bij de Teams was het de estafette Dames 100+ van SBC-2000 met de dames Ineke Goossens, 
Patricia Brooijmans, Maartje van Keulen en Sandra Temmerman die begin van het jaar in 
Vlissingen een Europees en Wereldrecord zwommen op respectievelijk de 4x50 vrij en 4x50 
wissel. In deze combinatie doen de dames ook op de reguliere NK's goede zaken. 

De jury bestond dit jaar uit de leden van de werkgroep Masters. Volgend jaar zal de jury worden 
aangevuld met de winnaars van 2005. Het reglement voor de verkiezing zal op de Kring Website 
worden geplaatst. 

Besluit 
Het Masters zwemmen in Brabant groeit dus nog steeds en blijft ook in 2006 aan de weg timmeren. 
Voor 2006 staan weer 6 wedstrijden in de Zuidelijke Cirkel gepland. 

Sinds september is Brabant via Harold Matla vertegenwoordigd in de KNZB taakgroep Masters. Het 
is de bedoeling om in het nieuwe zwemstadion in Eindhoven een centrale regiotraining op te zetten. 
Daarnaast is het de bedoeling om in de nabije toekomst regelmatig een NK Masters naar Brabant te 
halen. 

 

Harold Matla 
Werkgroep Masterszwemmen 


