
Jaarverslag Werkgroep Masters 2006 
In 2006 is er weer veel gebeurd op Brabant Masters gebied. 

Statistieken 
Door de Brabantse Masters werd in 2006 door 226 Masters van 27 verenigingen deelgenomen aan 35 
Masters wedstrijden in 10 landen (incl. eigen land) met in totaal 2209 starts, waarvan 124 keer een 
estafette. 

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

• op de WK Masters in Stanford (USA) werden door Brabantse zwemmers 3 Gouden, 1 
Bronzen en 11 finale-medailles behaald, 

• op de NK Masters in Emmeloord was Brabant goed voor 42 Goud, 37 Zilver en 16 Brons, 
in de medaillestand eindigde PSV 2e en Old Dutch 3e, 

• in totaal werd 214 keer een Brabantse Masters Records verbeterd op 176 verschillende 
afstanden, hiervan waren 31 Nederlandse 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 2006 
De belangrijkste activiteit van de werkgroep Masters is nog steeds de organisatie van de Zuidelijke 
Cirkel. Deze Brabantse wedstrijdreeks beleefde dit jaar haar 11e editie en mag zich nog steeds 
verheugen in een stijgende belangstelling. 

In 2006 deden over de 6 wedstrijden 64 verenigingen mee (20 uit Brabant) met in totaal 355 
verschillende personen (199 Brabanders), 2536 persoonlijke starts en 127 estafette starts. In totaal 
werd 27½% van de ZC-records verbeterd (170 van de 619). 

De eindzege in het verenigingsklassement ging dit jaar voor de 4e maal op rij naar AquAmigos uit 
Vlijmen, gevolgd door PSV en De Stormvogel. 
Dit was echter de laatste keer dat de huidige methode van puntentellen werd gehanteerd. Daarnaast 
geldt vanaf 2007 een beperking in het aantal persoonlijke starts (max. 5). 

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

Voor 2007 zijn er wederom 6 verenigingen bereid gevonden een wedstrijd te organiseren. Nadere 
informatie is te vinden op de Kring Website. Daarnaast zal de Masterswedstrijd van 3 maart in het 
kader van het jubileum van de Kring Noord-Brabant ook meetellen in de persoonlijke klassementen. 

Kring Master 2006 
Dit jaar was de voor de 2e maal de verkiezing van de Kring Master van het jaar. Hierbij wordt in de 
oneven jaren gekeken wordt naar in het oog springende prestaties en in de even jaren aan de 
Mastersgedachte: "Fun, Friendschip & Fitness". Dit in 3 verschillende categorieën: dames, heren en 
teams. 

• Bij de dames viel de eer te beurt aan Elly ten Oever van Old Dutch. 
Elly komt uit in de categorie 75+ en is al jaren actief in het Masterszwemmen. Dit doet zij in 
binnen- en buitenland, in het zwembad en in het open water. Ondanks de ongemakken die met 
de jaren komen en het feit dat ze inmiddels o vergrootmoeder is, is zij niet uit het zwembad 
weg te denken en een rolmodel voor alle oudere masters. Elly was wegens een aanstaande 
operatie niet aanwezig bij de uitreiking maar liet weten de prijs zeer te waarderen. 



• Bij de heren was het Louis Matthijssen van PSV. 
Louis is bij vrijwel elke wedstrijd in de Zuidelijke Cirkel van de partij. Wegens een ziekte is 
hij nagenoeg doof en blind. Dit weerhoudt hem niet om zijn klassementen vol te zwemmen en 
de lange afstanden zoals de 1500 gaat hij ook niet uit de weg. Dit toonbeeld van 
onverzettelijkheid en plezier in de sport maakt hem dit jaar de terechte winnaar die naast de 
beker beloond werd met een stevig applaus. 

• Bij de Teams was het de ploeg van De Zilvermeeuw. 
De Zilvermeeuw is een ploeg waarbij het zwemplezier voorop staat. Dit belet ze echter niet 
om aan iets prestatiefs als een wedstrijd mee te doen. Ze laten dan ook zien dat die heel goed 
samen gaat. De teamgeest en het plezier stralen er iedere keer weer duidelijk vanaf. De 
winnaarstaart werd glunderend in ontvangst genomen en zal inmiddels verdeeld zijn onder de 
teamgenoten. 

De jury bestond dit jaar uit de leden van de werkgroep Masters en de winaars van 2005. Volgend jaar 
zal de jury worden aangevuld met de winnaars van 2006. 

RegioTrainingen 
Afgelopen jaar is ook 5 maal een regiotraining georganiseerd in Eindhoven. Deze trainingen werden 
goed bezocht door zo’n 30 tot 40 Masters. In 2007 zal hiermee worden doorgegaan. 

Besluit 
Het Masters zwemmen in Brabant groeit dus nog steeds en blijft ook in 2007 aan de weg timmeren. 
Voor 2006 staan weer 6 wedstrijden in de Zuidelijke Cirkel gepland. Daarnaast een Kringwedstrijd, 
en ook de NK Masters wordt in Brabant verzwommen. Zodat er 10 wedstrijddagen op de kalender 
staan. Dit maakt Brabant tot dé Mastersprovincie van Nederland voor 2007. 
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