
Jaarverslag Werkgroep Masters 2007 
In 2007 was een druk jaar op Brabant Masters gebied. 

Statistieken 
Door de Brabantse Masters werd in 2007 door 310 Masters van 25 verenigingen deelgenomen aan 28 
Masters wedstrijden in 7 landen (incl. eigen land) met in totaal 3514 starts, waarvan 204 keer een 
estafette. In Brabant werden 10 wedstrijden gezwommen, waaronder de 3-daagse NMK lange baan, 
zodat er 12 wedstrijddagen voor de Masters waren. 

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

• op de EK Masters in Kranj (SLO) werden door Brabantse zwemmers 3 Gouden, 8 Bronzen en 
8 Zilveren medailles behaald, daarnaast waren nog eens 34 plaatsen 4 t/m 8 goed voor een 
diploma, 

• op de NK Masters (korte baan) in Heerenveen behaalde Brabant de meeste medailles: 74 
Goud, 51 Zilver en 23 Brons, in de medaillestand eindigde PSV 2e, Old Dutch 5e en TRB-
RES 10e, 

• op de NK Masters (lange baan) in Eindhoven behaalde Brabant de meeste medailles: 108 
Goud, 63 Zilver en 54 Brons, in de medaillestand eindigde PSV 1e en Old Dutch 4e, 

• in totaal werd 379 keer een Brabantse Masters Record verbeterd op 277 verschillende 
afstanden, hiervan waren 59 Nederlandse Masters Records. 

Afgelopen jaar is naast de Brabantse Masters Top 5 ook een All Time Top 10 ranglijst gemaakt. Deze 
is te vinden op de Kring Website. 

Zuidelijke Cirkel 2007 
De belangrijkste activiteit van de werkgroep Masters is nog steeds de organisatie van de Zuidelijke 
Cirkel. Deze Brabantse wedstrijdreeks beleefde dit jaar haar 12e editie en mag zich nog steeds 
verheugen in een grote belangstelling. 

In 2007 was er naast de 6 gebruikelijke wedstrijden nog een extra wedstrijd gedurende het 60-jarige 
jubileum weekend van de Kring Noord-Brabant. In totaal deden over de 7 wedstrijden 59 
verenigingen mee (18 uit Brabant) met in totaal 386 verschillende personen (258 Brabanders), 2828 
persoonlijke starts en 160 estafette starts. In totaal werd 23% van de ZC-records verbeterd (147 van 
de 631). 

Dit jaar werd een nieuwe puntentelling gehanteerd waarbij per ronde een onderlinge competitie was 
waaruit een rondeklassement werd opgesteld. De eindzege in het verenigingsklassement ging dit jaar 
naar PSV, gevolgd door Aquamigos en Old Dutch. 

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

Voor 2008 zijn er wederom 6 verenigingen bereid gevonden een wedstrijd te organiseren. Nadere 
informatie is te vinden op de Kring Website. 

Kring Master 2007 
Dit jaar was de voor de 3e 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 Bianca Cox van PSV. 
Bianca wist op de EMK in Kranj (SLO) een 5-tal medailles te vergaren, waaronder een 
Europese titel op de 200 rugslag Dames 25+. 



• Bij de heren was het Cor Sprengers van PSV. 
Cor wist in 2007 de meeste (5) NMR’s te zwemmen 

• Bij de Teams was het de ploeg van PSV Masters. 
In deze categorie ging het tussen de estafette D280+ van Old Dutch met 2 Bronzen medailles 
op de EMK en de ploeg van PSV met zeer veel opvallende verrichtingen. 
Uiteindelijk werd het de ploeg van PSV omdat zij in 2007 veruit de meeste aansprekende 
prestaties van alle Brabantse verenigingen heeft neergezet. Naast de 42 NMR’s en 171 
BMR’s waren er op de EMK 4 Goud, 6 Zilver en 3 Bronzen medailles en werd de Zuidelijke 
Cirkel gewonnen. Organisatorisch werden door PSV Masters 5 wedstrijden georganiseerd: de 
NMK, de jubileum wedstrijd, een zuidelijke cirkel wedstrijd, de NK Gay voor teams en een 
EMK-testwedstrijd. 

De jury bestond dit jaar uit de leden van de werkgroep Masters en de winaars van 2006. Volgend jaar 
zal de jury worden aangevuld met de winnaars van 2007. 

RegioTrainingen 
Afgelopen jaar is ook 2 maal een regiotraining georganiseerd in Eindhoven. Deze trainingen werden 
goed bezocht door zo’n 30 tot 40 Masters. In 2008 zal hiermee worden doorgegaan. 

Besluit 
Het Masters zwemmen in Brabant groeit dus nog steeds en blijft ook in 2007 aan de weg timmeren. 
Voor 2008 staan weer 6 wedstrijden in de Zuidelijke Cirkel gepland. Daarnaast is er in januari weer 
NK Masters in Brabant verzwommen. Zodat er minstens 9 wedstrijddagen op de kalender staan. Dit 
maakt Brabant tot dé Mastersprovincie van Nederland voor 2008. 
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