
Jaarverslag Werkgroep Masters 2008 
2008 was een druk jaar op Brabant Masters gebied. 

Statistieken 

Door de Brabantse Masters werd in 2008 door 218 Masters van 21 verenigingen deelgenomen aan 30 

Masters wedstrijden in 7 landen (incl. eigen land) met in totaal 2664 starts, waarvan 137 keer een 

estafette. In Brabant werden 6 wedstrijden gezwommen, waaronder de 3-daagse NMK lange baan, 

zodat er 8 wedstrijddagen voor de Masters waren. 

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

 op de NK Masters (lange baan) in Eindhoven behaalde Brabant de meeste medailles: 78 

Goud, 63 Zilver en 69 Brons, in de medaillestand eindigde PSV 1
e
 en Old Dutch 7

e
, De 

Biesboschzwemmers 9
e
. 

 op de WK Masters in Perth (AUS) werden door Brabantse zwemmers 1 Gouden, 2 Bronzen 

en 6 Zilveren medailles behaald, daarnaast waren nog eens 20 plaatsen 4 t/m 10 goed voor een 

aparte ‘finale’-medaille, 

 op de NK Masters (korte baan) in Winterswijk behaalde Brabant de meeste medailles: 52 

Goud, 36 Zilver en 24 Brons, in de medaillestand eindigde Aquamigos 3
e
, TRB-RES 6

e
 en 

Old Dutch 12
e
. 

 in totaal werd 298 keer een Brabantse Masters Record verbeterd op 216 verschillende 

afstanden, hiervan waren 35 Nederlandse Masters Records. 

Voor 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 2008 

De belangrijkste activiteit van de werkgroep Masters is nog steeds de organisatie van de Zuidelijke 

Cirkel. Deze Brabantse wedstrijdreeks beleefde dit jaar haar 13
e
 editie en mag zich nog steeds 

verheugen in een grote belangstelling. Dit jaar waren 2 van de 6 wedstrijden in Zeeland. 

In totaal deden over de 6 wedstrijden 57 verenigingen mee (15 uit Brabant) met in totaal 321 

verschillende personen (161 Brabanders), 2189 persoonlijke starts en 135 estafette starts. In totaal 

werd 16% van de ZC-records verbeterd (107 van de 655). 

De eindzege in het verenigingsklassement ging dit jaar naar De Stormvogel, gevolgd door Aquamigos 

en Old Dutch. Ook in de individuele klassementen werd flink gestreden. De uitslagen hiervan zijn te 

vinden op de Kring-website. 

Open Brabantse Masters Kampioenschappen 2008 

In 2008 was er ook een Open Brabants Masters Kampioenschap. Er waren medailles per leeftijds-

categorie over een puntentotaal van de beste 3 nummers. Daarnaast was er ook een overall klassement 

over alle leeftijden. De punten werden bepaald door de tijden te relateren aan de Wereld Masters 

Records 

 

Dames 

 

  Heren  

1 Mathilde VINK Swol 1894  1 Albert BOONSTRA Aqua-Novio '94 

2 Femke HENDRIKX DZT '62  2 Harold MATLA PSV 

3 Linda SCHELLEKENS Neptunus '58  3 Erik van DARTEL PSV 

 

Voor 2009 zijn er wederom 6 verenigingen bereid gevonden een wedstrijd te organiseren. Daarnaast 

is op 4 januari reeds een Open Brabants Masters Kampioenschap verzwommen. Nadere informatie is 

te vinden op de Kring-website. 



Kring Master 2008 

Dit jaar was de voor de 4
e
 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 naar 

voorbeelden van de Mastersgedachte " Fitness, Friendship and Understanding". Dit in 3 verschillende 

categorieën: dames, heren en teams. Dit jaar was Mastersgedachte weer aan de beurt 

 Bij de dames viel de eer te beurt aan Mariska Boeijkens van de Zilvermeeuw. 

Mariska is een toonbeeld van enthousiasme en in de wedstrijd uitermate fanatiek. Haar 

enthousiasme is aanstekelijk en motiveert haar ploeggenoten om naar wedstrijden mee te 

gaan.  

 Bij de heren was het Kees Kevenaar van Aquamigos. 

Kees heeft al geruime tijd de Mastersleeftijd, echter niet in de bak maar met name aan de bak 

actief. Hij is een vaste kracht in de jury bij de Masterswedstrijden in de Zuidelijke Cirkel. 

Daarnaast is hij de Masterstrainer van Aquamigos. 

 Bij de Teams was het de Mastersploeg van De Biesboschzwemmers. 

De Mastersploeg van De Biesboschzwemmers is in opkomst. Begonnen met een aantal oudere 

zwemmers, is er inmiddels redelijk grote ploeg ontstaan met herkenbare oranje shirts. 

Naast de Brabantse wedstrijden zijn ze ook steeds meer Nationaal en Internationaal op 

Masterswedstrijden te vinden. In 2007 werd voor de 2
e
 maal een wedstrijd in de Zuidelijke 

Cirkel georganiseerd die mede door de goed verzorgde muziek zeer gezellig was. 

De jury bestond dit jaar uit de leden van de werkgroep Masters en de winnaars van 2007. Volgend 

jaar zal de jury worden aangevuld met de winnaars van 2008. 

RegioTrainingen 

Afgelopen jaar zijn er geen regiotraining georganiseerd. In 2009 zal dit weer worden opgepakt. 

Dutch Masters Hall of Fame 

Ter gelegenheid van 25 jaar Masterszwemmen in Nederland is een ‘Dutch Masters Hall of Fame’ 

opgericht. Hierin zijn 25 Nederlandse Masters opgenomen, waaronder 3 Brabanders: 

Annie de Vos-van Gerven (Old Dutch), Elly ten Oever-Visser (Old Dutch), Lottie Geurts (PSV) 

Besluit 

Het Masters zwemmen in Brabant groeit dus nog steeds en blijft ook in 2008 aan de weg timmeren. 

Voor 2009 staan weer 6 wedstrijden in de Zuidelijke Cirkel gepland: 

ZC-1 Zondag 15 februari 2009 Hoogerheide De Zilvermeeuw 

ZC-2 Zondag 5 april 2009  Deurne  DZT'62  

ZC-3 zondag 7 juni 2009  Vlissingen De Stormvogel 

ZC-4 zondag 27 september 2009 Best  DBD 

ZC-5 Zaterdag 31 oktober 2009 Eindhoven PSV 

ZC-6 Zondag 13 december 2009 Vlijmen Aquamigos 

Daarnaast is er in januari weer Open Brabantse Masters in Boxtel verzwommen en wordt in mei weer 

een NMK georganiseerd. Zodat er minstens 10 wedstrijddagen op de kalender staan. Dit maakt 

Brabant wederom tot dé Mastersprovincie van Nederland voor 2009. 

 

Harold Matla 

Werkgroep Masterszwemmen 


