
Jaarverslag Werkgroep Masters 2011 
2011 was een druk jaar op Brabant Masters gebied. 

Statistieken 

Door de Brabantse Masters werd in 2011 door 255 Masters van 23 verenigingen deelgenomen aan 27 

Masters wedstrijden in 6 landen (incl. eigen land) met in totaal 2377 starts, waarvan 164 keer een 

estafette. In Brabant werden 5 wedstrijden gezwommen, waaronder de 3-daagse NMK lange baan, 

zodat er in Brabnt 7 wedstrijddagen voor de Masters waren. 

De prestaties waren in 2011 weer goed, hieronder de meest aansprekende cijfers. 

 Op de NK Masters (korte baan) in Heerenveen werd deelgenomen door 69 Brabantse 

zwemmers van 12 Brabantse verenigingen. 

In totaal behaalden Brabant de meeste medailles: 64 Goud, 37 Zilver en 27 Brons. 

In de medaillestand eindigde 2 Brabantse verenigingen in de top 10: PSV 2
e
, Old Dutch  5

e
. 

 Op de NK Masters (lange baan) in Eindhoven werd deelgenomen door 92 Brabantse 

zwemmers van 18 Brabantse verenigingen. 

In totaal behaalden Brabant de meeste medailles: 71 Goud, 48 Zilver en 45 Brons. 

In de medaillestand eindigde PSV 1
e
, Old Dutch 4

e
, AquAmigos 14

e
. 

 Op de EK Masters in Yalta (UKR) werd deelgenomen door 10 Brabantse zwemmers van 5 

Brabantse verenigingen. 

Door Brabantse zwemmers werden 1 Gouden, 2 Zilveren en 4 Bronzen medailles behaald, 

daarnaast waren nog eens 1 plaatsen 4 t/m 8 goed voor een aparte ‘finale’-diploma. 

Europees kampioen was: Patty Verhagen 

 In totaal werd 148 keer een Brabantse Masters Record verbeterd op 131 verschillende 

afstanden. Hier waren 10 verenigingen betrokken. 

Hiervan waren 54 Nederlandse Masters Records (door 4 verschillende verenigingen), 

waarvan 23 op estafettes (door 3 verschillende verenigingen). Verder 3 Europese Masters 

Records (2x PSV, 1x De Biesboschzwemmers). 

Voor afgelopen jaar is geen de Brabantse Masters Top 5 gemaakt. De All Time Top 10 ranglijst is 

afgelopen jaar ook niet bijgewerkt. De planning is om dat in 2012 bij te werken. 

Zuidelijke Cirkel 2011 

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

Cirkel. Deze Brabantse wedstrijdreeks beleefde dit jaar haar 16
e
 editie en mag zich nog steeds 

verheugen in een grote belangstelling. Dit jaar was 1 van de 6 wedstrijden in Zeeland, en 1 in 

Limburg. 

In totaal deden over de 6 wedstrijden 62 verenigingen mee (waarvan 16 uit Brabant) met in totaal 398 

verschillende personen (189 Brabanders), 2587 persoonlijke starts en 174 estafette starts. 

In totaal werd 12,1% van de ZC-records verbeterd (91 van de 747). 

De eindzege in het verenigingsklassement ging dit jaar wederom naar PSV, gevolgd door Old Dutch 

en Den Doorn. Ook in de individuele klassementen werd flink gestreden. De uitslagen hiervan zijn te 

vinden via de Kring-website. 

Voor 2011 zijn er wederom 6 verenigingen bereid gevonden een wedstrijd te organiseren. Nadere 

informatie staat  op de Kring-website. 



Kring Master 2011 

Dit jaar was de voor de 7
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 de prestatie weer aan de beurt 

 Bij de dames viel de eer te beurt aan Marianne Maandonks van PSV. 

Marianne is de oudste actieve Masters wedstrijdzwemster in Nederland en zwom in 2011 in 

de leeftijdscategorie Dames 85+ 18 maal een persoonlijk NMR, 4 maal een esatfette NMR, en 

eenmaal een estafette EMR. 

 Bij de heren was het Harold Matla van PSV. 

Harold behaald bij de Europese Masters Kampioenschappen in Yalta (UKR) een Bronzen 

medaille.  

 Bij de Teams was het de Masterszwemmers van het Estafetteteam Heren 240+ PSV. 

De heren Brend Brevé (52), Arjaan den Haan (48), Rob Hanou (43), Joop Ariaens (59) 

zwommen tijdens de NMK in mei in Eindhoven een EMR op de 4x100 wissel  H240+ 

De jury bestond dit jaar uit de leden van de werkgroep Masters. 

Besluit 

Het Masters zwemmen in Brabant groeit dus nog steeds en blijft ook in 2012 aan de weg timmeren. 

Voor de 17
e
 editie in 2012 staan weer 6 wedstrijden in de Zuidelijke Cirkel gepland: 

ZC-1 Zondag 12 februari 2012 Boxtel  Zegenwerp 

ZC-2 Zondag 17 maart 2012  Eindhoven PSV 

ZC-3 Zondag 22 april 2012  Nijmegen Aqua-Novio ‘94 

ZC-4 Zondag 30 september 2012 Etten-Leur Z&PC DIO 

ZC-5 Zondag 28 oktober 2012 Gorinchem DoornOtters (Den Doorn / ZVDO ’74) 

ZC-6 Zaterdag 9 december 2012 Terneuzen De Schelde 

Hierbij 4 wedstrijden in Brabant, 1 in Zeeland en voor het eerst eentje in Gelderland. 

Daarnaast wordt in mei weer een NMK georganiseerd in Eindhoven en nog een paar losse 

wedstrijden, zodat er in Brabant weer zo’n 8 wedstrijddagen op de kalender staan. Dit maakt Brabant 

wederom tot dé Mastersprovincie van Nederland voor 2012. 

 

Harold Matla 

Werkgroep Masterszwemmen 


