
Jaarverslag Werkgroep Masters 2012 
2012 was een druk jaar op Brabant Masters gebied. 

Statistieken 

Door de Brabantse Masters werd in 2012 door 307 Masters van 30 verenigingen deelgenomen aan 49 

Masters wedstrijden in 7 landen (incl. eigen land) met in totaal 2785 starts, waarvan 186 keer een 

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

zodat er in Brabant 8 wedstrijddagen voor de Masters waren. 

De prestaties waren in 2012 weer goed, hieronder de meest aansprekende cijfers. 

 Op de NK Masters (korte baan) in Terneuzen werd deelgenomen door 78 Brabantse 

zwemmers van 14 Brabantse verenigingen. 

In totaal behaalden Brabant de meeste medailles: 112 Goud, 49 Zilver en 29 Brons. 

In de medaillestand eindigde PSV 1e, Old Dutch 4e, De Biesboschzwemmers 8e. 

 Op de NK Masters (lange baan) in Eindhoven werd deelgenomen door 152 Brabantse 

zwemmers van 22 Brabantse verenigingen. 

In totaal behaalden Brabant de meeste medailles: 104 Goud, 86 Zilver en 60 Brons. 

In de medaillestand eindigde PSV 1e, Old Dutch 4e, De Biesboschzwemmers 16e. 

 Op de WK Masters in Riccione (ITA) werd deelgenomen door 27 Brabantse zwemmers van 7 

Brabantse verenigingen. 

Door Brabantse zwemmers werden 1 Gouden, 3 Zilveren en 1 Bronzen medailles behaald 

(allemaal voor Lottie Geurts), daarnaast waren nog eens 10 plaatsen 4 t/m 10 goed voor een 

aparte ‘finale’-medaille. 

Wereld kampioen was: Lottie Geurts 

 In totaal werd 253 keer een Brabantse Masters Record verbeterd op 211 verschillende 

afstanden. Hier waren 18 verenigingen betrokken. 

Hiervan waren 58 Nederlandse Masters Records (door 4 verschillende verenigingen), 

waarvan 32 op estafettes (door 4 verschillende verenigingen). 

Verder 1 Europees Masters Record door een estafette Mix 320+ van PSV. 

De Mix 320+ estafette was een primeur voor Nederland. 

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

afgelopen jaar ook niet bijgewerkt. De planning is om dat na de EMK in 2013 bij te werken. 

Zuidelijke Cirkel 2012 

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

Cirkel. Deze Brabantse wedstrijdreeks beleefde dit jaar haar 17
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 56 verenigingen mee (waarvan 19 uit Brabant) met in totaal 382 

verschillende personen (164 Brabanders), 2318 persoonlijke starts en 101 estafette starts. 

In totaal werd 12,4% van de ZC-records verbeterd (94 van de 761). 

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 2012 zijn er wederom 6 verenigingen bereid gevonden een wedstrijd te organiseren. Nadere 

informatie staat  op de Kring-website. 



Kring Master 2012 

Dit jaar was de voor de 8
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 Mastersgedachte weer aan 

de beurt 

 Bij de dames viel de eer te beurt aan Mies Kuipers van Old Dutch. 

Mies is het toonbeeld van iemand die zich een doel heeft gesteld en er veel aan doet dit te 

halen. In haar geval ging het om het behalen van limieten en meedoen aan Europese en 

Wereldkampioenschappen. 

 Bij de heren was het Wouter van der Stelt van Den Doorn 

Wouter is de stuwende kracht bij Den Doorn wat resulteerd in een steeds groter wordende 

groep Masters bij deze vereniging.  

 Bij de Teams was het de Masterszwemmers van het Z&PC Dio. 

Dit vanwege een jarenlange inzet als organisatie in de Zuidelijke Cirkel, in 2012 voor de 9
e
 

maal. 

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 2013 aan de weg timmeren. 

Voor de 18
e
 editie in 2013 staan weer 6 wedstrijden in de Zuidelijke Cirkel gepland: 

ZC-1 Zaterdag 9 februari 2013 Eindhoven PSV 

ZC-2 Zondag 17 maart 2013  Breda  Old Dutch 

ZC-3 Zondag 14 april 2013  Nijmegen Aqua-Novio ‘94 

ZC-4 Zondag 29 september 2013 Boxtel  Zegenwerp 

ZC-5 Zondag 27 oktober 2013 Best  DBD 

ZC-6 Zaterdag 7 december 2013 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 in september de Europese 

Masters Kampioenschappen in Eindhoven en nog een paar losse wedstrijden, zodat er in Brabant zo’n 

14 wedstrijddagen op de kalender staan. 

Dit maakt Brabant wederom tot dé Mastersprovincie van Nederland en zelfs Europa voor 2013. 

 

Harold Matla 

Werkgroep Masterszwemmen 


