
Jaarverslag Werkgroep Masters 2013 
2013 was een druk jaar op Brabant Masters gebied. 

Het ontstaan van de regio Zuid heeft geen effect op het jaarverslag over Kring Noord-Brabant. 

Statistieken 

Door de Brabantse Masters werd in 2013 door 406 Masters van 35 verenigingen deelgenomen aan 51 

Masters wedstrijden in 6 landen (incl. eigen land) met in totaal 3625 starts, waarvan 1281 keer een 

estafette. In Brabant werden 7 wedstrijden gezwommen, waaronder de 3-daagse NMK lange baan, en 

de5-daagse EMK zodat er in Brabant 13 wedstrijddagen voor de Masters waren. 

De prestaties waren in 2013 weer goed, hieronder de meest aansprekende cijfers. 

 Op de NK Masters (korte baan) in Nijverdal werd deelgenomen door 92 Brabantse zwemmers 

van 14 Brabantse verenigingen. 

In totaal behaalden Brabant de meeste medailles: 93 Goud, 74 Zilver en 40 Brons. 

In de medaillestand eindigde PSV 1
e
, Old Dutch 3

e
 en De Biesboschzwemmers 14

e
. 

 Op de NK Masters (lange baan) in Eindhoven werd deelgenomen door 142 Brabantse 

zwemmers van 20 Brabantse verenigingen. 

In totaal behaalden Brabant de meeste medailles: 108 Goud, 72 Zilver en 61 Brons. 

In de medaillestand eindigde PSV 1
e
 en Old Dutch 18

e
  

 Op de EK Masters in Eindhoven werd deelgenomen door 229 Brabantse zwemmers van 31 

Brabantse verenigingen. 

Er werden door 13 zwemmers persoonlijke medailles behaald, en 9 estaffettes vielen in de 

prijzen. Door Brabantse zwemmers werden in totaal in het zwembad 11 Gouden, 12 Zilveren 

en 12 Bronzen medailles behaald, daarnaast waren nog eens 71 plaatsen 4 t/m 8 goed voor een 

aparte ‘finale’-diploma. 

Persoonlijk Europees kampioenen waren: Femke Hendrikx, Ineke Weekers, Inge de Bruijn, 

Lottie Geurts, Marianne Maandonks en Stefan Oosting. En met de estafette: Brend Breve, 

Ineke Weekers, Corrie Verhoeven, Fred Ketting, Rieneke Terink, Geert Lantink, Marjolijn 

Wuisman en Stefan Oosting. 

 In totaal werd 401 keer een Brabantse Masters Record verbeterd op 241 verschillende 

afstanden. Hier waren 20 verenigingen betrokken. Hiervan waren er 70 op een estafette (door 

6 verenigingen). 

Hiervan waren 108 Nederlandse Masters Records (door 4 verschillende verenigingen), 

waarvan 43 op estafettes (allemaal door PSV). 

Verder 4 Europees Masters Records, en 1 Wereld Masters record. 

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

afgelopen jaar ook niet bijgewerkt. Dit wordt in de zomer van 2014 bijgewerkt. 

Zuidelijke Cirkel 2013 

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

Cirkel. Deze Brabantse wedstrijdreeks beleefde dit jaar haar 18
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 

Gelderland. 

In totaal deden over de 6 wedstrijden 75 verenigingen mee (waarvan 23 uit Brabant) met in totaal 

462verschillende personen (272 Brabanders), 2467 persoonlijke starts en 111 estafette starts. 

In totaal werd 13,5 % van de ZC-records verbeterd (105 van de 778). 

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 2014 zijn er wederom 6 verenigingen bereid gevonden een wedstrijd te organiseren. Nadere 

informatie staat  op de Kring-website. 

Kring Master 2013 

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 prestatie weer aan de beurt 

 Bij de dames viel de eer te beurt aan Corrie Verhoeven van PSV. 

Corrie wist op de EMK in Eindhoven persoonlijk Brons te halen en met de estafette 1 Goud 

en 2 Zilver. Daarnaast zwom ze 14 persoonlijke NMR’s en nog 7 met een estafette. 

 Bij de heren was het Martin de Wildt van Nuenen 

Martin wist op de EMK in Eindhoven 2 Zilveren medailles te halen, en zwom daar 3 NMR’s.  

 Bij de Teams was het het estafette team 4x50 vrij Mix 100+ van  PSV. 

Deze estafette bestaande uit Rieneke Terink, Geert Lantink, Marjolijn Wuisman, Stefan 

Oosting wist op de EMK in Eindhoven een gouden medaille te behalen in een WMR-tijd. 

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 2014 aan de weg timmeren. 

Voor de 19
e
 editie in 2014 staan weer 6 wedstrijden in de Zuidelijke Cirkel gepland: 

Zaterdag 15 februari Gorinchem De Biesboschzwemmers/Den Doorn 

Zondag 16 maart Hoogerheide De Zilvermeeuw 

Zaterdag 12 april Oostburg Scheldestroom 

Zondag 28 september Boxtel  Zegenwerp 

Zondag 26 oktober Roermond RZ 

Zaterdag  6 december Eindhoven PSV 

Hierbij 4 wedstrijden in Brabant, 1 in Zeeland en eentje in Limburg. 

Komend jaar is er geen NMK in Eindhoven, maar staan er nog een paar losse wedstrijden op de 

planning waaronder in Eindhoven en Budel zodat er zo’n 8 wedstrijddagen op de kalender staan. 

 

Harold Matla 

Werkgroep Masterszwemmen 


