
Jaarverslag Werkgroep Masters 2014 
2014 was een druk jaar op Brabant Masters gebied. 

Statistieken 

Door de Brabantse Masters werd in 2014 door 295 Masters van 25 verenigingen deelgenomen aan 50 

Masters wedstrijden in 6 landen (incl. eigen land) met in totaal 2755 starts, waarvan 207 keer een 

estafette. In Brabant werden 5 wedstrijden gezwommen waren. Dat was minder dan de laatste jaren, 

daarnaast was er in 2013 de EMK in Eindhoven wat veel scheelde in de aantallen 

De prestaties waren in 2014 weer goed, hieronder de meest aansprekende cijfers. 

 Op de NK Masters (korte baan) in Zwolle werd deelgenomen door 107 Brabantse zwemmers 

van 14 Brabantse verenigingen. 

In totaal behaalden Brabant de meeste medailles: 93 Goud, 50 Zilver en 36 Brons. 

In de medaillestand eindigde PSV 1
e
, De Biesboschzwemmers 8

e
 en Old Dutch 9

e
. 

 Op de NK Masters (lange baan) in Den Haag werd deelgenomen door 82 Brabantse 

zwemmers van 12 Brabantse verenigingen. 

In totaal behaalden Brabant de meeste medailles: 98 Goud, 49 Zilver en 29 Brons. 

In de medaillestand eindigde PSV 1
e
, Old Dutch 2

e
 en TRB-RES 26

e
. 

 Op de WK Masters in Montreal (CAN) werd deelgenomen door 12 Brabantse zwemmers van 

6 Brabantse verenigingen. 

Er werden geen persoonlijke medailles behaald Wel waren er 11 plaatsen 4 t/m 8 goed voor 

een apart ‘finale’-diploma. 

 In totaal werd 244 keer een Brabantse Masters Record verbeterd op 203 verschillende 

afstanden. Hier waren 14 verenigingen betrokken. Hiervan waren er 42 op een estafette (door 

6 verenigingen). 

Hiervan waren 65 Nederlandse Masters Records (door 4 verschillende verenigingen), 

waarvan 26 op estafettes. 

Verder 3 Europees Masters Records en 1 Wereld Masters record. 

Zuidelijke Cirkel 2014 

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

Cirkel. Deze Brabantse wedstrijdreeks beleefde dit jaar haar 19
e
 editie en mag zich nog steeds 

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

Limburg. 

Er waren dit jaar wat minder deelnemers, dat deels werd veroorzaakt doordat in 2013 de EMK was en 

er toen extra deelnemers waren om .limiettijden te zwemmen. Een andere oorzaak is dat er in Zeeland 

en Limburg minder masters meededen omdat daar minder masters zijn en dit minder centraal ligt. 

In totaal deden over de 6 wedstrijden 55 verenigingen mee (waarvan 20 uit Brabant) met in totaal 370 

verschillende personen (224 Brabanders), 2083 persoonlijke starts en 134 estafette starts. 

In totaal werd 10,7 % van de ZC-records verbeterd (84 van de 782). 

De eindzege in het verenigingsklassement ging dit jaar 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 2015 zijn er wederom 6 verenigingen bereid gevonden een wedstrijd te organiseren. Nadere 

informatie staat  op de Kring-website. 



Kring Master 2014 

Dit jaar was de voor de 9
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 Mascha Schijvenaars (De Zilvermeeuw). 

Mascha is een master die naast het zwemmen ook veel actief is als vrijwilliger en official, met 

name ook in de Zuidelijke Cirkel. In augustus heeft ze meegedaan aan de WMK in Montreal 

(CAN) waarbij ze puru de de prestatie en eigen beleving ging. 

 Bij de heren was het Rik van Gasteren (Aquamigos). 

Rik is in 2014 overgestapt naar een nieuwe leeftijdscategorie en had zich als doel gesteld om 

alle afstanden in zowel kort als lang bad te zwemmen. Hiertoe ging hij als enige van zijn 

vereniging veel wedstrijden in binnen- en butienland af. 

 Bij de Teams was het het team van Budel. 

Budel is sinds een jaar of 2 actief bij masterswedstrijden en heeft inmiddels een aardig 

groepje die daaraan meedoet. In 2014 hebben zij een eigen masterswedstrijd georganiseerd 

om de recreanten binnen de club kennis te laten maken met het masterszwemmen. 

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

Besluit 

Brabant blijft de grootste Kring wat betreft het masters zwemmen zal deze postitie ook in 2015 

blijven behouden. 

Voor de 20
e
 editie in 2015 staan weer 6 wedstrijden in de Zuidelijke Cirkel gepland: 

Zondag 8 februari Veldhoven Njord 

Zondag 15 maart Andel  Den Doorn 

Zondag 12 april Nijmegen Aqua-Novio ‘94 

Zondag 27 september Breda  Old Dutch 

Zondag 8 november Breda  SBC2000 

Zaterdag  12 december Eindhoven PSV 

Hierbij 5 wedstrijden in Brabant en eentje buiten Brabant. 

Komend jaar is er ook weer NMK in Eindhoven zodat er in ieder geval 8 wedstrijddagen in Brabant 

op de kalender staan. 

 

Harold Matla 

Werkgroep Masterszwemmen 


