
Jaaroverzicht PSV Masters 2001 
De Mastersafdeling heeft het afgelopen jaar de gestage groei doorgezet die het vanaf de oprichting in 

1998 heeft ingezet. Bij aanvang van het jaar waren er een kleine 20 leden, aan het eind van het jaar 

waren het er zo’n 25. Langzamerhand beginnen de Masters dus een volwaardige afdeling te vormen. 

Ook de trainingen worden goed bezocht. Gemiddeld trekken op zondagochtend onder leiding van 

trainster Agnes van Doesburg 12 tot 15 personen hun baantjes. Daarnaast zwemmen de meeste masters 

elders nog een aantal extra kilometers. 

Afgelopen seizoen werd regelmatig deelgenomen aan wedstrijden, waaronder de wedstrijden van de 

Zuidelijke Cirkel, een wedstrijdencyclus voor Masters in de Kring Noord Brabant. Hier werden over 

het algemeen leuke tijden gezwommen. Succes was er dit jaar ook op de NK Masters voor Clubteams. 

Op de eerste editie van dit veelbelovende evenement werd een eervolle 5
e
 plaats bereikt. Individueel 

succes was er verder op de diverse Master NK’s. Ook werd deelgenomen aan de EK in Mallorca door 

Annie en Miranda Smits. Zij haalde hier net niet het podium. 

Daarnaast werden er weer een aantal Nederlandse Mastersrecords gebroken door Lottie Geurts en 

Saskia Phaff. Zij ontvangen hiervoor een prestatiemedaille van de KNZB. 

Naast de activiteiten in het water was er ook ruimte voor activiteiten op de wal. Zo was er afgelopen 

zomer weer de jaarlijkse brunch aan het eind van het seizoen, en werd ook met kerst een kerstbrunch 

genuttigd. Verder zorgde Saskia voor de nodige leven in de brouwerij door een extra supporter te 

baren. 

Inmiddels hebben de Masters ook de eerste stappen op internet gezet. Via de algemene homepage van 

PSV zwemmen & waterpolo is de informatie over de Masters te benaderen. 

Voor het komend jaar verwachten we de huidige tendens door te zetten. Met de groei van het aantal 

leden, zal er actiever aan wedstrijden worden deelgenomen en zullen er meer activiteiten worden 

ondernomen. 
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