
Jaaroverzicht PSV Masters 2002 
De Mastersafdeling heeft het afgelopen jaar wederom een groei mogen doormaken. Zo is het aantal 

leden van de afdeling inmiddels de dertig gepasseerd en zijn we nog steeds groeiende. Op 

zondagochtend 9 uur kan trainster Agnes van Doesburg een steeds grotere schare enthousiaste Masters 

verwelkomen (gemiddeld 15-20 personen). Daarnaast wordt ook doordeweeks de ochtendtrainingen 

door een tiental Masters trouw bezocht. 

Deze groei komt ook tot uiting in de deelname aan wedstrijden. In de verschillende wedstrijden 

kwamen afgelopen jaar in totaal 20 Masters aan de start, goed voor 197 individuele en 11 estafette 

starts (in 2001 waren dit nog 11 deelnemers met 97 starts, 3 estafettes). Hierbij verwelkomen we enkele 

nieuwe namen, maar ook oude PSV-ers maken hun rentree. 

 

Er werd weer deelgenomen aan de wedstrijden van de Zuidelijke Cirkel, een wedstrijdencyclus voor 

Masters in de Kring Noord Brabant. Hierbij werd over het algemeen best redelijk gezwommen, goed 

voor veel ereplaatsen en prijzen. 

In september is weer deelgenomen aan de Landelijke Masters Kampioenschappen voor teams. Vorig 

jaar behaalde we hier een eervolle vijfde plaats (1911,06 punten). Dit jaar was het deelnemersveld 

groter en de concurrentie beduidend sterker. Toch wisten we met vrijwel evenveel punten een goede 

zevende plaats te behalen (1911,13 punten). Individueel succes was er verder op de diverse Master 

NK’s en verder werd er deelgenomen aan de WK in Christchurch (NZ) door Ad Brouwers. 

Daarnaast werden er weer een aantal Nederlandse Mastersrecords gebroken danwel evenaart 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 een 

bowlinguitje met aansluitend een gezellig avondje steengrillen. Verder natuurlijk de traditionele 

zomerbrunch aan het eind van het seizoen, en ook met kerst lijkt dit een jaarlijks terugkerend fenomeen 

te worden. Geen nieuw kroost onder de leden dit jaar, maar komend jaar staat er al weer minstens 1 op 

stapel. 

 

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. 

 

Kortom vanuit de Masters voornamelijk goede berichten. Komend jaar gaat onze afdeling alweer het 

eerste lustrumjaar in. Hoe we dit gaan vieren is nog niet bekend, maar dat het een leuk jaar zal worden, 

staat eigenlijk nu al vast. Vanuit de Masters wensen we iedereen een sportief 2003! 

 

Harold Matla 


