
Jaaroverzicht PSV Masters 2003 
Met de Masters ging het in 2003 wederom prima. Zo vierden we ons eerste lustrum en is er nog steeds 

een gestage groei van het aantal leden. Dit merken we onder meer aan de opkomst op de 

ochtendtraining, waar gemiddeld zo’n 15-20 masters aanwezig zijn. 

 

Prestatief ging het ook voor de wind. Het jaar werd begonnen met een Nederlands masterrecord op de 

4x50 vrij dames 160+. Tracey Barnes, Ans Hooft, Marleen Willems, Saskia Phaff zorgden ervoor dat 

PSV in estafette-verband voor het eerst dit kunststukje klaar speelde.  Ook in rest van de wedstrijden 

van de Zuidelijke Cirkel, een wedstrijdencyclus voor Masters in de Kring Noord Brabant werd door de 

PSV-ers goed gepresteerd. Verder werd weer deelgenomen aan de Landelijke Masters 

Kampioenschappen voor teams, waar niet onverdienstelijk werd gepresteerd. 

 

Een hoogtepunt dit jaar was toch wel de deelname aan de EMK. De Waterpolo Heren 30+ haalden aan 

het begin van de zomer in Kroatië Europees goud. De zwemmers gingen aan het eind van de zomer in 

Millau Frankrijk met 4 bronzen en een zilver medaille terug naar Eindhoven. De medailles werden 

allen gewonnen door Lottie Geurts in de categorie 65+. Ook de andere zwemmers presteerder goed. 

Harold Matla zat slechts 0.3 seconden af van brons en Ans Hooft was met haar 7
e
 plaats ook dichtbij. 

 

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

activiteitendag waar we gingen tandemen door het Brabantse land en kanoën over en in de Dommel 

met aansluitend een gezellig avondje barbecuen,. Verder natuurlijk de traditionele zomer- en 

winterbrunch, die zoals altijd zeer gezellig was. 

 

Voor het komende 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. Tot nu gaan we al met 9 masters naar de WMK in Italië, hier zal naar verwachting ook 

een PSV waterpolo-team aan deelnemen. 

 

Harold Matla 


