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De PSV Masters verging het in 2005 goed. Het ledenaantal vertoonde een flinke groei naar 45 leden en 

dit was ook te merken in de trainingsopkomst. 

Door 34 personen werd aan de diverse Masters wedstrijden deelgenomen (1 meer dan in 2004)! 

Dit kwam mede door het feit dat we begin in juni weer een eigen wedstrijd organiseerden in de 

Zuidelijke Cirkel. Hieraan werd door 22 PSV Masters deelgenomen! Deze ronde werd daardoor ook 

ruim gewonnen. De wedstrijd was sowieso goed bezocht en mede door het snelle TU/e-bad een 

geweldig succes. Ook in 2006 is de wedstrijd weer georganiseerd en dit zullen we ook jaarlijks blijven 

doen. 

 

Op sportief gebied werd er ook op andere wedstrijden flink gescoord: 

 Op de EK Masters in augustus in Stockholm werd door Lottie Geurts 4 maal een 1
e
 plaats behaald 

en daarnaast werd door Liselotte Joling 2x Brons en door de Dames 200+ estafette ook een 

Bronzen medaille behaald. 

 In de Zuidelijke Cirkel werd in de eindrangschikking over 6 wedstrijden de 2
e
 plaats behaald 

achter Aquamigos die op basis van kwantiteit de kwaliteit van PSV voor wisten te blijven. 

Verder werd er natuurlijk weer flink huisgehouden in de diverse recordlijsten. 

 28 Nederlandse Masters Records, waarvan 2 op de estafettes 

 136 Brabantse Masters Records, waarvan 12 op de estafettes 

 140 algemene Clubrecords en 59 Clubrecords op de 50m baan 

Aan het eind van 2005 hebben we onze koppositie als grossier in Brabantse Masters Records 

verstevigd. PSV Masters heeft nu 289 oftewel 32,2% van deze records in handen. 

In Nederland staan we met 43 NMR’s op de 5
e
 plaats. 

 

Natuurlijk was er ook het nodige aan activiteiten op de wal. Zo hadden we natuurlijk weer de 

traditionele zomer- en winterbrunch, die zoals altijd zeer gezellig waren. En het jaarlijkse uitje, waarbij 

we dit keer lekker zijn wezen eten in Best, waar Peter (de man van Marleen) een uitgebreid 

Chinees/Indisch buffet had gemaakt.. 

 

Daarnaast bleek de PSV Masters ook bijzonder vruchtbaar. Vijf keer liefst konden we dit jaar op 

kraamvisite: 2 dochters en 3 zoons. 

 

Voor 2006 verwachten we de huidige trend door te zetten. Met de komst van het nieuwe bad zijn we 

ook 's avonds gaan trainen en dit heeft al geresulteerd in veel nieuwe leden (eind april zaten we reeds 

rond de 90 leden). Hierbij zien we veel oud-PSV-ers terug komen. PSV Masters is dan ook hard op 

weg de grootste Mastersclub van Nederland te worden. 

De planning is om in het seizoen 2005-2006 een NK Masters te organiseren in ons zwemstadion. 

Verder zal er met de komst van de verenigingsruimte in de loop van 2006 meer aandacht komen voor 

activiteiten en gezelligheid na de training. 

 


