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Voor PSV Masters was 2006 een uittekend jaar. De uitbreiding van de trainingsmogelijkheden in het 

nieuwe zwemstadion zorgde ervoor dat het ledenbestand bijna verdriedubbelde van 45 naar zo’n 120 

leden. Dit was onder meer te merken in de trainingsopkomst, die gemiddeld en absoluut hoger was. 

 

Ook op de wedstrijden waren meer PSV Masters vertegenwoordigd. Deze trend werd met name na de 

zomer zichtbaar. Op de teamwedstrijd deden we voor het eerst met 2 teams mee, en in Best kwam in 

totaal 42 PSV Masters aan de start. In totaal kwamen in 2006 58 PSV Masters aan de start (2005: 34) in 

47 estafettes (2005: 33) en 591 persoonlijke starts (2005: 456). 

 

Afgelopen jaar is ook gestart met regiotrainingen. Deze zijn inmiddels 5x gehouden en werden steevast 

goed bezocht. Dit mede door de clinics die afgelopen jaar door Joris Keizer en Klaas-Erik Zwering 

werden gegeven. 

 

Organisatorisch was de door PSV georganiseerde wedstrijd in de Zuidelijke Cirkel weer een succes. 

Veel deelnemers en ook veel goede tijden. 

 

Op sportief gebied werd er op meerdere wedstrijden flink gescoord: 

 Op de NMK in Emmeloord werd 18 Goud, 11 Zilver en 3 Brons behaald, waarmee we 2
e
 waren in 

het medailleklassement achter AZ&PC. 

 Op de WK Masters in augustus in Stanford (USA) werd door Lottie Geurts 3 maal Goud en 1 maal 

Brons behaald in prachtige NMR’s. En daarnaast werden nog 3 finalemedailles behaald door 

Lottie (1x) en Ineke (2x). Hiermee werd het best gescoord van alle Nederlandse deelnemers. 

 Op de teamwedstrijd in Winterswijk behaalde PSV een eervolle 2
e
 plaats en het tweede team wist 

nog 12
e
 te worden in een veld van 15 teams. 

 In de Zuidelijke Cirkel behaalde PSV de meeste medailles en wedstrijdrecords (64 van de 190), 

maar werd in de puntentelling over 6 wedstrijden de 2
e
 plaats behaald achter Aquamigos die op 

basis van kwantitief zwemmen de kwaliteit van PSV voor wisten te blijven. 

Verder werd er weer flink huisgehouden in de diverse recordlijsten. 

 Er werden 23 Nederlandse Masters Records gezwommen, waarvan 4 op de estafettes. 

o Voor de persoonlijke records waren 4 zwemmers verantwoordelijk en bij de estafettes waren 

dit 15 personen. 

o In Nederland staan we met 51 NMR’s op de 5
e
 plaats. Komend jaar moeten we hier zelfs een 

plaatsje kunnen stijgen. 

 Er werden 110 Brabantse Masters Records gezwommen, waarvan 10 op de estafettes. 

o ( persoonlijke BMR’s door 20 zwemmers en estafettes  BMR’s  door 20 personen ). 

 Aan het eind van 2006 hebben we onze koppositie als grossier in Brabantse Masters Records flink 

verstevigd. PSV Masters heeft nu 317 (=35,02%) van deze records in handen. 

o ( 291 persoonlijke BMR’s door 32 personen en 26 estafette BMR’s door 29 personen ). 

 Er werden 153 algemene  ClubRecords verbeterd en 34  ClubRecords op de 50m baan. 

o ( persoonlijke CR’s 24 zwemmers, estafette CR’s 28 personen ). 

 Het aantal betrokken personen laat zien dat we met namen in de breedte flink veel kwaliteit in huis 

hebben. 

 

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 uitgebreide winterkost 

met soepen en stamppotten buffet had gemaakt.. 

Daarnaast bleek de PSV Masters ook bijzonder vruchtbaar. Negen keer maar liefst konden we dit jaar 

op kraamvisite: 2 dochters en 7 zoons. 

 

Voor 2007 gaan we de huidige trend doorzetten. De verwachting is dat het ledental komend jaar nog 

zal stijgen, al zal dat minder hard gaan als afgelopen jaar. Ook zien we regelmatig oud-PSV-ers terug 

komen. 

PSV Masters is inmiddels dan ook de grootste Mastersclub van Nederland geworden, waarbij ook de 

kwaliteit in de breedte is toegenomen. 



Komend jaar worden in Eindhoven 3 Masterswedstrijden georganiseerd. Naast de Zuidelijke Cirkel is 

dit een NK Masters in april en een Kring jubileumwedstrijd op 3 maart.  

Verder zal er met de komst van de verenigingsruimte eind vorig jaar meer aandacht komen voor 

activiteiten en gezelligheid na de training. 

 


