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Voor PSV Masters was 2007 een hectisch en bewogen jaar. Zo is er veel gebeurd en georganiseerd. 

We hebben echter ook afscheid moeten nemen van Alouïne. Begin maart bereikte ons het bericht dat 

zij was overleden. Alouïne was vanaf het begin lid van de Masters afdeling en altijd goedlachs 

aanwezig op de training, wedstrijden en activiteiten. 

 

Gelukkig zijn er ook veel leuke en positieve dingen te melden. Het aantal leden is gegroeid naar zo’n 

140. Op zowel de trainingen als op de wedstrijden waren er gemiddeld ook meer leden 

vertegenwoordigd. Afgelopen jaar zijn ook weer een aantal regiotrainingen gehouden, waarbij we 

Masters van andere verenigingen te gast hadden. 

 

Organisatorisch waren de diverse door PSV Masters georganiseerde wedstrijden weer een succes. 

 Jublieum wedstrijd Kring Noord-Brabant 

 Open Nederlandse Masters Kampioenschappen 

 Test wedstrijd EK Masters 

 NK Gay voor teams (door onze Kouros-leden) 

 Zuidelijke Cirkel 

 

Veel deelnemers en ook veel goede tijden. Hieronder enkele statistieken. 

 

Wedstrijdstatistieken per jaar 2007 2006 2005 

Eigen wedstrijddagen 7 1 1 

# wedstrijddagen 35 32 24 

# landen 6 5 3 

# Open Water wedstrijden 16 7 7 

# PSV Masters 82 58 34 

# persoonlijke starts 1012 591 456 

# estafette starts 69 47 33 

Nederlandse Masters Records 42 23 28 

Brabantse Masters Records 171 110 136 

 

Op sportief gebied werd er op meerdere wedstrijden flink gescoord. 

 Op de NMK in Heerenveen werd 23 Goud, 11 Zilver en 4 Brons behaald, waarmee we 2
e
 waren in 

het medailleklassement achter thuisploeg HZ&PC Heerenveen. 

 Op de NMK in Eindhoven werd 61 Goud, 28 Zilver en 24 Brons behaald, waarmee we ruim 1
e
 

waren in het medailleklassement. 

 Op de EK Masters in augustus in Kranj-Bled (SLO) werd goed gescoord: 

o door Lottie Geurts 2 maal Goud, 3 Zilver en 1 maal Brons behaald. 

o Bianca Co behaalde 1 Goud, , 1 Zilver en 3 Brons.  

o Saskia Phaff behaalde 2 Zilveren medailles. 

o Naast deze 13 medailles werden nog 13 diploma’s voor de 1
e
 8 behaald, waarvan 4 

vierde plaatsen. 

 Op de teamwedstrijd in Winterswijk behaalde PSV een eervolle 2
e
 plaats. 

 In de Zuidelijke Cirkel behaalde PSV weer de meeste medailles en wedstrijdrecords (56 van de 

1870), maar werd voor het eerst eerste in de puntentelling over 6 wedstrijden. 

 

Verder werd er weer flink huisgehouden in de diverse recordlijsten. 

 Er werden 42 Nederlandse Masters Records gezwommen, waarvan 13 op de estafettes. 

o Voor de persoonlijke records waren 45 zwemmers verantwoordelijk en bij de estafettes waren 

dit 20 personen. 

o In Nederland staan we met 74 NMR’s op de 2
e
 plaats. Op de estafettes heeft PSV verreweg de 

meeste NMR’s (24). 

 Er werden 171 Brabantse Masters Records gezwommen, waarvan 32 op de estafettes. 

o ( persoonlijke BMR’s door 22 zwemmers en estafettes  BMR’s  door 36 personen ). 



o Aan het eind van 2007 hebben we onze koppositie als grossier in Brabantse Masters Records 

flink verstevigd. PSV Masters heeft nu 380 (=40%) van deze records in handen. 

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

hebben. 

 

Natuurlijk waren er ook de nodige activiteiten op de wal. 

 Zo hadden we natuurlijk weer de traditionele nieuwjaars-winterbrunch, dit keer voor het eerst in 

het clubhuis. 

 Tijdens de NMK hadden we een groot mastersbuffet bij Swimmers. 

 Sinds de zomer drinken we elke eerste zondag van de maand koffie in het clubhuis. 

 Verder weer een aantal kraambezoeken bij pasgeboren mini-masters. 

 

Voor 2008 verwachten we dat het ledenaantal zal stabiliseren. Er worden weer 2 tot 3 

Masterswedstrijden georganiseerd. Naast de Zuidelijke Cirkel was dit de NK Masters in januari. 

Daarnaast zal meer aandacht komen voor kwaliteit in de trainingen en buiten het zwembad in sociale 

activiteiten. 

 


