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Voor PSV Masters was weer een druk jaar. Er is weer veel gebeurd en georganiseerd. 

 In maart was er een EK Zwemmen waar veel Masters aan hebben meegeholpen. 

 In september hebben we ons 10-jarig bestaan als afdeling gevierd met een uitje. 

 Op de trainingen waren er gemiddeld weer meer leden vertegenwoordigd. 

 We hadden iets minder deelname aan wedstrijden, dit kwam doordat we minder eigen wedstrijden 

hadden. 

 Afgelopen jaar zijn er geen regiotrainingen gehouden omdat  het al zo druk was in het 

zwemstadion. 

 Aan het eind van het jaar is het aantal leden gegroeid naar iets meer dan 160. 

Het afgelopen jaar zijn er ook meer senioren (50+) lid geworden. De gemiddelde leeftijd van de 

groep bedraagt per januari 2009 ongeveer 40,5 jaar. 

 

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

 Open Nederlandse Masters Kampioenschappen in januari, hierbij ook de ONMK Schoonspringen 

(ruim 3050 zwemstarts, 735 zwemmers, 175 zwemteams, 13 landen). 

 Open Brabantse Masters Kampioenschappen in juni 

 Slotwedstrijd Zuidelijke Cirkel in december 

 

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

 

Wedstrijdstatistieken per jaar 2008 2007 2006 2005 

Eigen wedstrijddagen 5 7 1 1 

# wedstrijddagen 29 35 32 24 

# landen 5 6 5 3 

# Open Water wedstrijden 23 16 7 7 

# PSV Masters op wedstrijden 72 81 58 34 

# persoonlijke starts 794 1012 591 456 

# estafette starts 32 69 47 33 

Nederlandse Masters Records 32 42 23 28 

Brabantse Masters Records 136 171 110 136 

Clubrecords 25m-baan 135 143 160 142 

Clubrecords 50m-baan 91 228 34 59 

 

Op sportief gebied werd er op meerdere wedstrijden flink gescoord. 

 Op de NMK in Eindhoven werd 33 Goud, 21 Zilver en 22 Brons behaald, waarmee we ruim 1
e
 

waren in het medailleklassement. 

 Op de NMK in Winterswijk werd 9 Goud, 14 Zilver en 5 Brons behaald, waarmee we 13
e
 waren in 

het medailleklassement. 

 Op de WK Masters in april Perth (AUS) werd goed gescoord: 

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

o Ineke Weekers behaalde 4 Brons.  

o Rob van Gestel behaalde 4 maal de top 10. 

 In de Zuidelijke Cirkel werd door PSV weer goed gezwommen en 3 van de 6 wedstrijden 

gewonnen. Maar doordat bij de overige 3 wedstrijden met een kleine ploeg zwommen, werden 

vierde in de puntentelling over 6 wedstrijden. 

 

Verder werd er weer flink huisgehouden in de diverse recordlijsten. 

 Er werden 32 Nederlandse Masters Records gezwommen, waarvan 10 op de estafettes. 

o Voor de persoonlijke records waren 5 zwemmers verantwoordelijk en bij de estafettes waren 

dit 20 personen. 

o In Nederland staan we met 83 NMR’s op de 2
e
 plaats. Op de estafettes heeft PSV verreweg de 

meeste NMR’s (29). 

 Er werden 136 Brabantse Masters Records gezwommen, waarvan 16 op de estafettes. 

o ( persoonlijke BMR’s door 19 zwemmers en estafettes  BMR’s  door 30 personen ). 



o Aan het eind van 2008 hebben we onze koppositie als grossier in Brabantse Masters Records 

flink verstevigd. PSV Masters heeft nu 410 (=42,5%) 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 familiezwemmen met nieuwjaars-winterbrunch, dit 

keer voor het eerst in het paviljoen tegenover het zwembad. 

 Tijdens de NMK hadden we een groot mastersbuffet bij Swimmers. 

 Elke eerste zondag van de maand koffie in het clubhuis. 

 Verder weer een aantal kraambezoeken bij pasgeboren mini-masters. 

 

Voor 2009 verwachten we dat het ledenaantal zal stabiliseren. Er worden weer zo’n 3 

Masterswedstrijden georganiseerd. Naast de Zuidelijke Cirkel in november is dit de NK Masters in 

mei. Daarnaast zal aandacht blijven voor kwaliteit in de trainingen en buiten het zwembad in sociale 

activiteiten. 

 


