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

 De trainingen werden weer goed bezocht, al hebben we soms wel pieken en dalen in de opkomst. 

 We hadden iets minder deelname aan wedstrijden, maar met name bij de eigen wedstrijden en het 

Open Water waren we ruim vertegenwoordig. 

 Afgelopen jaar is er 1 regiotraining gehouden, gegeven door Bastiaan Tamminga. 

 Aan het eind van het jaar is het aantal leden gestabiliseerd rond de 170. 

De gemiddelde leeftijd van de groep ligt rond de 42 jaar. 

 

Helaas moesten we in oktober afscheid nemen  van Erwin Bijl die op 44-jarige leeftijd overleed. 

Gelukkig ook vreugdevol nieuws met de geboorte van maar liefst 11 mini-masters, waarmee het record 

uit 2008 werd geëvenaard. 

 

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

 Open Nederlandse Masters Kampioenschappen in mei, 

(zo’ n 2300 zwemstarts, 560 zwemmers, 146 zwemteams, 9 landen). 

 WMK testwedstrijd in juli 

 Slotwedstrijd Brabantbekers Open Water in september 

 Wedstrijd samen met Kouros in oktober 

 Slotwedstrijd Zuidelijke Cirkel in december 

 

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

 

Wedstrijdstatistieken per jaar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Eigen wedstrijddagen 1 1 7 5 5 7 

# wedstrijddagen 24 32 35 35 59 60 

# landen 3 5 6 5 8 7 

# Open Water wedstrijden 7 7 16 24 29 23 

# PSV Masters op wedstrijden 34 55 78 72 81 72 

# persoonlijke starts 449 550 967 764 1196 898 

# estafette starts 33 41 66 32 76 67 

Wereld Masters Records     3 3 

Europese Masters Records     8 10 

Nederlandse Masters Records 28 23 42 32 62 45 

Brabantse Masters Records 136 110 171 136 234 87 

Clubrecords 25m-baan 142 160 142 135 194 83 

Clubrecords 50m-baan 59 37 229 100 156 83 

 

Op sportief gebied werd er op meerdere wedstrijden flink gescoord. 

 Op de NMK in Vlaardingen werd 28 Goud, 12 Zilver en 13 Brons behaald, waarmee we net 2
e
 

waren in het medailleklassement. 

 Op de NMK in Eindhoven werd 45 Goud, 26 Zilver en 18 Brons behaald, waarmee we ruim 1
e
 

waren in het medailleklassement. 

 Op de NK Open Water werden 2 Zilveren medailles geworden. 

 Bij de Open Water klassementen werden 2 eerste, 5 tweede en 2 derde plaatsen behaald 

 Samen met de overige PSV zwemmers werden we voor het 2
e
 jaar op rij 3

e
 in het 

verenigingsklassement. 

 Op de WK Masters in juli/augustus Göteborg (SWE) werd goed gescoord: 

o Lottie Geurts behaalde 4 maal Goud, 1 Zilver en 1 maal Brons 

o Rob Hanou behaalde 1 maal Zilver 

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

gewonnen. In het totaalklassement werden we eerste in de puntentelling over 6 wedstrijden. 

Daarnaast veel medailles in de individuele klassementen. 

 

Gonnie Bak is opgenomen in de Dutch Masters Hall of Fame. 



 

Verder werd er weer flink wat records verbeterd. 

 Op de nieuwe estafettes 4x100 wissel, 4x100 en 4x200 vrije slag werden 3 Wereld en 10 Europese 

Masters Records gezwommen. 

 Er werden 45 Nederlandse Masters Records gezwommen, waarvan 26 op de estafettes. 

o Voor de persoonlijke records waren 2 zwemmers verantwoordelijk (Lottie 18x en Stefan 1x) 

en bij de estafettes waren dit 38 personen. 

o In Nederland staan we per 31/12/2010 met 123 NMR’s op de 2
e
 plaats. 

Op de estafettes heeft PSV verreweg de meeste NMR’s (61 van de 126). 

 Er werden 87 Brabantse Masters Records gezwommen, waarvan 29 op de estafettes. 

o ( persoonlijke BMR’s door 13 zwemmers en estafettes  BMR’s  door 38 personen ). 

o Aan het eind van 2009 hebben we onze koppositie als grossier in Brabantse Masters Records 

flink verstevigd. PSV Masters heeft nu 515 (=50,15%) van deze records in handen. 

Bij de estafettes is dit met 87 zelfs 76,3%. 

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 nieuwjaarsbrunch, dit keer in 

ons eigen clubhuis Swimmers. 

 Tijdens de NMK hadden we een groot mastersbuffet bij Swimmers. 

 Elke eerste zondag van de maand koffie in het clubhuis. 

 En regelmatig wordt na de avondtraining nog wat gedronken bij Swimmers. 

 Na de slotwedstrijd in december een mastersbuffet in het clubhuis. 

 

Voor 2010 verwachten we dat het ledenaantal stabiliseert rond de175. Er worden weer zo’n 3 

Masterswedstrijden georganiseerd. Naast de Zuidelijke Cirkel in december is dit de NK Masters in mei, 

en een EMK-testwedstrijd.. Daarnaast zal aandacht blijven voor kwaliteit in de trainingen en buiten en 

om en nabij het zwembad in sociale activiteiten. 


