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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. 

Met name door een flinke toename van het aantal leden, is het gemiddeld aantal zwemmers op alle 

trainingen toegenomen. 

 We hadden een grotere deelname aan wedstrijden. Met name bij de eigen wedstrijden en het Open 

Water waren we ruim vertegenwoordig. 

 Aan het eind van het jaar is het aantal leden gegroeid naar bijna 270. 

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

 Afgelopen jaar was er wederom vreugdevol nieuws met de geboorte van 3 mini-masters. 

 De landtrainingen waren afgelopen jaar zijn weer een vast onderdeel in de trainingsweek. In 

blokken van 8 weken wordt dit groepsgewijs gedaan. De animo hiervoor is nog steeds groot. 

 Afgelopen jaar waren er 8 trainers actief binnen de masters. 

 

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

 De wedstrijd in de Zuidelijke Cirkel in februari was weer druk bezocht met vooral ook veel eigen 

zwemmers.. 

 De Open Nederlandse Masters Kampioenschappen in mei, zouden we eigenlijk niet organiseren, 

maar toch gedaan, met een record deelname 

(zo’ n 3112 individuele zwemstarts, 264 estafettes, 819 zwemmers, 191 zwemteams, 14 landen). 

 Hoewel niet georganiseerd door PSV Masters waren we wel betrokken bij de organisatie en 

uitvoering van de EMK in Eindhoven. Dit was een groot zwemfeest met een uitstekende sfeer en 

prestaties. 

Daarnaast was de door de PSV Open Water Commissie georganiseerde  2e PSV Open Water Wedstrijd 

in Oirschot door de inzet van de commissie, vele vrijwilligers en het mooie weer een groot succes. Het 

verslag hiervan volgt hiernaa. 

 

Op sportief gebied was 2013 een absoluut topjaar met veel deelnemers op veel wedstrijden. En er werd 

op meerdere kampioenschappen en wedstrijden flink gescoord. 

 Op de NMK in Nijverdal werd in totaal 50 Goud, 36 Zilver en 15 Brons behaald, waarmee we 

ruim1
e
 waren in het medailleklassement. 

 Op de NMK in Eindhoven werd 85 Goud, 47 Zilver en 29 Brons behaald, waarmee we ruim 1
e
 

waren in het medailleklassement. 

 Op de NK Open Water werden 5 Gouden, 1 Zilveren en 3 Bronzen medailles gewonnen. 

 Bij de Open Water klassementen werden 4 eerste en 2 tweede plaatsen behaald 

 Samen met de overige PSV zwemmers werden we voor het dit jaar  2
e
 in het 

verenigingsklassement. 

 In de Zuidelijke Cirkel werd door PSV weer goed gezwommen en 5 van de 6 wedstrijden 

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

Daarnaast veel medailles in de individuele klassementen. 

 Hoogtepunt in 2013 was de in Eindhoven gehouden EMK. Hier was door veel PSV Masters leden 

al lange tijd naar toe gewerkt en geleefd. Met 87 zwemmende deelnemers vanuit Eindhoven was 

PSV Masters veruit de grootste deelnemende vereniging en werd er goed gescoord door onze leden 

met 11 Goud, 9 Zilver en 13 Bronzen medailles. Dit resulteerde in een 2
e
 plaats in het 

medailleklassement, vlak achter de nummer 1 uit Rusland. 

 

Verder werd er weer flink wat records verbeterd. 

 Op 1 estafette werd een Wereld Masters Record gezwommen, daarnaast nog eens 3 Europese 

Masters Records. 

 Er werden 101 Nederlandse Masters Records gezwommen, waarvan 41 op de estafettes. 

o Voor de persoonlijke records waren 11 zwemmers verantwoordelijk bij de estafettes waren dit 

49 personen. 

o In Nederland staan we per 31/12/2013 met 205 NMR’s op de 1
e
 plaats. 

Op de estafettes heeft PSV verreweg de meeste NMR’s (92 van de 189). 

 Er werden 324 Brabantse Masters Records gezwommen, waarvan 62 op de estafettes. 



o De persoonlijke BMR’s werden door 27 zwemmers gezwommen en de estafettes  BMR’s  

door 60 personen . 

o Aan het eind van 2013 hebben we onze koppositie als grossier in Brabantse Masters Records 

flink verstevigd. PSV Masters heeft nu 685 (=60,14%) van deze records in handen. 

Bij de estafettes is dit met 152 van de 184 zelfs 82,61%. 

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

hebben. Zowel in kwantiteit als kwaliteit zit PSV Masters nog steeds in de lift. 

 

Natuurlijk waren er ook de nodige activiteiten op de wal. 

 Zo hadden we natuurlijk weer het traditionele familie zwemmen met Nieuwjaar met aansluitende 

brunch  in ons eigen clubhuis Swimmers. Dit keer was het familie zwemmen in het golfslagbad 

van de Tongelreep en dat was een groot succes. 

 Elke eerste zondag van de maand drinken we koffie met wat lekkers in het clubhuis. 

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

 Tijdens de NMK hadden we een groot mastersbuffet bij Swimmers. 

 Tijdens de EMK zijn we lekker wezen eten in het Paviljoen van Genneper parken. 

 

Voor 2014 verwachten we dat het ledenaantal langzaam groeit naar 290-300. 

Er worden weer 2 Masterswedstrijden georganiseerd. 

 Naast de Zuidelijke Cirkel in december, is dit een gayzwemwedstrijd in juli. 

 In 2014 geen NMK in Eindhoven, mogelijk weer in 2015. 

Verder gaan we meer aandacht besteden aan kwaliteit en activiteiten. 

 

Verder wordt er door de PSV Open Water Commissie weer een Open Water wedstrijd georganiseerd 

op zaterdag 30 augustus. Hieraan willen we weer met veel PSV Masters aan deelnemen. 

Daarnaast zal aandacht blijven voor kwaliteit in de trainingen en buiten en om en nabij het zwembad in 

sociale activiteiten. 

 


