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Door: Harold Matla 

Algemeen 
Voor PSV Masters was het weer een druk jaar. Er is weer veel gebeurd, georganiseerd en vooral veel gezwommen. 

Naast veel verenigingszaken in en rondom het zwembad is ook het menselijk aspect bij de masters belangrijk. Daar zitten 

gelukkig veel leuke momenten bij, en helaas ook andere zaken die bij het leven horen. Dit jaar hebben van 2 leden afscheid 

moeten nemen: Clara de Lau en Aad Vogelaar. Daarnaast ook een aantal familieleden van leden, waaronder een oud-lid. 

Highlights 
Hieronder een aantal opvallende zaken: 

• Het aantal leden is dit jaar wederomgegroeid en ligt eind 2017 rond de 315 leden. 

De gemiddelde leeftijd van de groep ligt rond de 43,5 jaar. 

• Er is een groeiende groep zwemmers zonder zwemachtergrond en behoefte aan 

techniekverbetering. Een redelijke borstcrawl is een vereiste om lid te kunnen worden. 

Indien daar niet aan wordt voldaan en men toch lid wil worden, worden zwemmers eerst 

doorgestuurd naar de KNZB cursus borstcrawl die door 2 van onze masters wordt gegeven. 

Andersom adviseren zijn zo nodig in de doorstroming naar de masters. Dit is een duidelijke 

win win en levert enerzijds leden op, anderzijds verhoogd het niveau van de leden. 

• Binnen de vereniging ook voor de zwemmers weer techniek clinics geweest, waaronder 

een clinic van zwemmers in het kader van crowdfunding en onderwateropnamen.  

• De trainingen zijn nog steeds de basis van onze afdeling en worden over het algemeen goed 

bezocht.. 

• Het aantal masters dat regelmatig aan wedstrijden mee doet is groter geworden. De best 

bezochte wedstrijden zijn nog steeds de kampioenschappen en thuiswedstrijden. In 2017 

waren we weer sterk vertegenwoordig bij de beide NMK’s, de eigen wedstrijd in de 

Zuidelijke Cirkel. Maar ook op de eigen Open Water wedstrijd in het Eindhovens kanaal. 

• Afgelopen jaar was het weer een vruchtbaar jaar met de geboorte van 4 mini-masters. 

• Afgelopen jaar hebben we geen centrale landtrainingen gedaan met een trainster. Wel is er een aantal leden die samen op 

de dinsdagavond een landtraining afwerken. 

• Afgelopen jaar waren er vaste 10 trainers actief aan de badrand (Gwenda, Harold, Ingrid, Jacqueline, John, Jos, Linda, 

Marc, Marita, Michel). Daarnaast waren Agnes en Alexandra actief als invaller. De trainingen werden om de week 

verzorgd door Fred en Harold. Jaarlijkse uitbreiding van de trainersgroep blijkt belangrijk om de bezetting naar de 

toekomst toe in stand te houden. 

• Samen met de CREZ hebben we de trainers weer een reanimatie (herhalings)cursus gevolgd. 

Daarnaast is in de materiaalkar, naast de EHBO doos, ook een matje en zuurstofmasker toegevoegd. 

Wedstrijdorganisatie 
Organisatorisch waren de diverse door PSV Masters 

georganiseerde wedstrijden weer een succes. 

• De NMK in mei trok weer een record aantal deelnemers uit 

binnen en buitenland. Dit jaar was de tiende editie in 

Eindhoven, die door de Taakgroep Masters werd 

opgeluisterd met een taart. 

De eigen leden presteerden hier weer goed met vele 

ereplaatsen en records. Duidelijk is wel dat het niveau van 

de NMK’s sinds de eerste Eindhovense editie in 2007 in 

zowel kwantiteit, kwaliteit en organisatie nog steeds in de 

lift zit. 

• De wedstrijd in de Zuidelijke Cirkel in december was zeer 

druk bezocht met vooral ook veel eigen zwemmers. Na 

afloop was er in het clubhuis een prijsuitreiking met 

aansluitend een buffet. 

• Afgelopen december zijn er geen clubkampioenschappen gehouden. De vrije dagen vielen dit jaar ongustig en daarom 

willen we dit aan het eind van het seizoen doen. 



 

Daarnaast was de door de PSV Open Water Commissie georganiseerde 25e PSV Open Water Wedstrijd, dit keer in het 

Eindhovens kanaal samen met de Eindhoven City Swim. Dit jaar viel het evenement wat tegen doordat de aandacht te veel op 

de City Swim lag en ondanks een toezegging van de City Swim organisatie de waterplanten niet voldoende weggemaaid 

waren. Reden om de samenwerking te stoppen en terug te gaan naar de vertrouwde locatie in Oirschot. Hiervan is een apart 

verslag. 

Sportief 
Op sportief gebied was 2017 weer een uitstekend jaar. Voor PSV geldt dat er nog steeds een duidelijke opwaartse trend is te 

zien in het aantal deelnemers aan wedstrijden en de kwaliteit van de prestaties. En er werd op meerdere kampioenschappen en 

wedstrijden prestatief flink gescoord en veel medailles geoogst. 

• Op de NMK in Maastricht werd met 44 deelnemers deelgenomen en werd in totaal 55 Goud, 29 Zilver en 16 Brons 

behaald, waarmee we ruim 1e waren in het medailleklassement. 

• Op de NMK in Eindhoven deden 64 leden 

mee en werd 77 Goud, 46 Zilver en 37 Brons 

behaald, waarmee we ruim 1e waren in het 

medailleklassement. 

• Op de NMK Open Water in Goes en 

Vlisisngen werden 3 Gouden  en 2 Zilveren 

medailles gewonnen. 

Bij de reguliere NK wisten de masters 2 Bronzen 

medailles binnen te slepen en samen met Marcel 

Schouten de gouden medaille op de 4x750m 

estafette. 

 

 

 

• Bij de Open Water klassementen werden 4 eerste, 2 tweede en 2 derde plaatsen 

behaald. 

Samen met de overige PSV zwemmers werden we dit jaar  4e in het landelijke 

verenigingsklassement en 2e in het Brabantse verenigingsklassement. 

• Bij de Nationale Masters Club Meet in Barneveld een wedstrijd voor clubteams, 

wist PSV achter ZPC Amersfoort de tweede plaats te behalen. 

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

wedstrijden gewonnen. In het totaalklassement werden we voor de 8e keer op rij 

ruim eerste in de puntentelling over 6 wedstrijden. Daarnaast veel medailles in 

de individuele klassementen. 

• Aan de WMK in Budapest (HUN) werd door 10 leden van PSV Masters 

deelgenomen. Lottie behaalde hier 2 maal Goud, 1 maal Zilver en 1 maal Brons. 

Corrie wist 4 maal in de top 6 te zwemmen, en Rob Hanou 1 maal. 

De organisatie was dit jaar weer goed en de sfeer uitstekend, met uitstekende 

zwembad faciliteiten. Vermeldenswaardig is ook dat Frans Suijkerbuijk in het 

kader van een citytrip kwam supporteren en dat alle PSV Masters bij de 

estafette een heuse verenigings tatoo droegen. 

• Verder werd er door PSV Masters aan veel andere wedstrijden in zwembad en 

open water deelgenomen, waaronder de oversteek van de Bosporus in Turkije, 

waarbij door 6 km zwemmen van Azië naar Europa werd gezwommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Er werden weer flink wat records verbeterd. 

• Met de estafette werden maar liefst 6 Europese Masters Records Records gezwommen. 

Dit brengt ons totaal eind 2017 op 16 estafette EMR’s, 1 persoonlijke EMR en 1 estafette WMR.. 

• Er werden 73 Nederlandse Masters Records gezwommen, waarvan 30 op de estafettes. 

o Voor de persoonlijke records waren 7 zwemmers verantwoordelijk bij de estafettes waren dit 28 personen. 

o In Nederland staan we per 31/12/2017 met 261 NMR’s ruim op de 1e plaats. 

Hiervan zijn er 93 op de estafettes gezwommen. 

• Er werden 156 Brabantse Masters Records gezwommen, waarvan  37 op de estafettes. 

o De persoonlijke BMR’s werden door 19 zwemmers gezwommen en de estafettes  BMR’s  door 35 personen. 

o Aan het eind van 2017heeft PSV Masters nu 807 (=65%) van de records in handen. Bij de estafettes is dit met 180 van 

de 222 (zelfs 81%). 

 

Hoewel het steeds moeilijker wordt om (inter)nationale records te zwemmen, lukt dat de zwemmers van onze vereniging 

steeds beter. Met name de 6 EMR’s en vele estafette NMR’s zeggen veel over de kwaliteit in de breedte. 

Hiermee blijft onze club nog steeds boegbeeld en voortrekker van het Nederlandse masterszwemmen. 

Activiteiten 
Natuurlijk waren er ook de nodige activiteiten buiten de trainingen en wedstijden om. 

• Zo hadden we natuurlijk weer het traditionele familie zwemmen met Nieuwjaar met aansluitende brunch  in ons eigen 

clubhuis Swimmers. Dit jaar helaas niet meer in het golfslagbad, waardoor er wel een lagere opkomst was dan normaal. 

• In januari was er weer de jaarlijkse huldiging van 

Sportkampioenen. Hier zijn we altijd met veel masters 

vertegenwoordigd. 

• In het voorjaar was er het jaarlijkse trainingskamp. Dit 

jaar wederom in Aartselaar (BEL). 

• (Bijna) elke eerste zondag van de maand drinken we 

koffie met wat lekkers in het clubhuis. 

• In juli was er een Brunch ter afsluiting van het seizoen 

in het Paviljoen Genneper Parken. 

• In november was er een gezellig etentje bij restaurant 

De Slak. 

• Na de slotwedstrijd van de Zuidelijke Cirkel in 

december en de NMK in mei hadden we een 

mastersbuffet bij Sportbart Baan Nul. 

Vooruitblik 2018 
Voor de komende jaren zal de focus wederom liggen op trainingen, wedstrijden en activiteiten. Hierbij willen we de bestaande 

mastersvoorzieningen continueren en aandacht voor het versterken van de clubbinding. 

 

De verwachting is dat in 2018 het ledenaantal licht doorgroeit naar de 320-325 leden. 

Er worden 2 (masters)wedstrijden georganiseerd: 

• Op zondag 3 december is er de slotwedstrijd van de Zuidelijke Cirkel. 

• Tegen de zomer zal weer samen met het zwemmen de clubkampioenschappen worden georganiseerd. 

 

Verder wordt er door de PSV Open Water Commissie weer een Open Water wedstrijd georganiseerd op zaterdag 28 augustus.  

Dit wordt dan weer in Oirschot, de 26e maal dat PSV een Open Water wedstrijd organiseert. Hieraan willen we weer met veel 

PSV Masters aan deelnemen 


