
 

Jaaroverzicht PSV Masters 2020 
Door: Harold Matla 

Algemeen 
Voor PSV Masters was het bijzonder jaar. Er is weer veel gebeurd, maar helaas minder georganiseerd en gezwommen dan 

normaal. Door de corona perikelen hebben we vanaf medio maart 10 weken niet kunnen zwemmen, en in november nog eens 2 

weken. Een groot deel van het jaar golden er beperkende maatregelen (zwemmen over 2 banen, minder mensen per training) en 

corona protocollen (hygiëne, verplichte looproute, mondkapjes, etc.) 

Het merendeel van de leden was blij dat zij, al was het met beperkingen en protocollen, hebben kunnen zwemmen. Een 

compliment voor de zwemmers en het kader hoe zij zich goed aan de regels hebben gehouden. 

Er zijn ook leden die we om verschillende redenen nog niet het in het zwembad hebben mogen begroeten. Hopelijk zien we 

deze in 2021 snel weer terig. 

Sociaal 
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. 

Begin 2020 overleed Natascha Hartman (38) onverwachts.  

Er zijn gedurende het jaar ook een aantal mastersleden ziek geworden door corona, maar gelukkig allemaal weer hersteld. 

In de familie en vriendenkring was dat af en toe helaas niet het geval. 

Highlights 
Hieronder een aantal opvallende zaken: 

• Het aantal leden is dit jaar licht gedaald en ligt eind 2020 rond de 308 leden. Naast het gebruikelijke verloop zijn er in de 

zomer wat leden bij gekomen. Daarna is er een ledenstop ingevoerd wegens verminderde trainingscapaciteit 

De gemiddelde leeftijd van de groep ligt rond de 46,51 jaar. 

• Er is een groeiende groep zwemmers zonder zwemachtergrond en behoefte aan techniekverbetering. Een redelijke 

borstcrawl is echter 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. 

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

• Dit jaar zijn er alleen in het eerste kwartaal masterswedstrijden geweest. Daarnaast zijn in december 2 

trainingswedstrijden georganiseerd In 2020 waren we weer sterk vertegenwoordig bij de NMK korte baan. Prestatief zijn 

werd daar goede resultaten behaald. 

Bij het open water zwemmen waren er in Nederland geen wedstrijden. Na de zomer is er door één master in België aan 

een wedstrijd deelgenomen. 

• Afgelopen jaar was het weer een vruchtbaar jaar met de geboorte van 7 mini-masters. Daarnaast ook enkele bruiloften. 

• Afgelopen jaar hebben we geen centrale landtrainingen gedaan met een trainster. 

Wel is er nog steeds een aantal leden die samen op de dinsdagavond tusen 19:00-20:00 een landtraining afwerken. 

• Afgelopen jaar waren er 8 vaste trainers actief aan de badrand (Harold, Ingrid, Jacqueline, John, Jos, Marc, Michel, 

Rachelle). Daarnaast waren Agnes, Alexandra en Rolijn actief als invaller. De trainingen werden om de week verzorgd 

door Fred en Harold. Na de zomer is Ingrid begonnen met een trainerscursus. 

Wedstrijdorganisatie 
Afgelopen jaar stonden in Eindhoven een ONMK in mei en een Zuidelijke Cirkel in december op de planning. Door de corona 

maatregelen zijn deze wedstrijden niet doorgegaan. 

In december zijn er 2 trainingswedstrijden georganiseerd binnen de gestelde regels en beperkingen. Dit was een succes en gaan 

we vaker doen als het weer kan. 

Sportief 
Binnen de mogelijkheden werd in 2021 weer goed gepresteerd. 

• Op de NMK in Rotterdam  werd met 36 deelnemers deelgenomen en werd in totaal 69 Goud, 25 Zilver en 11 Brons 

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

• De ONMK lb in Eindhoven werd afgelast 



 

• Er zijn dit jaar geen Nederlandse Open Water wedstrijden geweest. 

• Bij de Nationale Masters Club Meet in Leiden een wedstrijd voor clubteams, werd ook afgelast. 

• In de Zuidelijke Cirkel is slechts 1 wedstrijd gezwommen, daardoor in 2020 geen klassementen. 

• De EMK in Budapest (HUN) werd een jaar uitgesteld, en de vraag is of deze eind mei 2021 wel doorgang kan vinden. 

• In december zijn er 2 succesvolle trainingswedstrijden georganiseerd. 

• Verder zijn er slechts enkele losse deelnames aan wedstrijden geweest. 

 

Er werden weer flink wat records verbeterd. 

• Met de estafette werden 1 Wereld en 3 Europese Masters Records gezwommen. Door Ineke Weekers werden 3 persoonlijk 

Europees Masters Records gezwommen. 

Dit brengt ons totaal eind 2020 op 17 estafette EMR’s, 1 persoonlijke EMR en 5 estafette WMR. 

PSV Masters heeft van alle Europese veremigingen de meeste EMR’s op de estafettes !! 

• Er werden 32 Nederlandse Masters Records gezwommen, waarvan 5 op de estafettes. 

o Voor de persoonlijke records waren 10 zwemmers verantwoordelijk bij de estafettes waren dit 12 personen. 

o In Nederland staan we per 31/12/2020 met 297 NMR’s met grote afstand op de 1e plaats. 

Hiervan zijn er 90 op de estafettes gezwommen. 

• Er werden 67 Brabantse Masters Records gezwommen, waarvan 8 op de estafettes. 

o De persoonlijke BMR’s werden door 17 zwemmers gezwommen en de estafettes BMR’s door 16 personen. 

o Aan het eind van 2020 heeft PSV Masters nu 866van de records in handen. Bij de estafettes zijn dit er 171. 

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

Helaas was dat door de Corona maatregelen minder vaak en ook in aangepaste vorm. 

• Het traditionele familie zwemmen met Nieuwjaar was dit jaar in de vorm van een spelcircuit met de gehele vereniging. 

Aanvullend werd een mastersbunch gehouden in de KNZB ruimte. 

• In januari was er weer de jaarlijkse huldiging van Sportkampioenen. 

Hier hebben veel masters weer een Eindhovens sportpenning mogen ontvangen. 

• Bijna elke eerste zondag van de maand drinken we koffie met wat lekkers in het clubhuis. 

Dat hebben we nu begin van het jaar slechts tweemaal kunnen doen. Daarnaast hebben we gelukkig wel regelmatig bij 

BaanNul een bakkie kunnen doen. 

• Er is in de laatste week voor de vakantie een verspreide borrel bij BaanNul geweest, waarbij iedereen met een 

consumptiebon voor of na de training op afstand bij BaanNul een drankje kon doen. 

Vooruitblik 2021 
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. Op het moment dat het weer kan zullen 

we weer activiteiten en wedstrijden gaan organiseren. 

 

De verwachting is dat in 2021 het ledenaantal weer wat groeit naar de 315 leden. 

Er staan een aantal (masters)wedstrijden op de planning: 

• De eerder geplande ONMK in mei in Eindhoven is vooralsnog verschoven naar september 

• Op zondag 5 december is er de slotwedstrijd van de Zuidelijke Cirkel. 

• Daarnaast zullen enkele trainingswedstrijden en wedstrijden samen met het zwemmen worden georganiseerd. 

 


