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Algemeen 
Voor PSV Masters was het een afwisselend jaar waar we ons steeds moesten aanpassen aan de omstandigheden. 

Het jaar begon met een lockdown. Vanaf eind april konden we trainen in het 33x33m buitenbad van het Ottenbad en pas medio 

mei konden we weer naar binnen. Het buitenbad trainen beviel echter zo goed dat we er tot begin september als extra training 

mee door zijn gegaan. Ook voor 2022 zullen we dit in de zomer weer doen.  

Gelukkig konden we vanaf juni weer redelijk normaal trainen met de nodige voorzorgsmaatregelen, zoals een mondkapje, 

afstand houden en de corona app, zodat we allemaal weer een redelijke zwemconditie konden opbouwen. 

In November dreigde de komst van de ISL nog roet in het eten te gooien. Mede door wat reuring in de pers en een goed contact 

met de Tongelreep en andere gebruikers, viel de schade mee en kon er toch behoorlijk getraind worden. Dat het met het 

aanpassingsvermogen van de masters wel goed zit, was te zien aan het feit dat op sommige dagen er al ruim 40 masters om 

5:30 in het water lagen. 

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

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

Hierdoor bleven het aantal besmettingen in onze afdeling lange tijd zeer beperkt. Aan het eind van het jaar ontkwamen ook de 

masters niet aan de besmettelijke omikron variant en begonnen de eerste meldingen te komen. Het was goed te zien aan de 

afmeldingen dat dit serieus werd opgepakt door de leden. Ook bij twijfel of uit voorzorg werd er afgemeld. Chapeau !! 

Helaas, maar begrijpelijk, werd het bad rond de jaarwisseling weer 4 weken gesloten. Een aantal masters wist toen de 

zwembaden in België te vinden om toch een beetje in conditie te blijven. 

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. 

In het voorjaar werden we verrast doot het overlijden van Frank Penning. Hij was er de eerste keer gelijk bij toen we weer in 

het Ottenbad Buitenbad mochten trainen in toen nog fris water. Het was onvoorsteldbaar dat deze fitte man er opeens niet meer 

was. 

Highlights 
Hieronder een aantal opvallende zaken: 

• Het aantal leden is in 2021 licht gestegen en ligt eind 2021 rond de 311 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 47,38 jaar. 

• Toen we weer mochten zwemmen is begin 2022 de wachtlijst opgeroepen, zodat we inmiddels rond de 320 leden zitten. 

Een deel hiervan komt van de borstcrawl cursussen die door Saskia en Agnes worden gegeven. 

Andersom sturen wij ook wel eens potentiële leden naar de cursus als het basis niveau niet toereikend is. 

• De trainingen zijn nog steeds de basis van onze afdeling en worden goed bezocht. De bezetting is duidelijk hoger dan voor 

de corona. Bij alle trainingen is dat te merken, maar met name op de ochtendtrainingen. 

Dit komt onder meer omdat de leden tijdens de lockdown het zwemmen meer zijn gaan waarderen. Daarnaast helpt het 

aanmelden met de Socie App ook. Zwemmers hebben dan een stok achter de deur. Daarnaast zijn de aantallen op een 

trainingen en per baan beter georganiseerd waardoor ook fijner getraind kan worden. 

• Dit jaar zijn er alleen in de tweede helft van het jaar masterswedstrijden geweest. 

• Bij het open water zwemmen was er in Nederland slechts 1 wedstrijden. 

Daarnaast werd na de zomer is er door één master in België aan wedstrijden deelgenomen. 

• Afgelopen jaar was het weer een vruchtbaar jaar met de geboorte van 11 mini-masters. Daarnaast ook enkele bruiloften. 

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

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

Fred en Harold. Net voor de kerst hebben alle trainers een mooi Kerstpakket gekregen als dank voor hun inzet. 

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 september is er een masterslimietwedstrijd georganiseerd binnen de gestelde regels en beperkingen. Dit was een succes en 

gaan we mogelijk vaker doen. 



 

Sportief 
Binnen de mogelijkheden werd in 2021 weer goed gepresteerd. 

• Door de lockdown waren er in 2021 geen ONMK’s 

• Er was 1 Nederlandse Open Water wedstrijd in Sleeuwijk die ook gelijk het Nederlands Kampioenschap mocht 

organiseren. Hier werden door 6 personen 6 Gouden titels behaald. Daarnaast ook nog een Zilveren en een Bronzen 

medaille. 

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

Echter in November kon deze wel plaats vinden in Amersfoort. Hier deed PSV Masters met 2 teams mee, en eindigde als 

2e achter de thuisploeg. Na afloop was er een gezellig Italiaans buffet 

• In de Zuidelijke Cirkel is slechts 1 wedstrijd gezwommen, daardoor waren er in 2021 geen klassementen. 

• De EMK in Budapest (HUN) was een jaar uitgesteld, en ook in 2021 niet verzwommen. 

In 2022 zal de EMK in Roma (ITA) zijn. 

• In September heeft PSV Masters een limietwedstrijd georganiseerd waar ook de zwemafdeling in aparte nummers aan 

deelnam. 

• Verder zijn er slechts enkele losse deelnames aan wedstrijden geweest, met name in het buitenland (Luxembourg en 

België). 

 

Ondanks het beperkt aantal wedstrijden werden er weer wat records verbeterd. 

• Door Marianne Maandonks werden 6 Europese Masters Records gezwommen. 

Zij was de eerste Nederlandse in de 95+ categorie. En dit leverde behoorlijk veel publiciteit op. 

Dit brengt ons totaal eind 2021 op 15 estafette EMR’s, 6 persoonlijke EMR en 5 estafette WMR. 

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

• Er werden 35 Nederlandse Masters Records gezwommen, waarvan 1 op de estafette. 

o Voor de persoonlijke records waren 4 zwemmers verantwoordelijk bij de estafettes waren dit 4 personen. 

o In Nederland staan we per 31/12/2021 met 313 NMR’s met grote afstand op de 1e plaats. 

Hiervan zijn er 90 op de estafettes gezwommen. 

• Er werden 56 Brabantse Masters Records gezwommen, waarvan 2 op de estafettes. 

o De persoonlijke BMR’s werden door 11 zwemmers gezwommen en de estafettes BMR’s door 8 personen. 

o Aan het eind van 2021 heeft PSV Masters nu 889 van 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. 

• Gedurende de lockdown is er een online Bingo geweest met leuke prijzen. 

• Daarnaast was er een leuke een leerzame online pubquiz die door Ingrid werd gemaakt.  

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

Hier hebben 29 masters weer een Eindhovens sportpenning mogen ontvangen. 

• Het clubhuis is in 2021 niet gebruikt voor de koffie, maar gelukkig kon dit wel een aantal keer bij Baan Nul. 

Vooruitblik 2022 
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 zondagkoffie komt weer terug, en we zullen ook weer een keer een masters etentje en/of brunch organiseren. 

• De 2 uurs-challenge die in december niet door kon gaan zal in 2022 worden georganiseerd, en mogelijk ook andere 

sportieve activiteiten. 

 

De verwachting is dat in 2022 het ledenaantal weer wat groeit naar rond de 320 leden. 

 

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

• De uitgestelde ONMK in mei 2020 in Eindhoven staat nu op de planning voor mei 2022 

• Op zondag 6 december is er de slotwedstrijd van de Zuidelijke Cirkel. 

• Het voornemen is om enkele eigen (LAC) wedstrijden, eventueel  samen met het zwemmen, te organiseren. 

 


