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Inhet weekendvanvrijdag
20 totenmetzondag22
aprilzijninhetNationaal
ZwemcentrumDe rongel-

reepdeOpenNederlandse
Masterszwemkampioen-
schappenverzwommen.

Met 618deelnemersvan

135verenigingenuitacht
landen(Nederland,België,

Luxemburg,Frankrijk,Groot
Britannië,Duitsland,Hon-

garijeenSpanje)en2450
startsheeftdeorganisatie

vanPSVMasterszwemmen
innauwesamenwerking

metdetaakgroepMasters
vandeKNZBeenenorme

prestatiegeleverd.

Door Harold Matla
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Vooraf was het wel even spannend. Hettoernooi was immers twee

jaar niet georganiseerd en dan is het altijd afwachten hoe groot de

deelname is. PSV Masters had echter een geweldige accommoda-

tie in de aanbieding en hier werd dan ook vooraf druk mee geadver-

teerd. Het kampioenschap werd mede da.Çlrom een groot succes.

Zowel in kwantitatief als kwalitatief1was enteen hoogstaand toerhQoi.

Nooit eerder deden zoveel Masters mee aan een NederlanGJse Mas-

tÈ~rswedstrijd en ook zelden zijn er zwemevenementen inN'ed13rland

geweest die met een totaalprogramma zoveel stártsin $én weekend

hadden. Daarbij hoorde ook nog eens ee[). geweldi@e al1'lbig.nc~ en

werden goede tijden gezwolml1'len en ook veel records verbeterd.
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Na de opening op vrijdag door een; ènthousiast~ sp()tt.wethoÛcl~r

Mittendorff en het uitspreken van haar voorl;Jernefl ()R1 bin.nenkort
ook te starten met zwemmen, bleken de deelnemers zeer gerngti-

veerd om in het prachtige Eindbovensezwerffis.fadion' te zwemmen.

Er werden in deleeftijdsgroepen$teed$ oplöpendm6t vijf jaar, van

20 tot in de 80 jaar, zeer goede rêsLlllaten geJeverd.!SrW6rden cl/je

ËuroPeseen maar liefsT 117 Natiörijale Mas'tersÎ1Reè.G>rdsvetbet~fd,

waarvan 78 Nederlands6. IEndaarnaa$tLiiteraa.ntJ vele lPers()()rIlijke

besttijden.

De Europese Masters records kwaMen op ~aam và'rf:

. Atie Pijtak-Radersma(AZ&RC),20@vrij D50-t',2:26,46.

. Hugo Bregman (WVZ) , 200 vlinder H45+, 2:17,94.

. Philippe Morelle (Namur Olympic Clul:;), 8~L), 50 vlinder R450+,

0:27,56.
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De Nederlandse Masters record!) werden gezwommen door:

. Judith van Berkel~De Nijs (7), Atie Pijtak-Radersma (4), Donaid

Uijtenbogaa~t (4), Marja Bloemzaad (4), Saskia Phaff (4), Albert

Boonstra(3), Ohristien Nieuwenhuis (3), Ellen van de Velde (3),

Gregor pompen (3), lenie van der Meer (3), Rory Bob de Haan

(3), Anita Smits (2), Bianca Cox (2), Grith Sigsgaard (2), Hugo

I3regman (2), Kees-Jan van Overbeeke (2), Marjo Goelema (2),

Martijn Smeets (2), Rob van Gestel (2), Ryan Verplanke (2), Theo

Jan Ianis. (2), Gor Sprengers (1), Delia Badoux (1), Egbert Stolk

(~), Geert'Wijn (1), lrene van der Laan (1),Jan Eichhorn (1), Marcel

Thijpse (1), Margriet~Grove (1').Mischa de Gier (1), Ru Holtes (1).

. IEstafettes:PSV (5), aid Dutch (1),WVZ (1).

Alle (inter)nationtille re@ordZwemmerp kregel') van de organi-
sati(3een beertje met' een t-shirt, met opschrift 'NMR swimmer
Eii.f'1dhoven2007'.Qêzevi(3lenbijzQnder in de smaak. Judith van

~etk(31wist erzelf$ zeven in de wacht te slepen voor haar klein-
dochter. Voor htilar was het sowieso een bijzonder weekend,
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want op zondag vierde zij met het hele bad haar 65e verjaardag

compleet met speech.

De thuis ploeg PSV Masters was ook op dreef. Met 46 deelnemers

die tevens vrijwilliger waren, werden uiteindelijk de meeste medailles

gehaald. Maar liefst 61 gouden, 28 zilveren en 24 bronzen medailles
bleven in Eindhoven.

Nieuw dit toernooi waren de kampioenschapsrecords, vermeld in

een 24 pagina's tellend infoboekje. Het hoge niveau van het toernooi

wordt mede weergegeven in het feit dat ongeveer de helft van deze
records werd verbeterd.

Premasters
De grote aantallen hadden uiteraard gevolgen voor de tijdsplanning,

maar dit kon vooraf prima worden opgevangen door het aanpassen

van de sessietijden. De planning klopte uiteindelijk vrij aardig met

uitzondering van een paar tijdoverschrijders op de 800 meter die

voor wat uitloop zorgden. Een tip voor de zwemsecretariaten is dan

ook om de masterszwemmers niet met de beste (25m-bad) tijd in

te schrijven, maar met een reële te verwachten 50m-bad-tijd. Dit

scheelt vooral bij de lange afstanden aanmerkelijk in de sessieduur.

Bovendien komt het de onderlinge competitie ten goede gis er te-

gen gelijkwaardige tegenstanders kan worden gestreden.

Vooral de buitenlanders waren erg te spreken over het zwemsta-
dion en hettoernooi en willen graag een volgende keer terugkomen.

Maar ook de Nederlanders, die speciaal gekomen waren om in her

zwelmstadion te zwemmen, waren tevreden en lietel1 dit r1îe~ken.Tij-

dens en na het toernooi kreeg de organisatie de nodige ,positieve

reacties en dat is altijd le~k om te horen.

De deeloemers zelf verdienen echter ook een Pluim. De gewél-

dige ambiaAce was met name aan hen 'te dank6m. OPidanks de

som:; lange sessies bleef het' gezellig el'l ontspannen en waren de

zwemmers steeds weer in staat goede prestaties neer:te zetten.

Ook de aanwez:igep~emastershoorden er helemaal !;:Jij.Voor vE?l~n

was het een eerste kennismaking met~de Mast6ws wat leuke rea~-

ties en situaties o,vleverde. Er werd met respecf: @nb_ewondering

gekeken naar de verrichtingf)ni van de ouofi;re d@elnemers het

feit' dat' 45-plussers met een ~uropees rec~rd (ij@jeug€i'sportief
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op hun plaats zetten. Ook leuk was dat de jongste PSV-premaster

(19) de oudste PSV Master zwemster (81) naar het startblok be-

geleidde. Uiteindelijk is dat waar het bij de (pre)Masters om draait:

Fun, Friendship and Fitness, met respect en waardering voor allen,

ongeacht leeftijd en hoe hard iemand zwemt.
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De sfeer was ook goed bij het Mastersbuffet op zaterdag. De or-

ganisatie had als streven dat alle deelnemers, jury en vrijwilligers

samen konden eten, en dat bleek zeer gezellig. De door de zwem-

badcatering verzorgde wokgerechten vielen bij alle 185 mee-eters

goed in de smaak.

Organisatorisch verliep vrijwel alles gladjes. Alle vrijwilligers deden

goed hun besten hetwas te merken dat iedereen het ook leuk vond.

De JurYleden werden zo goed mogelijk in de watten gelegd en droe-

gen bij tot een succesvol verloop van de wedstrijd. Voor de laat~

ste sessie werden jury en vrijwilligers dan ook Uitgebreid bedankt.

Speciaal werden MaddV van Susteren, Corry van de Bersselaar en

Kees-Jan van Overóeekenaar voren gehaald. Zij hebben vooraf de

organisatie ~flink wat werk uit handen genomen door de inschrijvin-

gen te. verzorger!). Dat dit ;z;eerveel werk was, moge duidelijk zijn.
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Korl0rrm:eeA zee.r geslaagd toernooi waar de organisatie tevreden

Ol=>terugkijkt. Er iS al een o(Dtiegenomen op het ;z;wembad voor 18-

20 jar(1Üar'i:200ft.Duswie Weet krij.gtdit evenement snel weer een
verVolg.

JI'~(advertemtie)
~

VVaterfly Nederland
il !

www.waterflynederiand.nl

Kijk op onze site voor de aanbieding!
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