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In het weekend van 8, 9 en 10 t -,
mei werden in het Pieter van den
Hoogenband Zwemstadion in
Eindhoven de Open Nederlandse
Masters Kampioenschappen
gehouden. Aan dit toernooi deden
615 zwemmers mee van 160
teams uit tien landen. Een verslag.

In totaal waren er bijna 2.600 inschrijvingen,
een stuk minder dan de 3.200 van vorig jaar.
Dat kwam met name omdat het evenement
vorig jaar in januari was en er dan minder
(internationale) Masterswedstrijden zijn.
Daarnaast was het vorig jaar eigenlijk net te
druk en zijn de voorwaarden om deel te ne-
men aangescherpt. Er moet nu met een
controleerbare tijd worden ingeschreven.
Deze tijd zorgt voor een betere serie-inde-
ling, maar kan bij te grote drukte ook wor-
den gebruikt om te limiteren. Hierdoor kon-
den een aantal starts niet worden
geaccepteerd, maar veel Masters hadden
extra wedstrijden uitgezocht om tijden neer
te zetten.

Hugo Bregman
Absolute uitblinker was Hugo Bregman, die
in de leeftijdscategorie 50-55 jaar zijn eigen
Wereld Masters Record met 23 honderdste
scherper stelde en daarnaast Europese
Masters Records zwom op de 50 en 100

.Volgende Keerpunt
Het volgende nummer van Keerpunt
verschijnt op zaterdag 4 juli.

vlinder, en een evenaring had op de 200 vrij.
Ook waren er Europese Records voor Ineke
Weekers (1.500 vrij) Mathilde Vink (200 vlin-
der), Rudy Ted de Haan (50 vlinder) en Ste-
fan Oosting (100 vrij). Voor Ineke, die haar
PR met een minuut verbeterde, was dit een
absolute verrassing.
Daarnaast werden nog 78 Nationale Mas-
ters Records verbe-
terd, waarvan 57
door Nederlanders.
Er werden negen
estafette records
verbeterd, waarvan
zeven door de thuis-
ploeg PSV die nu
precies de helft van
de estafette NMR's
in handen heeft.

In totaal gingen 342
deelnemers met
één of meerdere
medailles naar huis,

Hierbij behaalden Rob Hanou en Nic Geers
tien persoonlijke titels. Rob Hanou bracht
hierbij zijn totaal op 206 titels.

De organisatie van PSV Masters organi-
seerde dit evenement voor de derde maal
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op rij en had er weer alles aan gedaan om
de wedstrijd goed en relaxed te laten lopen.
Voor de NMR-zwemmers was er weer het
traditionele beertje en voor de EMR- en
WMR-zwemmers bloemen en een cadeau-
tje. Op zondag was het Moederdag kregen
alle moeders een roos.
Daarnaast werden de aanwezige juryleden
in de watten gelegd en op zondag samen
m9t de vrijwilligers door alle aanwezige
deelnemers met een groot applaus bedankt
voor de inzet. Van de officials waren de

meesten voor de derde keer op rij aanwezig,
en vaak ook het hele weekend. En dat met
onverminderd enthousiasme.

Tijdens het toernooi werd er voor het eerst
ook een synchoonzwemwedstrijd voor
Masters gezwommen waar twaalf teams
aan deelnamen. Deze werd gezwommen in
het spnngbad en was deels in de pauzes
van het zwemmen en tijdens de 800 meter
vrij op zaterdag. Bij de synchroonzwem-
wedstrijden was ook veel publiek aanwezig.
Op zondag kon het publiek genieten van

Foto's Kees-Jan van Overbeeke en organ-
satie. Kijk voor nog veel meer foto's op:

http://kjvo-photo. nl/ON MK20091b

mooie videobeel-
den, onder water
en boven water, die
door Joris Robijn
op het grote video-
scherm werden ge-
toverd. De syn-
chroonzwemwed-
strijden waren zeker
voor herhaling vat-
baar en gezien de
animo en reacties
kunnen deze wel-
licht worden uitge-
bouwd met meer
deelnemers tot een
eigen NK Masters.

Ontspannen sfeer
Kenmerkend bij Masterswedstrijden is de
altijd ontspannen en sportieve sfeer. Tijdens
het toernooi zijn weer vele vriendschappen
gesloten en verstevigd. Een mooi voorbeeld
is dat er door een zwemmer een snel zwem-
pak werd uitgeleend aan een concurrent
die daar vervolgens de eigenaar mee ver-
sloeg. De leeftijd van de deelnemers vari-
eerde van 20 tot en met 84 jaar. Op de 50

vrij dames 80-84 jaar deden zelfs drie deel-
neemsters mee, die flink streden om de
eerste plaats.
Op zaterdagavond was er het Mastersbuf-
fet dat weer prima verzorgd was. Hieraan
werd deelgenomen door 180 personen:
zwemmers, synchroonzwemsters, vrijwilli-
gers en juryleden, die er samen een gezel-
lige avond van maakten.

Voor alle uitslagen en meer info:
www.psvmasters.nl
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