DE OPRICHTERS
Het eerste bestuur van Swift wordt op 29 maart 1936 gevormd door de vier oprichters.
Mart Schouren wordt de eerste voorzitter, zijn broer Joost de eerste secretaris en Wim
Hermans is de eerste penningmeester. Een maand later al, op 30 april 1936 worden er enkele
bestuursfuncties verwisseld. Cor Lamboo wordt penningmeester en Wim Hermans secretaris.
Mart en Joost Schouren zijn slechts kort bij het door hen opgerichte Swift gebleven.
In 1937 volgt Wim Hermans Mart Schouren op als voorzitter. Dit blijft hij tot hij in september
1939 zijn lidmaatschap bij Swift moet opzeggen omdat hij samen met zijn broer Harrie
Hermans verhuist naar Beek in Zuid Limburg om daar bij de Staatsmijnen te gaan werken.
Wim Hermans is als werper actief gebleven in de atletieksport bij de verenigingen SV
Wilskracht in Lindenheuvel en Caesar uit Beek.
Hij heeft later in veel wedstrijden strijd geleverd met de werpers van Swift. Vooral zijn duels
met Lei Derichs zijn in die tijd hoogtepunten voor de atletiekliefhebbers. De tweestrijd tussen
deze twee werpers heeft meer dan 10 jaar geduurd. Ze verbeteren elkaars Zuid Nederlandse
records telkens weer en zorgen er zo voor dat ze alle twee tot de nationale top gaan behoren
met de kogel en de discus.
Cor Lamboo is van de oprichters het langst bij Swift gebleven. Van 1937 tot 1941 is hij
secretaris geweest en ook daarna is hij nog bij Swift betrokken gebleven. In de eerste
clubbladen van 1945 heeft hij onder het pseudoniem “HISTO” stukjes geschreven over de
eerste jaren van Swift. Uiteindelijk is ook hij uit Roermond vertrokken om in Tilburg bij de
spoorwegen te gaan werken.

De oprichters van Swift zijn aanwezig bij de opening van de atletiekbaan op de Wijher in 1973.
V.l.n.r.:Wim Hermans, Joost Schouren, Cor Lamboo en Mart Schouren.
Foto uit Swift archief.

