SWIFT ACCOMMODATIES
De atleten van Swift hebben in de loop der jaren van diverse accommodaties gebruik
gemaakt. Sommige van deze trainingsplaatsen mogen de naam accommodatie eigenlijk niet
hebben. Pas vanaf 1973 is er sprake van een echte atletiekbaan in Roermond.
In dat jaar wordt de 8 baans sintelbaan aan de Jagerstraat geopend. In de jaren daarvoor is het
behelpen met allerlei plaatsen waar getraind wordt variërend van bospaden en stukken hei tot
fietspaden en grasvelden. Een overzicht van deze trainingsterreinen staat hieronder:
Jaar

Terreinen, clublokalen en accommodaties

1936

In de beginjaren wordt er op diverse plekken getraind door de Swift atleten.
Ze trainen langs de Maastrichterweg ( vanwege de kilometerpaaltjes) en op een
stuk zandgrond rondom het groot ouderlijk huis van de gebroeders Schouren
in Herkenbosch en later op de hei bij Asenray en op het Dalveld op de
Melickerhei. (Huzarenheide).

1938

Enkele jaren later verhuist men naar
het beter geschikte Vlakveld te
Herkenbosch ( Huzarenheide).

1938

Enkele jaren later verhuist men naar
het beter geschikte Vlakveld te
Herkenbosch ( Huzarenheide).

1941

Nadat de voetballers zich bij Swift
hebben aangesloten wordt er getraind
op het gezamenlijke terrein achter
Hattem. Dit is een terrein met twee
voetbalvelden en daaromheen een
soort looppad dat men met behulp
van sintels uit kachels verhard heeft
Verder is er ook een verspringbak en
een houten clublokaal. Buiten dit
clublokaal is een pomp aangelegd
waar men zich na de training kan
opfrissen.

Het clublokaal in Hattem met de waterpomp
Foto uit gedenkboek bij 50 jarig bestaan van Swift

1953

Samen met Swift voetbal verhuist Atletiek Vereniging Swift naar de Stadswei.
Ook wordt er een aantal jaren op zondag getraind op de Hornerheide.

1957

Het terrein aan de Maashaven bij de kazerne wordt enkele jaren later in gebruik
genomen. Hier is een recht stuk sintelbaan van ongeveer 110 meter met daarbij
een verspring- annex hoogspringbak, een kogelstootring en een klein
kleedhok van betonplaten. In dit kleedhok worden in een kist de materialen
bewaard.

Het kleedlokaal aan de Maashaven
Detail uit een luchtfoto uit 1974. Het witte gebouwtje
Afbeelding van krantenknipsel uit Swift archief.
op de voorgrond is het kleedhok van betonplaten.
De sintelbaan loopt links langs de bomenrij omhoog
Het andere witte gebouwtje staat op het kazerneterrein.

1970

Omdat Douwe Smit sportleraar is op de Politieschool te Baexem kunnen de
Swiftatleten ook enkele jaren terecht op het terrein van deze school.
Bij de school is een kleine 3 baans-sintelbaan van ongeveer 250 meter lengte.
Verder is er een verspringbak, kogelring en hoogspringgelegenheid.
Deze baan wordt diverse keren gebruikt bij de clubkampioenschappen en er
worden enkele keren trainingsweekenden gehouden.
In deze jaren wordt er tevens getraind in het park rond het Kasteeltje Hattem en
op zondagmorgen op de hei achter de Lapinusfabriek, nu Rockwool.

1973

De sportaccomodatie De Wijher aan de Jagerstraat met een complete
8 baans sintelbaan wordt in 1973 onder het bestuur van Jan Nillesen in gebruik
genomen. Bij deze sintelbaan horen enkele kleedlokalen en een bestuurs- en
jurykamer.

1986

Bij het 50 jarig bestaan van de vereniging wordt er een oproep gedaan in de
krant. Het bestuur wil een directiekeet als clublokaal en kantine verwerven.
De oproep heeft succes en in dat jaar krijgt Swift weer een echt clublokaal.

1994

Op de sportaccommodatie De Wijher wordt de sintelbaan na jaren van lobbyen
bij de Gemeente Roermond vervangen door een 6 baans kunststof atletiekbaan.
Tijdens de bouw van de kunststof atletiekbaan wordt er getraind op de
grasbaan van het Bisschoppelijk College. Ook worden er voor één keer de
clubkampioenschappen gehouden. Deze grasbaan is in het verleden vaker door
Swift gebruikt voor wedstrijden.

Krachthok, kleedlokalen en Swift @ Home clubgebouw
Foto: Peter Willemse

2000

2004

Als voetbalvereniging Victoria een nieuwe tribune krijgt worden onder deze
tribune enkele nieuwe kleedlokalen en een krachtruimte voor Swift atletiek
gebouwd.
Door de grote inzet van voorzitter Johan Koumans wordt er een uit stenen
opgebouwde kantine verwezenlijkt. Het nieuwe clubgebouw krijgt de naam
Swift @ Home. Deze naam komt als winnaar uit de bus nadat alle leden hun
ideeën hebben kunnen aandragen.
De bedenker van de naam is Niels van der Aar.

Luchtfoto uit 2005 van de kunststofatletiekbaan van Swift Atletiek op “De Wijher”.

