SWIFT JURY
Om een voetbalwedstrijd te kunnen spelen is één scheidsrechter en twee grensrechters
voldoende. Voor een atletiekwedstrijd zijn echter veel meer juryleden nodig. Behalve een
starter en een commissaris van vertrek zijn er een aantal tijdwaarnemers nodig alleen al voor
de loop onderdelen. Voor verspringen, hoogspringen, en de werpnummers zijn per onderdeel
drie of vier juryleden vereist. Ten slotte zijn er nog een wedstrijdleider en enkele
scheidsrechters nodig. Om een baanwedstrijd goed te laten verlopen zijn dus ongeveer 25
juryleden nodig. Gelukkig heeft Swift de beschikking over een uitgebreid en enthousiast
jurycorps. Door hun vrijwillige inzet is het mogelijk dat Swift elk jaar weer een aantal leuke
wedstrijden kan organiseren. Zo worden er de laatste jaren altijd een blokmeerkamp voor de
jeugd, een avondwedstrijd en de Douwe Smit werpwedstrijd georganiseerd. Daarnaast staan
onze juryleden ook altijd weer paraat bij de clubkampioenschappen en de Meinwegcross. De
wedstrijd organisatie commissie (WOC) en de jury commissie (JUCO) zorgen voor perfecte
wedstrijden waarvoor Swift vaak complimenten ontvangt van atleten van andere
verenigingen. De wedstrijd organisatie commissie (WOC) bestaat op dit moment uit: Jan van
de Winkel, Renë Vaessen, Pascal Hommelberg, Bart en Remco Koumans.
Sinds juli 2004 beschikt Swift over enkele jeugd juryleden. Ze zijn opgeleid door Hans
Sampers en zij hebben al bij veel wedstrijden acte de presence gegeven.

Een gedeelte van het jurycorps van Swift tijdens de blokmeerkamp in 2005
Bart Koumans, Ronald Hommelberg, Johan Koumans, Bert Daemen, René Vaessen, Pascal Hommelberg, Raymond Lampe,
John Stroucken, Tim Diephuis, Peter van de Geld, Emile van Elshout, Els Koumans, Frans Vaessen, Tina Hutting,
Marcel Vaessen, Ruud Smeets, Corné Schets, Remco Koumans, Nico Ritchi, Gé van Melick en Olga Sampers.
Foto: Peter Willemse

Onderscheidingen van Swift juryleden
Enkele Swift juryleden hebben in het verleden onderscheidingen ontvangen voor hun
werkzaamheden als jurylid, scheidsrechter en wedstrijdleider.
In 1977 heeft Piet Lamboo de Jac Schotte jurybeker van District Zuid ontvangen voor zijn
deskundige leiding van internationale wedstrijden. Enkele jaren later in 1983 heeft Gos
Reinders dezelfde jurybeker ontvangen. In 1993 tijdens de laatste TV-Torenloop heeft Jo
Thomassen de juryspeld van de KNAU ontvangen voor zijn jarenlange activiteiten als
scheidsrechter.

Swift jury bij de voorbereidingen van de Meinwegcross 2003
Hans Sampers, Johan Koumans, Raymond Lampe, Kiram Kegel

De jeugdjury van Swift met docent Hans Sampers
Samantha Rutjens, Julian Buijzen, Kelly Hodzelmans
Olga Sampers, Julia de Hoop,
Maikel van Melick en Driek Sampers

