SWIFT ATLETEN
Veel Swift atleten hebben medailles gehaald op de diverse Limburgse, Zuid-Nederlandse en
Nederlandse kampioenschappen. Het voert te ver om elke atleet afzonderlijk te bespreken en
te beschrijven welke prestaties iedereen heeft neergezet. In de achter in dit boek opgenomen
medaille overzichten en medaille klassementen staan (bijna) alle prestaties van de medaille
winnaars opgenomen. Toch zijn er atleten en atletes die het verdienen om apart genoemd te
worden. Hieronder staat een overzicht waarbij de volgende groepsindeling wordt gebruikt:
werpers, springers, sprinters, hindernislopers, meerkampers en afstandlopers.
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De werpers
Swift is van oudsher een vereniging met goede werpers.
Wim Hermans is de eerste grote werper van Swift. Hij wordt diverse keren Limburgs
kampioen met kogelstoten en discuswerpen in de dertiger jaren. Hij verbetert het Nederlands
FDA record kogelstoten in 1939 in Roermond en in hetzelfde jaar in Rotterdam verbetert hij
ook het record met discuswerpen. Verder is hij twee keer Nederlands FDA kampioen
discuswerpen geweest. Van 1941 tot 1954 is Lei Derichs een waardig opvolger van Wim
Hermans. Hij grossiert in Zuid-Nederlandse titels op de werpnummers en haalt maar liefst zes
gouden medailles tijdens Nederlandse kampioenschappen. Hij geeft ook training aan andere
Swift atleten en hij leidt andere Swift werpers naar medailles op de diverse
kampioenschappen. Junior Ton Nieskens haalt diverse medailles tijdens Zuid-Nederlandse
kampioenschappen, waarbij hij in 1943 zowel met de kogel als met de discus het Zuid
Nederlands record verbetert.. Jacques Claessen wordt in 1950 bij de B atleten Nederlands
kampioen met de discus en wordt in 1953 tweede van Nederland met kogelstoten achter Lei
Derichs. Ook hij is diverse keren Zuid Nederlands kampioen op zijn favoriete onderdelen
kogel en discus. Piet Caris wordt in Leiden bij de A jongens Nederlands kampioen

kogelstoten met een afstand van 12,23 meter. Jac Adang is de eerste speerwerper van Swift
die in de medailles valt bij kampioenschappen. Hij wordt opgevolgd door Ton Beulen. Deze
behaalt diverse medailles met worpen van boven de 50 meter. In 1952 wint hij in Eindhoven
het zilver met een worp van 57,17 meter.
Dan volgt een periode dat de dames van Swift zich presenteren bij de werpsters. Lies Schmitz
met de kogel, Dorine Lamboo met de discus en Toos Smits op het onderdeel speerwerpen
worden Zuid-Nederlands kampioen in het begin van de zestiger jaren. In 1971 haalt Frankie
Drenthen zilver met de kogel bij de B meisjes en twee jaar later in 1973 is het José van
Appeven die brons haalt met de speer tijdens de Nederlandse kampioenschappen.
Daarna is het een hele tijd wachten voordat een volgende werpers generatie zich aandient,
eind zeventiger, begin tachtiger jaren. Piet Coenen wordt in Sittard in 1980 verrassend
Nederlands kampioen kogelstoten met een worp van 15,28 meter. Hij heeft al diverse keren
ere metaal gehaald bij Zuid-Nederlandse en Nederlandse kampioenschappen, maar hij heeft
nooit eerder op de hoogste trede gestaan.
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In hetzelfde jaar haalt Bert Smit zijn eerste senioren titel met de speer. Als junior heeft hij
dan al diverse titels op zak. Bert haalt vijf keer het goud met de speer bij de senioren. Hij
verbetert in 1981 het Nederlands record junioren én senioren en brengt dit op 75,90 meter.
Wim Coenen, de jongere broer van Piet wordt in 1983 in Zuidlaren Nederlands indoor
kampioen kogelstoten bij de B junioren met een afstand van 15,31 meter. Later in dat jaar in
Leiden pakt hij ook de titel outdoor met een afstand van 15,93 meter. Bij de senioren in 1986
haalt Wim nog een zilveren plak met de kogel en in 1990 in Rotterdam het brons met de
discus met een worp van 48,70 meter.
Perry Brummans haalt de Nederlandse titel bij de A junioren in 1986 in Beverwijk met de
kogel. Zijn afstand bedraagt 15,72 meter. Een jaar later tijdens de indoor kampioenschappen
behaalt hij de zilveren medaille. Ook Peter Holthuijsen, Thijs Niessen, Jerome van Geffen,
Marjan van Wessel en Olaf Leijnse halen zilveren of bronzen medailles op Nederlandse
kampioenschappen, allen op het onderdeel kogelstoten.

De springers
De eerste springers van Swift die in de medailles vallen tijdens Limburgse FDA
kampioenschappen zijn de broers Piet en Cor Lamboo. Piet wint het goud in 1938 op de
onderdelen hoogspringen en polsstok. Zijn broer Cor is winnaar in 1940 van het verspringen.
Piet Lamboo haalt tijdens de Nederlandse FDA kampioenschappen in 1938 in Hilversum een
mooie zilveren plak met een bedwongen hoogte van 1,70 ½ meter.
De hoogspringers
Op het onderdeel hoogspringen heeft Swift enkele Nederlandse kampioenen voortgebracht.
Diverse junioren hebben het goud naar Roermond gehaald.
Fred Faber is de eerste kampioen bij de A junioren in 1952 met een hoogte van 1,70 meter.
Hij wordt opgevolgd door Rob Kousemaker in 1982. Hij haalt in Vught het goud met een
sprong over 1,95 meter bij de B junioren. In 1987 in Den Haag bij de Nederlandse indoor
kampioenschappen voor A junioren springt Joep Caris 2,01 meter, wat goed is voor een
gouden plak. Marco Caspers wordt twee keer Nederlands kampioen bij de B junioren. In
2004 outdoor in Sittard met een hoogte van 1,94 meter en een jaar later in Gent tijdens de
indoor kampioenschappen met een hoogte van 2,01 meter. In dat zelfde jaar bedwingt hij zelfs
een hoogte van 2,07 meter indoor. Ook Peter Bonekamp ( zilver en vier keer brons) en Bert
Smit ( twee keer brons) zijn tijdens Nederlandse kampioenschappen op het erepodium terecht
gekomen.
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De verspringers
Wiel Dijcks wordt in 1954 in Hengelo Nederlands kampioen verspringen met een ZuidNederlandse record afstand van 6,895 meter. John Heijnders presteert hetzelfde in 1971 in
Amsterdam. Hij wordt kampioen bij de B junioren met een sprong van 6,90 meter. In
hetzelfde jaar wordt John ook indoor kampioen in Rotterdam. Twee jaar later wordt hij voor
de derde keer Nederlands kampioen. In leiden bij de indoor kampioenschappen voor A
junioren springt hij met een afstand van 6,87 meter een Zuid-Nederlands indoor record en
behaalt hiermee de titel. In 2004 in Gent wordt Marco Caspers Nederlands kampioen bij de
B junioren met een sprong van 6,56 meter.

De sprinters
Zuid-Nederlandse kampioenschappen.
Diverse Swiftsprinters vallen in de prijzen tijdens Zuid-Nederlandse kampioenschappen.
In 1942 wordt Louis Heijnders kampioen op de 100 meter. Hij wint de finale in een tijd van
11,6 seconden wat op dat moment een verbetering betekent van het Zuid-Nederlands record.
In de finale op de 100 meter voor A jongens loopt Fred Faber in 1952 eveneens een ZuidNederlands record. Hij wordt kampioen in Eindhoven met een tijd van 11,0 seconden.
In het begin van de zeventiger jaren heeft Swift weer enkele sprinters die in de prijzen vallen
op Zuid-Nederlandse kampioenschappen. John Heijnders, Peter Willemse, John Nillesen
en Jac Wolters halen individueel medailles op de 100, 200 en 400 meter. Bij de dames meldt
zich Annelies Joosten-van Dijk. Zij haalt ook diverse keren het erepodium op de
sprintafstanden. Peter Smit wint in 1979 in Uden de finale van de 400 meter van de ZuidNederlandse kampioenschappen. Hij zegeviert bij de A junioren in een tijd van 51,9
seconden. In 1980 herhaalt hij deze prestatie. Nu wint hij met een tijd van 52,6 seconden.
Onno Claessen wint twee keer zilver op de 100 meter tijdens de Zuid-Nederlandse
kampioenschappen van 1980 en 1981.
Nederlandse kampioenschappen.
Met erg veel tegenwind wordt Fred Faber in 1952 in Hilversum Nederlands kampioen bij de
A jongens op de 100 meter in de tegenvallende tijd van 12,0 seconden. Een jaar later volgt
Wiel Dijcks hem op. Hij wordt Nederlands kampioen in 11,0 seconden.
Wil Dusch behaalt bij de Nederlandse kampioenschappen in 1969 en 1970 twee keer zilver
op de 300 meter voor B junioren. In 1971 loopt hij de 400 meter en verovert het brons.
Loes Willemse haalt in 2001 in Düsseldorf tijdens de Nederlandse indoor kampioenschappen
voor A junioren een zilveren medaille.
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Nederlandse studenten kampioenschappen.
Peter Willemse haalt in 1973 en 1974 een zilveren en een bronzen medaille tijdens de
Nederlandse studenten indoor kampioenschappen op de 50 en 60 meter.
In 2001 is er pas weer een succes voor een Swift sprinter. René Vaessen wordt in Nijmegen
Nederlands studenten kampioen op de 200 meter in 22,43 seconden.
In 2003 en 2004 wordt Loes Willemse Nederlands studenten kampioen op de 100 meter met
tijden van 12,46 en 12,35 seconden.

