PIET LAMBOO
Piet Lamboo is op 6 april 1913 geboren in Roermond.
Als hij de HBS aan het Bisschoppelijk College in Roermond heeft afgerond in 1933, gaat hij
in Amsterdam studeren voor docent lichamelijke opvoeding. In 1938 studeert hij af aan de
sportacademie en hij wordt vrijwel meteen leraar lichamelijke opvoeding aan het
Bisschoppelijk College in Roermond. Hij blijft op deze school totdat hij met pensioen gaat in
1978. Hiernaast is hij atletiekdocent geweest van 1960 tot 1978 aan de Katholieke Academie
Lichamelijke Opvoeding in Den Bosch en later in Tilburg. Piet Lamboo overlijdt op 22
februari 1993 in Roermond op 79 jarige leeftijd.
Resultaten van Piet Lamboo als atleet
Omdat Piet Lamboo al vroeg bezig is met het organiseren van wedstrijden en het uitoefenen
van bestuurlijke taken, is de periode dat hij zelf als atleet actief is niet erg lang geweest. Toch
heeft hij enkele prestaties van niveau neergezet.
Hij wordt in 1938 in Geleen tijdens de Limburgse kampioenschappen van de FDA kampioen
op hoogspringen met een sprong over 1,65 meter en polsstok hoogspringen met een hoogte
van 3,00 meter. In die tijd wordt er gesprongen met bamboestokken die nogal snel breken. In
hetzelfde jaar wordt hij bij de Nederlandse kampioenschappen van de FDA tweede op het
onderdeel hoogspringen met een hoogte van 1,705 meter. Met deze sprong wordt hij tevens
Limburgs recordhouder op dit onderdeel. In die tijd wordt er nog met halve centimeters
gemeten.

Piet Lamboo is organisator,
wedstrijdleider en microfonist van
het Limburgs kampioenschap in 1939
in Roermond

Piet Lamboo, Limburgs recordhouder hoogspringen in 1938.
In die tijd wordt met een andere techniek gesprongen dan tegenwoordig
Foto’s uit album van Piet Lamboo.

De beste prestaties van Piet Lamboo zijn:
Hoogspringen
Polsstokhoogspringen
Hinkstapspringen

1,705 meter
3,00 meter
12,26 meter

Functies
Piet Lamboo heeft zich bij diverse verenigingen verdienstelijk gemaakt. Hij is secretaris van
de Roermondse IJsclub, voorzitter van de Jonge Katholieke Actie van Kapel in ’t Zand en
Vaandrig bij de St.-Christoffelgroep van de Katholieke Verkenners. Piet Lamboo is de eerste
trainer, destijds “technisch leider” van Swift. Later heeft hij de leiding over de centrale
trainingen in Limburg. In 1939 en 1940 is hij voorzitter van de afdeling atletiek van de RK
Gymnastiek en Atletiek Bond. Swift heeft zich in 1939 bij deze Bond aangesloten en de
atleten komen sindsdien uit onder de naam Swift. Van 1943 tot 1973 is hij bestuurslid van
District Zuid van de KNAU met een onderbreking in de jaren 1956 tot en met 1958. Hij is
voorzitter van de strafcommissie van District Zuid en ook is hij voorzitter van de jury
commissie van het District Zuid van 1969 tot 1973. In deze laatste functie heeft hij veel
juryleden van het district opgeleid. Van 1959 tot 1962 is Piet Lamboo voorzitter van Swift. In
deze jaren heeft hij de atletiek afdeling van KSV Swift weer tot bloei gebracht. Als hij
voorzitter wordt heeft Swift nog maar een twintigtal leden. Hij richt in 1959 de damesafdeling
op, zijn eigen kinderen worden lid van de atletiekvereniging en hij ronselt leden op het
Bisschoppelijk College waar hij les geeft. In 1961 is het ledental gestegen tot 142. Namens
Swift atletiek heeft hij zitting in het overkoepelende hoofdbestuur van KSV Swift.
Van 1965 tot 1973 is hij lid geweest van de Sportraad van de gemeente Roermond. Hij heeft
er toen aan bijgedragen dat er uiteindelijk in 1973 in Roermond een sintelbaan is aangelegd.
Onderscheidingen
Bij het 25 jarig bestaan van Swift in 1962 wordt Piet Lamboo benoemd tot erelid van Swift.
Hij ontvangt tijdens de jubileumreceptie de eerste Gouden Swiftspeld.
In 1973 ontvangt hij twee onderscheidingen. Tijdens de jaarvergadering van District Zuid
wordt hij benoemd tot lid van verdienste van de KNAU en in hetzelfde jaar wordt aan hem het
KNAU erekruis toegekend. In 1978 ontvangt hij voor het deskundig leiden van internationale
wedstrijden de jurybeker van District Zuid.

De onderscheidingen van Piet Lamboo uit 1973:
Lid van Verdienste medaille van de KNAU en het KNAU Erekruis
Medailles uit archief van Piet Lamboo.

In 1974 wordt voor het eerst de Piet Lamboo Bokaal uitgereikt tijdens de jaarvergadering van
District Zuid aan de beste meisjes pupillenploeg van het district. Deze bokaal wordt in 1984
voor de tiende keer uitgereikt.

