SWIFT TRAINERS
Piet Lamboo is de eerste trainer van Swift. Als hij in 1938 is afgestudeerd aan de
sportacademie wordt hij trainer bij de atletiekvereniging die enkele jaren eerder door zijn
jongere broer Cor mede is opgericht. Er volgen in de jaren daarna meerdere trainers die hun
sporen bij Swift nalaten. Zo is er Lei Derichs die zijn kennis van het werpen overbrengt op de
andere atleten van Swift. Jo Thomassen gaat als trainer met de lopers wekelijks de Hornerhei
op en Louis Heijnders is naast trainer op de sprint en het verspringen vooral de eerste trainer
van de damesafdeling vanaf 1959. Ben Bos traint de jeugd in de zestiger jaren.
De meest prominente trainer van Swift is Douwe Smit, die door de successen van zijn Swift
werpers in 1981 zelfs tot bondscoach van de KNAU wordt benoemd op het onderdeel
kogelstoten en later, in 1983, ook op het onderdeel discuswerpen.
Annelies Joosten- van Dijk is trainster van de meisjes in de zeventiger en tachtiger jaren.
In de tachtiger jaren neemt Gé Krekelberg als trainer de lange afstanden voor zijn rekening
naast Jan Smeets en later Sjef Hensgens, die de middenlange afstand op zich nemen. Piet
Coenen die dan wegens gezondheidsredenen zelf niet meer actief de atletieksport kan
beoefenen, neemt tien jaar lang de jeugd van Swift onder zijn hoede. Harrie Hillekens
verzorgt de sprint en springtrainingen.
Ruud Babic neemt in de negentiger jaren de rol van Gé Krekelberg over en wordt tevens de
eerste trainingscoördinator van Swift. De jeugd wordt getraind door onder andere Jan van de
Winkel en Nico Ritchi. Peter Willemse neemt de sprinttrainingen voor zijn rekening. Diverse
atleten gaan trainerscursussen volgen en met het aantal leden groeit ook het aantal trainers van
Swift. Nadat Marcel Vaessen enkele jaren trainingscoördinator is geweest wordt hij in 2005
opgevolgd door Niels van der Aar. Op dit moment heeft Swift een uitgebreid trainerscorps
waar menige andere vereniging jaloers op is.

Hieronder het volledige trainerscorps van Swift in 2005.
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