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VERANTWOORDING
Swift Atletiek is een vereniging met een rijke historie. In de jubileumboekjes die uitgegeven
zijn bij het zilveren en het gouden jubileum van KSV Swift wordt slechts een beperkt gedeelte
weergegeven van wat er over Swift Atletiek te melden is. In dit boek heb ik geprobeerd een
meer volledig beeld te schetsen van onze vereniging die dit jaar haar platina jubileum viert.
De feiten die vermeld worden zijn afkomstig uit diverse bronnen. Desondanks zullen er
ongetwijfeld onjuistheden en onvolledigheden op te merken zijn. Ik vraag om begrip hiervoor
en voor het feit dat ik keuzes heb moeten maken. Ik hoop dat het boek met plezier en interesse
gelezen zal worden en dat het bij velen goede herinneringen zal oproepen.
Ik wil iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan het tot stand komen van dit boek door
het ter beschikking stellen van plakboeken, foto’s en filmmateriaal en de persoonlijke
verhalen. Met name wil ik oprichter Cor Lamboo bedanken voor het ter beschikking stellen
van het oude Swift archief.
Peter Willemse.

