KSV SWIFT
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de katholieke atletiekbond (FDA), waar Swift zich bij
heeft aangesloten op last van de Duitse bezetter, met nog enkele andere sportbonden in 1941
gefuseerd met de KNAU. Vanaf deze fusie worden er nog slechts algehele Nederlandse
atletiek kampioenschappen gehouden en geen aparte katholieke FDA kampioenschappen
meer. Ook mogen er op last van de Duitsers geen nieuwe verenigingen meer worden
opgericht. Dit is de oorzaak van het ontstaan van het grote K.S.V. Swift. In 1940 willen
enkele oud voetballers van het opgeheven Nivea een nieuwe voetbalclub oprichten maar dit
mag dus niet van de Duitse bezetter. Ze kloppen bij de bestuurders van de atletiek vereniging
aan en vragen of ze onder de vlag van Swift kunnen voetballen. Dit wordt geregeld en zo is
Swift voetbal geboren op 28 september 1940. De oprichters van de voetbal afdeling zijn Johan
Cremers, Pierre Halmans en Thei Verheggen. De naam van de voetbalclub wordt Swift ‘36.
De Atletiek Club Swift wordt omgedoopt tot Katholieke Sport Vereniging Swift met twee
afdelingen. Er wordt een hoofdbestuur gevormd met leden van beide afdelingen.
Nog geen jaar later, op 18 mei 1941, wordt het eerste lustrum gevierd. De voetballers vieren
gewoon mee. Op deze jubileumdag wordt nadat ‘s morgens de H.Mis is bezocht in de
middaguren de vijfde Roermondse Singelloop gehouden. De dag wordt besloten met een
Swift Revue in de bovenzaal van Café de Prins op de markt waarbij het Swift clublied, dat
door Jan Thomassen is gemaakt, wordt gezongen.

Partituur van het Swift lied van 26-12-1940
Jan Thomassen heeft de muziek en de tekst
van dit lied geschreven.
De voetbal en de athletiek
Gaan samen hand in hand
We smeden zo gezamenlijk
Een hechte vriendschapsband
Verplicht aan deze vriendschap
Doen alle steeds hun best
Wij alle staan bij roem en pech
Voor Swift steeds op de bres

Uitnodiging voor het bijwonen van het eerste
lustrumfeest in 1941 van Swift.

Bij matchen en bij training
doen alle mee spontaan
Daarom staat ook ons voetbalteam
reeds aardig bovenaan
Wij werpen met de discus
en gooien met de speer
in het lopen en ’t springen
gaan alle records terneer

Gestuwd door een actief bestuur
gaan wij maar steeds vooruit
Wij streven in sportiviteit
graag boven alles uit
Dat dit toch zo mag blijven
is aller ideaal
Trouw aan de sport en aan onze club
dat blijven wij allemaal

Diverse afdelingen
Er worden nog meer afdelingen opgericht onder de vlag van KSV Swift.
In 1941 wordt de hockey afdeling opgericht gevolgd door de Roermondse Lawn Tennis Club
Swift ’36. Bij het tweede lustrum in 1946 heeft KSV Swift hierdoor 4 afdelingen onder een
gezamenlijk bestuur. In 1946 wordt de handbal afdeling opgericht, eerst voor dames en in
1950 wordt de herenafdeling toegevoegd. In 1959 volgen de afdeling Tafeltennis en de dames
afdeling van de Atletiek vereniging. In 1959 wordt ook de volleybalclub Don Bosco
opgenomen in KSV Swift. De hockey afdeling heeft slechts kort bestaan. In 1946 wordt deze
afdeling alweer opgeheven omdat er onvoldoende materialen zijn en de bal moeilijk
bespeelbaar is in het telkens maar weer hoog opgegroeide gras. Ook de tennis afdeling heeft
niet lang bestaan. In 1947 wordt de laatste bal over het net geslagen.

Het hoofdbestuur van KSV Swift in 1946 bestaat uit:
Staand: H. Janssen, L. Verlinden, Lei Derichs, G. van Appeven (secretaris) en
Zittend: Kapelaan Lemmens, Jan Thomassen (algemeen voorzitter) en Piet Lamboo.
Foto uit plakboek van Piet Lamboo.

Swift Voetbal
De voetbal afdeling doet het erg goed. Al snel streven ze de atleten voorbij in ledental en
worden er ook sportieve successen gevierd. Swift voetbal wordt in 1941 kampioen in de
eerste klasse afdeling Limburg en promoveert naar de vierde klasse KNVB. Een jaar later
wordt doorgestoomd naar de derde klasse. Diverse kampioenschappen worden behaald en in
1963 wordt voor het eerst gepromoveerd naar de tweede klasse KNVB. In het seizoen
1972/1973 is er een versnelde promotieregeling van toepassing in verband met de oprichting
van de hoofdklasse en promoveert Swift naar de eerste klasse. Tot 1975 speelt Swift voetbal
zeer verdienstelijk in deze eerste klasse van de zondagamateurs. Daarna volgen een aantal
mindere jaren en wordt er keer op keer gedegradeerd. Zeven jaar later, in 1982, degraderen de
voetballers naar de vierde klasse. Enkele keren wordt er nog gepromoveerd naar de derde
klasse. In het jubileumjaar 1996 wordt Swift weer kampioen in de vierde klasse en
promoveert voor de laatste keer.
In 2000 volgt de fusie met SV Victoria en ontstaat de Swift Victoria Combinatie, SVC 2000.

Swift Handbal
Oudatleet Pierre Moors is vlak na de Tweede Wereldoorlog gymnastiekleraar aan het St.Ursula Lyceum, trainer van de Dames Gymnastiek Vereniging en bestuurslid van de
Roermondse Zwemvereniging RZ. In de winter laat hij de turnsters handballen tegen de
zwemsters en zo is er belangstelling gekomen bij de dames voor de handbalsport. In 1946
wordt de Roermondse Handbal Club, RHC, opgericht. De naam van deze club wordt later
gewijzigd in Fair Play. In 1948 sluiten de dames van Fair Play zich aan bij Swift en is Swift
Handbal geboren. De heren handbal afdeling komt moeilijk op gang. De eerste keer wordt
deze afdeling opgericht in 1950. In 1952 gaat ze alweer ter ziele. In 1957 volgt een tweede
poging en dan gaat het goed. De heren hebben echter nooit zo’n succes gehad als de
handbaldames.
In 1951 wordt atleet Jo Gerris gevraagd om de handbaldames training te gaan geven. Onder
zijn leiding ontstaat een dames handbal vereniging die zeer succesvol is. Een keer wordt de
Nederlandse titel met veldhandbal gewonnen en de handbaldames van Swift worden in 1996
voor de 18e keer landskampioen met zaalhandbal. Verder zijn de dames 6 keer Beker
kampioen geworden, voor het laatst in 1997. Ook op Europees niveau worden talrijke
successen behaald. De dames spelen in totaal 81 wedstrijden in de Europacup I en II en de
Champions League. Meestal wordt er in een van de eerste rondes verloren van een OostEuropese ploeg maar in 1976 wordt de finale van de Europa-Cup gehaald. De finale wordt
verloren van het thuis spelende Radnicky uit Belgrado in voormalig Joegoslavië. In de
succesvolle zestiger en zeventiger jaren bestaat het nationale dames handbalteam voor de helft
uit dames van Swift. De sterspeelsters uit die tijd zijn: Thea Hendriks, Suzanne Geerdink,
Gertje van de Port, Marjo Smeets, Annelies de Ponti en Lidwin van Lierop.
De successen in de negentiger jaren zijn vooral te danken aan de uit het buitenland gehaalde
speelsters. Dit betekent ook tegelijkertijd het einde van Swift handbal. De buitenlandse
speelster moeten betaald worden en eind negentiger jaren is het geld op. In 2000 gaat de
handbalclub failliet. In dat jaar wordt op 26 september een doorstart gemaakt onder de naam
Handbalvereniging Swift 2000 Roermond.
Swift Tafeltennis
In 1959 is de tafeltennisafdeling van Swift opgericht door oud leden en bestuursleden van de
vroegere tafeltennis clubs “Velocitas” en “Cupido”. Het eerste bestuur wordt gevormd door
voorzitter H. Vaessen, secretaris J. Kersten en de leden Gerda Mater, H. Custers, W Reinders,
J. Neelen, H. Swierstra en H. van Herten. Het hoogste niveau waarop Swift gespeeld heeft is
in de landelijke hoofdklasse. Dat is in het seizoen 1972/1973 geweest. Ook in deze afdeling
zijn diverse individuele kampioenen naar voren gekomen. Limburgse en Nederlandse titels
individueel en/of in het dubbelspel zijn behaald door: Han Gootzen, Wim van de Sande, John
Veugelers, Hans Janssen, Joost Becker, John Tegels, André Brouwers en Hennie Cortenraede.
Swift Volleybal
De laatste afdeling wordt opgericht op 4 september 1959. De heren van Don Bosco zijn al
vanaf 1955 aangesloten bij de NeVoBo en zijn in 1958 kampioen geworden in de eerste
klasse. In 1959 wordt aansluiting gevonden bij KSV Swift en is Volleybal Vereniging Swift
een feit. De vereniging heeft dan nog alleen heren maar de dames volgen al in 1960. In het
eerste jaar van hun bestaan worden de dames ongeslagen kampioen onder leiding van Tiny
van de Bergh-Terstappen.

Deze afdeling heeft bestaan tot in 1971. In dit jaar wordt er gefuseerd met RBC, de Roermond
Boemerang Combinatie. RBC is zelf al een fusieclub tussen VCR, Volleybal Club Roermond,
en Boemerang. Samen wet Swift vormt RBC dan de nieuwe volleybal club Oikos.
Ledental KSV Swift
Bij het 25 jarig bestaan van KSV Swift in 1961 bestaan er 5 afdelingen: Atletiek, Voetbal,
Handbal, Tafeltennis en Volleybal. Het totaal aantal leden is dan gegroeid tot 730. Het
hoogste leden aantal dat KSV Swift ooit heeft gehad is ongeveer 900.
Tot wanneer KSV Swift precies heeft bestaan is niet te achterhalen. Geleidelijk aan zijn de
verschillende afdelingen hun eigen weg gegaan. Het 40 en het 50 jarige jubileum wordt nog
samen gevierd. Er is dan geen gezamenlijk hoofdbestuur meer. In 1996 wordt het 60 jarige
bestaan door elke vereniging apart gevierd.

Het hoofdbestuur van KSV Swift in 1961.
Staand v.l.n.r.: H. Vaessen, Th. Kreijns, Piet Lamboo, H. Roncken, en J. Oyen.
Zittend v.l.n.r.: J. Kertsen, G. van Appeven en geestelijk adviseur P. Vullinghs
Foto uit Gedenkboek 25 jaar KSV Swift

KSV Swift een overzicht
Afdeling

oprichtingsdatum

Atletiek heren
Voetbal
Hockey
Tennis
Handbal
Tafeltennis
Atletiek dames
Volleybal
Basketbal

29 maart 1936
28 september 1940
1941
1941
mei 1948
1 april 1959
april 1959
4 september 1959
niet bekend

opgeheven

nieuwe naam

In 2000 gefuseerd met Victoria
1946
1947
In 2000 failliet daarna

SVC 2000

In 1971 gefuseerd met RBC
slechts kort bestaan

HV Swift 2000

Oikos

