HET CLUBBLAD
Hoewel Swift is opgericht in 1936 verschijnt het eerste clubblad mede door toedoen van de
oorlog pas in november 1945. Op de voorpagina van het “Swift Nieuws” staan de sporten
afgebeeld die er bij de KSV Swift beoefend kunnen worden: Atletiek, voetbal en hockey.
Het is in feite een gezamenlijk clubblad van de atleten en de voetballers, want de hockey
afdeling is nooit echt van de grond gekomen. Dit blad heeft bestaan van 1945 tot en met 1946.
Lei Derichs heeft de redactie van deze clubbladen verzorgd. In 1947 zijn er nog enkele
clubbladen uitgegeven met een nieuwe voorpagina waarbij alleen nog maar de atleten en
voetballers afgebeeld worden.
Daarna is het een tijdje stil op clubblad gebied. Eind jaren vijftig en begin jaren zestig
verschijnen er “Mededelingenbladen”. Dit zijn geen echte clubbladen maar gewoon losse
gestencilde pagina’s met mededelingen en uitslagen. In de zestiger jaren heeft Swift wel een
clubblad maar dit heeft geen naam en geen vaste voorpagina. Jos Joosten verzorgt het blad in
die tijd vrijwel geheel alleen. Vanaf 1971 is er weer sprake van een vast clubblad met telkens
dezelfde voorpagina. Het clubblad draagt dan enkele jaren de naam “Atleet”. De redactie
bestaat in 1971 uit: José van Appeven, Tonnie Thomassen, Thea Claessen, John Nillessen,
Wil Dusch en Peter Willemse. In 1977 wordt door een nieuwe redactie bestaande uit Jos
Joosten en Douwe Smit gekozen voor een nieuwe voorpagina en verdwijnt de naam van het
clubblad. Om de zoveel jaren wisselt de voorpagina tot in 1996 het eerste “Startschot”
uitkomt. Dit clubblad bestaat in de huidige vorm nu dus 10 jaar en komt 4 à 5 keer per jaar
uit. De redactie van “Het Startschot” bestaat op dit moment uit: Marleen van Melick, Loes
Smeets, Rianne Koumans, Carmen Caspers en Bart Koumans.

De redactie van het clubblad in 2005:
Marleen van Melick, Bart Koumans, Rianne Koumans en Loes Smeets. Carmen Caspers is afwezig.

Nieuwsbrief, Swift-site en Tien Bestenlijst
Naast het clubblad verschijnt er vanaf 1 september 2001 vrijwel maandelijks een digitale
“Nieuwsbrief” die door Marcel Vaessen wordt uitgegeven. Verder heeft Swift ook een eigen
internetsite waarop veel wetenswaardigheden over Swift zijn terug te vinden. Deze site is
opgezet en wordt onderhouden door René Vaessen. Jaarlijks verschijnt er tevens een “Tien
Bestenlijst” van Swift. In deze lijsten worden de tien beste prestaties van Swift atleten per
onderdeel en per leeftijdscategorie vanaf 1936 bijgehouden. Hierin worden ook alle
kampioenschapsresultaten vermeld. Douwe Smit heeft deze lijsten jarenlang verzorgd. Al
meer dan 10 jaar neemt Jan van de Winkel dit werk voor zijn rekening.
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