SWIFT RUNNERS
Op 1 september 1985 begint op initiatief van Gé Krekelberg een
lopersgroep bij Swift, de Swift Runners. De trainingen zijn
bedoeld voor alle categorieën lopers, van beginnelingen en
gevorderden tot wedstrijd atleten. Er wordt getraind in groepen
op verschillende niveaus. Het sociale aspect staat voorop.
Samen trainen en wedstrijden bezoeken en vooral gezellig
samen zijn. Door de wekelijkse stukjes in de Trompetter krijgt
de groep veel bekendheid en er sluiten zich veel lopers aan bij
de Swift Runners. Het ledenaantal van Swift gaat hierdoor
gestaag omhoog. Veel van de lopers en loopsters doen alleen
mee aan trimlopen. Maar uit de grote groep lopers ontstaat ook
een groep wedstrijdatleten. Naast Gé Krekelberg zelf zijn dit
onder andere Julien van de Loo, Thea Dierichs, Carin Smeets,
Patty Hameleers en Henk en Cor Salentijn. Ongeveer een jaar na het ontstaan van de
lopersgroep krijgen de Runners een eigen mascotte. Swift Runner Henk Salentijn haalt uit
Asterix en Obelix een tekening van een everzwijn. Dit everzwijn komt op het speciale
Runners T-shirt. Dit heeft echter tot gevolg dat enkele moslim runners hun lidmaatschap
opzeggen. Zij willen niet lopen met de afbeelding van een everzwijn, een onrein dier, op hun
borst. Dit is natuurlijk nooit de bedoeling geweest. Het everzwijn is enkele jaren het logo van
de Swift Runners geweest. Later wordt het tenue gewijzigd en lopen de Runners met een shirt
met enkele gestileerde lopers op de borst. De Swift Runners, die zichzelf ook wel spottend
“de Sjraveleers” noemen, behalen veel ereplaatsen bij crossen en wegwedstrijden in binnenen buitenland.

Swift Runners in 1991
Boven: Hans Smid, staand vlnr: Richard Shakarshi, Sjors Scott, Herman Storms, Bert Schuren, Pierre Nacken,
Cecile Achten, Peter Rijcks, Thei Kees met witte pet, daarachter Carl Ross, Ruud Jans, Jan van de Winkel,
Henk Florie, Cor Puts, Jan Zwaag, Leon Hamers. Zittend vlnr: Thea Dierichs, Anne-Marie Hannen, Tilly Zwaag,
Lotte Smid-Dijkstra, Judith Soethout en Esther Rutte

