SWIFT WEDSTRIJDEN
Jaarlijks organiseert Swift enkele wedstrijden. Het voert te ver om al deze wedstrijden op te
noemen en beschrijven. Toch moeten er een aantal genoemd worden omdat ze in mindere of
meerdere mate belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van onze vereniging.
Kampioenschappen
Swift heeft in de loop van haar 70 jarig bestaan een heel aantal kampioenschappen
georganiseerd. Enkele kampioenschappen die genoemd moeten worden zijn:
1939
Op verzoek van de Limburgse Atletiek Bond organiseert het pas opgerichte Swift in 1939 het
Limburgs kampioenschap senioren van de FDA op het voetbalveld van de V.V. Nivea.
Wim Hermans verovert drie gouden plakken op de onderdelen kogelstoten, discuswerpen en
hinkstapspringen. Hij verbetert het Nederlands FDA record kogelstoten tot 13,10 meter. Cor
Lamboo wordt kampioen bij het verspringen en wint het zilver op de 200 meter. Jac Adang
wint twee medailles, beide brons, op de onderdelen speer en 400 meter. Ten slotte worden er
nog medailles gehaald door de estafetteploegen op de vier keer 100 meter en de Olympische
estafette. In het zelfde jaar organiseert Swift het Limburgse kampioenschap veldlopen. De
finish van de veldloop is in de rust van een voetbalwedstrijd op het RFC terrein aan de
Maasnielderweg. Winnaar van dit kampioenschap is Jos Nijholt van Pope uit Venlo.
1950 en 1951
Tijdens de jaarvergadering in 1950 van district Zuid wordt op voorstel van Piet Lamboo
besloten dat er aparte Limburgse en Brabantse clubkampioenschappen zullen worden
gehouden. De eerste Limburgse titelstrijd na de oorlog, wordt gehouden op het terrein van het
Bisschoppelijk College Schöndeln in Roermond. Swift wint deze wedstrijd met 68,5 punten
voor AVON met 60 punten en SV Blerick met 37 punten. Ook in 1951 wordt hetzelfde
kampioenschap door Swift georganiseerd en weer winnen de Swift atleten.

Een foto van het polsstokhoogspringen tijdens het Limburgs Kampioenschap voor ploegen in 1950 te Schöndeln.
Er wordt gesprongen met bamboe stokken en zonder landingsmat. Het publiek staat er zelfs voor op het dak van de boerderij.
Foto uit album van Piet Lamboo.

1973
Na bijna 25 jaar is er eindelijk weer eens een kampioenschap in Roermond.
In de tussenliggende jaren heeft Swift een dergelijk evenement niet meer kunnen organiseren
omdat er geen atletiekbaan is waarop dit mogelijk is. Bij de opening van de 8 baans sintelbaan
in 1973 is het dan eindelijk zover en worden er Zuid-Nederlandse Kampioenschappen voor
senioren georganiseerd. Annelies Joosten wordt derde op de 400 meter bij de dames en John
Heijnders wint ook een bronzen plak op het onderdeel verspringen. De Swift eer wordt
hooggehouden door het estafetteteam bestaande uit John Nillessen, Peter Willemse, Jack
Wolters en John Heijnders op de vier keer 100 meter. Zij worden Zuid-Nederlands Kampioen
in een tijd van 44,4 seconden.
1975
De Zuidelijke clubkampioenschappen voor CD ploegen worden in dit jaar in Roermond
gehouden. Swift heeft zelf een talentvolle ploeg bij de CD jongens die tijdens dit
kampioenschap een verdienstelijke derde plaats weet te behalen.
1977
In 1977 worden er weer Zuid-Nederlandse Kampioenschappen voor senioren georganiseerd.
Swift behaalt slechts één medaille maar wel een gouden: Michel Franssen weet de 5000 meter
te winnen in 14.36,8 minuten.
In ditzelfde jaar worden ook de Zuidelijke D spelen in Roermond gehouden.
Rob Kousemaker wint het hoogspringen terwijl Joep Swagten het discuswerpen wint en
tweede wordt met de kogel.
1978 en 1979
Swift organiseert in deze twee jaren de Zuidelijke meerkampkampioenschappen voor AB
junioren. In 1978 wint Mark Nillessen bij de A junioren de tienkamp en Bert Smit wordt
kampioen bij de B junioren. Peter Smit haalt het brons bij de B jongens.
In 1979 wint Peter Holthuijsen de Zuidelijke titel bij de A junioren.
1980
Ook in 1980 organiseert Swift de Zuid-Nederlandse Kampioenschappen voor senioren en dit
jaar is deze wedstrijd tevens het kampioenschap voor de A junioren. Dit kampioenschap is
ongekend succesvol voor de Swift atleten. Er worden maar liefst negen gouden medailles
gewonnen, zeven zilveren en zes bronzen. Bert Smit alleen haalt tijdens dit kampioenschap
drie gouden en drie zilveren medailles. Piet Coenen bij de heren en Peter Holthuijsen bij de
junioren A worden kampioen op het onderdeel kogelstoten, Cor Lambregts wint de 1500
meter, Peter Smit de 400 meter en de estafetteploeg de vier keer 100 meter.
1983
In 1983 worden de Zuidelijke C Spelen in Roermond afgewerkt.
Perry Brummans, Joep Caris en Ralph Huijskens winnen elk een zilveren medaille.
1984 en 1985
In 1984 worden de Nederlandse Kampioenschappen 10 KM dames en 15 KM jongens A op
de weg in Roermond gehouden. Tijdens deze wedstrijd worden er geen medailles door Swift
atleten behaald. In 1984 en 1985 staan de Zuidelijke meerkamp kampioenschappen voor de
junioren in Roermond op het programma. Rob Kousemaker houdt de eer van Swift in 1984
hoog met de gouden medaille bij de A junioren. Hij wint de tienkamp met 5681 punten.

Hilde Verhaeg wordt tweede bij de A meisjes en wint dus het zilver. Hans Jeronimus wordt
derde bij de C junioren. In 1985 wint Perry Brummans de negenkamp bij de junioren B met
5228 punten en wordt hiermee Zuid-Nederlands Kampioen.
1997
Na 1985 is het een hele tijd stil in Roermond. Pas twaalf jaar later, in 1997, volgen de
Limburgse Kampioenschappen voor C en D junioren. Steven Wagemans wordt op het
onderdeel speerwerpen Limburgs kampioen met een worp van 31.20 meter bij de jongens D.
Ook de estafette ploeg op de vier keer 60 meter meisjes D behaalt een gouden medaille in een
mooie tijd van 34,88 seconden. Deze ploeg bestaat uit Carmen Caspers, Vivienne Schmitz,
Bea Everts en Lysanne Lampe. Verder worden er nog zilveren medailles gehaald door
Lysanne Lampe ( 1000 meter), Vivienne Schmitz ( kogel) en de tweede estafetteploeg bij de
meisjes D.

De estafetteploegen bestaande uit
Anke van Bussel, Zoë van Lierop, Maartje van Deventer, Tanja Babic
Carmen Caspers, Viviënne Schmitz, Lysanne Lampe en Bea Everts
krijgen hun medailles op het LK in Roermond

Steven Wagemans, Limburgs Kampioen
speerwerpen in 1997.

2001 en 2002
Er volgen twee Limburgse Kampioenschappen senioren en junioren B in de jaren 2001 en
2002. Dit zijn voor Swift zeer succesvolle kampioenschappen.
In 2001 worden er maar liefst 5 gouden, 5 zilveren en 12 bronzen medailles behaald.
Carmen Caspers verovert twee keer goud bij de meisjes B op zowel de 100 als de 200 meter.
René Vaessen wint de 200 meter bij de heren en zijn broer Marcel het hinkstapspringen in
dezelfde categorie. Verder wordt Lysanne Lampe bij de meisjes B eerste op de 100 meter
horden. In 2002 is er goud voor Jore de Jong op de 3000 meter bij de jongens B en voor Roy
Babic bij het hoogspringen bij de heren senioren. Daarnaast winnen de Swift atleten 4 keer
zilver en 6 keer brons.

2004
In 2004 haalt Swift de Limburgse Kampioenschappen voor pupillen naar Roermond. Er
worden twee bronzen medailles in de wacht gesleept door Tim de Wit op de meerkamp en
Louis Roumen op de 600 meter.

In Roermond wordt in 2004 het LK voor pupillen gehouden
De Swift ploeg tijdens het defilé voor de wedstrijd

2005
Het voorlopig laatste door Swift georganiseerde kampioenschap is het Limburgse Cross
Kampioenschap voor alle categorieën in 2005. Op hetzelfde parkoers als de Meinwegcross
worden deze kampioenschappen enkele maanden later gehouden. Zowel Jack Niessen bij de
veteranen als Louis Roumen bij de pupillen presteren het om een zilveren medaille te
veroveren.

Jack Niessen tijdens het LK
2005 in Herkenbosch

Louis Roumen op het ereschavot
met de zilveren medaille

Jaarlijks terugkomende wedstrijden
Swift heeft een aantal jaarlijks terugkomende wedstrijden georganiseerd. Enkele van deze
wedstrijden kunnen gerust klassiekers genoemd worden. De echte klassiekers worden nog
apart beschreven.
Roermondse Singellopen
Swift Boslopen
TV-Torenloop
Grenslandcross
15 KM wegwedstrijd
Kitskesberger Trimloop / Elfenmeerloop
Douwe Smit Trofee
Meinweg Cross

1929-1949
1949-1953
1964-1993
1971-1975
1982-1989
1985-1992
1997-2005
2002-2005

11 keer
5 keer
30 keer
5 keer
7 keer
32 keer*
9 keer
4 keer

*8 jaar lang worden er jaarlijks 4 wedstrijden georganiseerd.
Overige wedstrijden
Naast de kampioenschappen en de jaarlijks terugkomende wedstrijden wordt Swift regelmatig
gevraagd om als mede organisator op te treden bij wedstrijden van andere organisaties.
Voorbeelden hiervan zijn: De Neelder Stratenloop, de Grindmerenloop en de Annendaalloop
De Annendaalloop wordt al vanaf 1987 in Posterholt georganiseerd, eerst samen met de
Voetbalclub PSV’35 en vanaf 1995 samen met Lopersgroep Posterholt. De Swift juryleden
helpen dus in 2006 al twintig jaar mee in de organisatie van deze loop.
In 2005 is er weer een nieuw samenwerkingsverband opgestart en wel met de organisatie van
de Boshotelloop. Deze loop over 26 kilometer die in Vlodrop wordt gehouden is een
voorbereidingsloop voor de marathon van New York. Net als bij de Annendaalloop worden
ook bij deze loop de juryleden van Swift ingezet.

Bart Donders en Nico Ritchi tijdens de
Neelder Stratenloop in 1989.
Foto uit album van Bart Donders.

De Swift jury in opperste concentratie bij de Annendaalloop
Henk Havekes , Camiel Koumans, Pascal Hommelberg en Johan Koumans
Foto van internetsite van Annendaalloop.

