DE DOUWE SMIT TROFEE
Al vanaf 1978 organiseert Swift in het laatste weekend van het wedstrijdseizoen een
afsluitende wedstrijd. In de eerste jaren worden er nog allerlei onderdelen afgewerkt maar
later louter en alleen werpnummers. Er is niet te achterhalen wanneer deze werptraditie is
ontstaan. Wel verschijnen er altijd topatleten op deze wedstrijd. Zo is in 1990 Erik de Bruin
een van de deelnemers. In dat jaar wint hij het kogelstoten met een afstand van 19,73 meter.
De kogelstootbak van 20 meter is maar net groot genoeg. De jury beleeft spannende
momenten want wat te doen als hij over de bak heen stoot? Het gaat allemaal net goed en Erik
levert met deze stoot de beste Nederlandse jaarprestatie.

Erik de Bruin in Roermond tijdens de werpwedstrijd in 1990.
Foto: Peter Wijnands

In 1997 vraagt Ruud Babic aan Douwe Smit, die erg ziek is, of hij het goed vindt dat Swift
deze wedstrijd naar hem gaat vernoemen. Douwe vindt dit prachtig. Enkele maanden later
overlijdt Douwe. Hij heeft de eerste wedstrijd om de Douwe Smit Trofee niet meer mee
mogen maken.
Diverse Nederlandse records sneuvelen gedurende de afgelopen jaren tijdens de
werpwedstrijd. Annie van Anholt verbetert in 1997 het Nederlands record kogelslingeren V50
met een worp van 39,74 meter. Jan Oerlemans verbetert in 1998 het Nederlands veteranen
record discuswerpen voor 70 plussers en wint hiermee de Trofee. Een aanstormend talent uit
Groningen, Rutger Smit, zet als B junior enkele mooie prestaties neer. Met de discus van 1 ½
kilo werpt hij 55,96 meter en de kogel landt na 18,93 meter. (Rutger Smit wordt in 2005
tweede met kogelstoten op de WK in Helsinki.) In 1999 verbetert Frank van den Dool het
Nederlands record kogelslingeren met een worp van 70,89 meter en eist hiermee de Douwe
Smit Trofee voor zich op. In 2001 wint Belgisch kampioene bij de B meisjes Elfje Willemsen
de Trofee met een worp van 50,01 meter met de speer. Haar worp is 5 meter verder dan het
Nederlands record bij de B meisjes. In 2002 wint Maaike Schetters de hoofdprijs en wordt er
een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan Olaf Kamphuis die als C junior met de B kogel het
kogelslingeren wint met een afstand van 53,37 meter. In 2003 neemt Vincent Onos de Trofee
mee naar huis omdat hij bij het kogelslingeren met een worp van 69,00 meter slechts 68
centimeter verwijderd blijft van het Nederlands record bij de B junioren van Frank van den
Dool. In 2005 wint Vincent Onos weer de Trofee met een afstand bij het kogelslingeren voor
A junioren van 64,27 meter. Dit is iets meer dan 2 meter onder het Nederlands junioren record
dat op naam staat van Frank van den Dool die het record in 1986 in Roermond op zijn naam
zette tijdens de Swift werpwedstrijd.

Frank van den Dool winnaar in 1999
met een Nederlands record kogelslingeren
Foto Peter Willemse

Elfje Willemsen de Belgische winnares
in 2001 met speerwerpen
Foto van internet.

In 2003 ontvangt Vincent Onos de Douwe Smit Trofee uit handen van mevrouw Smit.
Bert en Peter Smit zijn hierbij aanwezig. Ook in 2005 wint Vincent Onos de Trofee.
Foto: Peter Willemse
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Jan Oerlemans
Frank van den Dool
Nicole Veenstra
Elfje Willemsen
Maaike Schetters
Olaf Kamphuis
Vincent Onos
Keith Beard
Vincent Onos

AV Nijmegen
AV’34
TION
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PSV
AV Nijmegen
SAV
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SAV
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kogel
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kogelslingeren
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kogelslingeren
kogelslingeren
kogelslingeren
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kogelslingeren
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48,80m
13,59m
37,69m
70,89m
47,05m
50,01m
51,99m
53,37m
69,00m
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64,27m
15,42m
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opmerking

Ned. Record M70
Ned. Record

beste Ned. Jaarpr.
aanmoedigingsprijs
beste Ned. Jaarpr.

