DE DAMES VAN SWIFT
Swift is in 1936 opgericht door vier jongens. In de eerste jaren van het bestaan hebben er
alleen maar jongens en heren op de ledenlijst gestaan. De damesafdeling is pas in 1959
opgericht. De dames hebben dan ook vele jaren minder de gelegenheid gehad om
topprestaties te leveren. Hun geschiedenis begint immers ruim twintig jaar later. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat er minder aansprekende prestaties te melden zijn. Maar er zijn
zeker enkele namen die genoemd moeten worden in dit overzicht.
Dames in het bestuur
Enkele maanden na de oprichting van de damesafdeling is Hennie Koelen bestuurslid
geworden. Zij heeft nooit in het dagelijkse bestuur gezeten maar heeft altijd als gewoon
bestuurslid haar werkzaamheden uitgevoerd. Ze is bestuurslid geweest van 1959 tot 1986.
Ze heeft in deze jaren in de jubileumcommissies gezeten van het 25-, het 40- en het 50-jarig
bestaan van Swift. Ze heeft onder de Swiftvlag een gymclubje opgericht voor dames. Deze
dames komen nu nog steeds wekelijks bij elkaar. In 1974 heeft ze de Gouden Swiftspeld
ontvangen voor het vele werk dat ze voor de vereniging heeft verricht.

Hennie Koelen tijden de receptie in 1961
van het 25 jarig jubileum van Swift
Ze is 27 jaar bestuurslid geweest.
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Cecile Achten, secretaris
van Swift van 1989 tot 1995
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Na Hennie Koelen zijn er nog enkele dames geweest die in het bestuur hebben gezeten.
Enkele dames zijn penningmeester geweest bij Swift, het zijn: Riet Jeronimus, T. Smeets,
Thea Dierichs en als laatste Kitty Babic. Cecile Achten is van 1989 tot 1995 secretaris van
Swift geweest. Anneke Lampe is tot nu toe het laatste dames bestuurslid van Swift geweest.

De atletes van Swift
Zuid-Nederlandse kampioenschappen
Tijdens de diverse Zuid-Nederlandse kampioenschappen hebben de dames van Swift mooie
resultaten behaald. Al in de eerste jaren na de oprichting van de damesafdeling zijn er
kampioenen te noemen. In 1961 in Eindhoven halen twee atletes een gouden medaille bij de
A junioren en wel Lies Schmitz bij het kogelstoten met een afstand van 10,89 meter en Dorine
Lamboo met discuswerpen met een worp van 31,94 meter. Een jaar later in 1962 in Breda zijn
er weer twee Zuid-Nederlands kampioenen. Dorine Lamboo wint weer het discuswerpen bij
de A meisjes en Toos Smits wint het hoogspringen bij de dames. Toos Smits prolongeert haar
titel bij het hoogspringen in 1963 in Tilburg en ze wint er tevens het speerwerpen en het
discuswerpen bij de dames.
Annelies van Dijk wint eind zestiger en begin zeventiger jaren diverse medailles op de ZuidNederlandse kampioenschappen op de sprintnummers maar een gouden plak zit er voor haar
niet in. Mary Schuman wint het goud in 1972 in Weert bij de meisjes A met kogelstoten. In
1975 is het José van Appeven die voor het eerst weer een gouden plak mee naar Roermond
neemt. In Helmond wordt ze kampioen met speerwerpen bij de A meisjes met een worp van
31,92 meter. Daarna is het weer een hele tijd stil, tot in 1982 twee medailles gewonnen
worden in Sittard door de A meisjes. Marjan van Wessel wordt kampioen met kogelstoten met
een afstand van 10,98 meter en Anita Thomassen wint het zilver met speerwerpen met een
afstand van 38,72 meter. In 1984 wint Hilde Verhaeg in Roermond het zilver op de meerkamp
voor A meisjes met een puntentotaal van 2400 punten. In 1992 is Esther van de Varst de
laatste Swift-winnares van een medaille op de Zuid-Nederlandse kampioenschappen. Ze wint
het brons bij de B meisjes op het onderdeel 400 meter met een tijd van 62,39 seconden.

Mary Schuman
Zuid Nederlands kampioen kogelstoten
in 1972. Frankie Drenthen is tweede.
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Annelies van Dijk, een van de drie
Swift atletes die in het Nederlandse
team zijn opgesteld.
Foto uit Atletiekwereld.

Nederlandse kampioenschappen
Er zijn slechts enkele atletes van Swift die tijdens nationale kampioenschappen medailles
hebben gehaald. Net als bij de heren is het zo dat de werpnummers bij de dames de boventoon
voeren. In 1971 haalt Frankie Drenthen de eerste medaille voor Swift tijdens de Nederlandse
kampioenschappen voor B meisjes in Amsterdam. Ze wordt er tweede op het onderdeel
kogelstoten. Twee jaar later in 1973, ook in Amsterdam, haalt José van Appeven een bronzen
medaille met speerwerpen eveneens bij de B meisjes. In 1982 wordt Marjan van Wessel
tweede op de Nederlandse kampioenschappen voor de A meisjes met kogelstoten met een
afstand van 12,70 meter. Zij is de enige Swift atlete die een record op haar naam heeft staan.
In 1982 heeft zij het Zuid-Nederlands junioren record met kogelstoten verbeterd met een worp
van 13,50 meter in het Duitse Homburg. Daarna is het lang wachten op een volgend Swift
succes tijdens een nationaal kampioenschap. In 2001 wordt Loes Willemse tijdens de
Nederlandse indoorkampioenschappen in Düsseldorf tweede op de 200 meter bij de A meisjes
in een tijd van 27,29 seconden. Ze eindigt er achter de kampioene Rinske Daniëls en voor
Gitane Dumernit die het brons pakt. Loes haalt daarna nog diverse medailles tijdens
Nederlandse Studentenkampioenschappen. In 2002 wordt ze tweede op de 100 meter in
Utrecht achter Christel Bertens met een tijd van 12,57 seconden. Tijdens de Studenten
indoorkampioenschappen in 2003 in Zuidbroek haalt ze een bronzen medaille op de 200
meter met een tijd van 26,74 seconden. In 2003 behaalt ze de gouden medaille op de 100
meter in Maastricht met een tijd van 12,46 seconden en een jaar later wordt ze weer
Nederlands Studentenkampioen op de 100 meter in Eindhoven in een tijd van 12,35 seconden.

Marjan van Wessel
Zuid Nederlands recordhoudster kogelstoten
in 1982 met een afstand van 13,50 meter.
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Nederlands Studenten kampioen 100 meter
in 2003 en 2004

Swift atletes in het Nederlandse team
Slechts drie Swift atletes hebben ooit opgesteld gestaan in het Nederlandse team. Het zijn
Dorine Lamboo, Annelies van Dijk en Loes Willemse. Dorine staat opgesteld in de junioren
interland tegen West Duitsland in 1962 op het onderdeel discuswerpen ze werpt er een afstand
van 31,94 meter. Annelies van Dijk wordt opgeroepen in 1969 voor de junioren interland ook
tegen West Duitsland voor het onderdeel 200 meter. Ze wordt er vierde in een tijd van 26,6
seconden. Loes Willemse wordt als B meisje opgeroepen voor het Nederlandse estafetteteam
voor B junioren om een poging te doen om de limiet te halen voor de EJOD. Het team
bestaande uit Rinske Daniëls, Gitane Dumernit, Christel Bertens en Loes Willemse heeft de
limiet net niet gehaald.

