DOUWE SMIT
Douwe Smit is geboren op 4 oktober 1934 in Appingedam (Groningen).
Hij is op 62 jarige leeftijd in 1997 in Roermond overleden. Hij is lid geweest van Swift van
maart 1968 tot zijn overlijden in 1997.
Douwe is voordat hij bij Swift komt lid geweest van diverse andere atletiekverenigingen.
Hij heeft bij de politie gewerkt en is diverse keren overgeplaatst. Hierdoor moet hij zich
telkens weer laten overschrijven naar een andere vereniging. Zo is hij voordat hij bij Swift
komt, lid geweest bij gymnastiek vereniging SVA in Appingedam, Pegasus in Groningen,
Vlug en Lenig in Den Haag en Aquilo in Winschoten.
Douwe is als docent lichamelijke opvoeding werkzaam op de politieschool in Baexem. Deze
school heeft voor Swift begrippen in die tijd een “echte” atletiekbaan. Op de 3 baans sintel
atletiekbaan van ongeveer 250 meter lengte worden onder leiding van Douwe een aantal keren
de clubkampioenschappen gehouden. Ook vinden er enkele trainingsweekenden plaats.
Douwe heeft veel Swiftatleten tot grote successen gebracht. Zij hebben onder zijn leiding
talloze medailles gehaald op de diverse kampioenschappen. Vooral de werpnummers hebben
zijn voorkeur. Dit blijkt uit de door hem zelf behaalde resultaten en uit de resultaten van zijn
atleten. Hij is de succesvolste trainer van Swift.

V.l.n.r. Piet Coenen, Jerome van Geffen, Mark Nillesen, Douwe Smit, Peter Smit,
Bert Smit en Thijs Niessen tijdens de training.
Foto uit album van Bert Smit.

Resultaten van Douwe Smit als trainer
Onder leiding van Douwe wordt zijn zoon Bert Smit in totaal acht keer Nederlands kampioen
speerwerpen, drie keer bij de junioren en vijf keer bij de senioren. In 1981 verbetert Bert het
Nederlands record speerwerpen tot 75,90 meter. Piet Coenen wordt Nederlands kampioen met
kogelstoten. Ook andere Swift werpers komen onder zijn inspirerende leiding bij nationale
kampioenschappen op het podium. Deze medaillewinnaars zijn Perry Brummans, Wim
Coenen, Peter Holthuysen, Jerome van Geffen, Thijs Niessen, Olaf Leijnse en Marjan van
Wessel.

Bondscoach van de KNAU
De prestaties van de Roermondse werpers vallen ook op bij de KNAU en Douwe wordt in
1981 benoemd tot bondscoach van de KNAU voor het kogelstoten. Twee jaar later, in 1983,
wordt hij ook voor het onderdeel discuswerpen tot bondscoach benoemd.
Hij geeft er training aan landelijke toppers zoals Rob Hermans, Jack Rühl, Piet Meijdam,
Jeroen van der Meer en zelfs Erik de Bruin heeft hij korte tijd onder zijn hoede gehad.
Douwe heeft de functie van Bondscoach tot vlak voor zijn overlijden in 1997 uitgeoefend.
Resultaten van Douwe Smit als atleet
Tijdens zijn lidmaatschap van Swift heeft Douwe de onderstaande prestaties geleverd volgens
de 10 bestenlijsten:
1972
1974
1981

kogelstoten
discus
kogelslingeren

12,82 meter
40,02 meter
25,74 meter

Van 1958 tot 1970 doet hij bijna jaarlijks mee aan de Nederlandse politiekampioenschappen.
Hij wordt hierbij in totaal 4 keer kampioen met kogelstoten en 5 keer met discuswerpen. In
1961 en 1963 presteert hij het om beide nummers te winnen. In 1965 verbetert hij het
Nederlands politierecord met discuswerpen tot 41,56 meter. In zijn Swift jaren wordt hij nog
twee keer Nederlands Politie kampioen met kogelstoten in 1969 en 1970.
Onderscheidingen
Tijdens het sportgala in 1991 wordt Douwe Smit onderscheiden met de Zilveren Speld van de
gemeente Roermond. Hij ontvangt deze onderscheiding voor zijn verdiensten als trainer van
Swift. Verder heeft hij ook de Gouden Swiftspeld ontvangen voor zijn verdiensten voor de
vereniging. De jaarlijks door Swift georganiseerde werpwedstrijd aan het einde van het
seizoen wordt na het overlijden van Douwe naar hem vernoemd. De beste prestatie van de
wedstrijd wordt sindsdien beloond met de Douwe Smit Trofee. De trofee wordt aan het einde
van de wedstrijd uitgereikt door Douwes vrouw Diet, of door een van zijn zonen Peter of
Bert.

