GOUDEN SWIFT COMPETITIE PLOEGEN
1950 en 1951
In 1950 meldt Swift zich aan voor de organisatie van de Limburgse kampioenschappen en
krijgt deze ook toegewezen. Op het terrein van het Bisschoppelijk College Schöndeln strijden
de Limburgse verenigingen voor de titel en Swift komt zelf als winnaar uit de bus met een
totaal van 68 ½ punten, vóór AVON dat met 60 punten tweede wordt en de RKAV Blerick
die 37 punten haalt. De beste prestaties van Swiftzijde worden behaald door Lei Derichs die
het kogelstoten wint met 13,465 meter en het discuswerpen met 41,30 meter. Louis Heijnders
wint het verspringen met een afstand van 6,47 meter en het hoogspringen wordt gewonnen
door A. Kaanen met een hoogte van 1,66 meter. A. Beulen wint het speerwerpen met een
prachtige worp van 53,10 meter en ook de estafetteploeg van Swift is niet te kloppen op de
vier keer 100 meter in een tijd van 46,8 seconden. Op de meeste nummers worden per
vereniging twee atleten ingezet zodat vrijwel het gehele ledenbestand van Swift aan de start
staat tijdens deze wedstrijd. Er komen zoveel toeschouwers op de wedstrijd af, dat velen op
het dak van de boerderij bij Schöndeln klimmen om de wedstrijden goed te kunnen volgen.
Een jaar later in 1951 wordt dit kampioenschap weer in Roermond gehouden en prolongeren
de Swift atleten hun titel. Nu is het echter een nipte overwinning met maar een half punt
voorsprong op AVON, dat net als het jaar ervoor tweede wordt. De eindstand is nu: 1. Swift
met 68 ½ punten, 2. AVON met 68 punten en 3. RKAV Maastricht met 40 punten.

De Swiftploeg wordt Limburgs kampioen in 1950 en 1951
De deelnemers aan deze wedstrijden zijn o.a.: Lei Derichs, A. Beulen, A. Kaanen, Louis Heijnders, Mart Moors,
Jan Reinders, Gos Reinders, Harrie Moors, Jac Claessens, Jo Thomassen, G.de Jong en L. van Dijk.

1961
In 1961 zijn de meisjes van Swift aan de beurt. Nadat ze in dat jaar derde zijn geworden bij de
Limburgse clubkampioenschappen spelen ze het klaar om eerste te worden op de zuidelijke
clubkampioenschappen die gehouden worden in Den Bosch. De dames afdeling van Swift is
net twee jaar oud en nu al behalen de meisjes dit grote succes. Onder leiding van Louis
Heijnders hebben ze goed getraind, worden ze kampioen en nemen ze een mooie beker mee
terug naar Roermond. Dorine Lamboo wint het discuswerpen met een afstand van 32,49 meter
gevolgd door Lies Schmitz met 24,38 meter. Lies Schmitz wint het kogelstoten met 11,37
meter en Maria Verhees wordt tweede op het onderdeel hoogspringen waarbij ze 1,35 meter
haalt. Dorine Lamboo gooit met de speer 23,57 meter, wat ook een tweede plek betekent. Op

de 80 meter zet Maria Verhees nog een tijd neer van 10,9 seconden, wat eveneens een tweede
plaats oplevert. Gerda Janssen wordt vierde op de 60 meter horden en Ricky Janssen wordt
vierde op de 60 meter. In de einduitslag winnen de meisjes van Swift met 44 punten, vóór
EAC uit Eindhoven met 36 punten en Sprint uit Breda met eveneens 36 punten. De
jongensploeg van Swift wordt tijdens dit kampioenschap derde achter Unitas uit Geleen en
AVS uit Schaesberg.
Een jaar later in 1962 zijn de zuidelijke clubkampioenschappen in Tilburg. De meisjes
proberen hun titel te prolongeren maar dit lukt niet. Ze worden heel verdienstelijk derde.

Swift meisjesploeg Zuid-Nederlands kampioen in 1961
Staand vlnr trainer Louis Heijnders , Dorine Lamboo, Gerda Janssen, Tineke Janssen, Ina Ceelen,
Maria Verhees, Ricky Janssen, voorzitter Piet Lamboo .
Zittend vlnr Annie den Brok, Lies Schmitz, Marie Therèse van Rooy , en begeleidster Toos Smits.
Foto uit album van Louis Heijnders.

1977
Tijdens de landelijke competitiefinale van de heren in de derde klasse wordt de Swift ploeg
Nederlands kampioen met 11.773 punten voor Kimbria uit Maastricht met 11.401 punten en
Festina uit Venlo met 11.303 punten. Zowel Swift als Kimbria promoveren hierdoor naar de
tweede klasse. John Heijnders wint zowel de 100 meter (11,3 seconden) als het verspringen
(6,74 meter). Michel Franssen wint eveneens twee onderdelen en wel de 1500 meter in 3.54,5
minuten en de 5000 meter in 14.46,4 minuten.

Competitieploeg Swift heren 1977
Nederlands kampioen tweede klasse.
Staand vlnr Guus Kousemaker (voorzitter)
Jerome van Geffen, Ludo Heijnders,
Douwe Smit, Hurkend vlnr Marc Nillesen,
Claessen, John Nillesen, Hans Sampers,
Michel Franssen. Zittend vlnr Geert Wiermans,
Piet Coenen en John Heijnders met de beker.

1978, 1979, 1980 en 1981
De jongens AB ploeg van Swift heeft in 1978 een topjaar. Alles waaraan de ploeg meedoet
wordt gewonnen. Ze worden Zuidelijk clubkampioen, winnen de NKS beker en ten slotte
worden ze ook nog Nederlands kampioen van de tweede klasse van de landelijke competitie.
De competitiefinale wordt gewonnen met 8.093 punten, vóór de ploegen van Blauw-Wit en
Zaanland. De Swift atleten winnen maar liefst zes onderdelen. De winnaars zijn Thijs Niessen
met de discus 40,42 meter, Peter Smit op de 400 meter in 51,0 seconden, Piet Coenen wint het
kogelstoten met een worp van 15,83 meter, Marc Nillesen het verspringen met een afstand
van 6,41 meter, Bert Smit het speerwerpen met een poging van 55,78 meter en ten slotte het
estafetteteam de 4x100 meter in 44,3 seconden. Verder worden er nog tweede plaatsen
gehaald door Leon Classen op de 3000 meter, Peter Bonekamp met hoogspringen en Bert
Smit op de 100 meter. Eric Verbunt wordt derde op de 800 meter.
In 1979 herhaalt dezelfde jongens AB ploeg het resultaat van 1978. Weer wordt de Zuidelijke
clubtitel gewonnen en ook de NKS beker gaat mee naar Roermond. Ten slotte wordt in
Amsterdam de landelijke competitie finale van de tweede klasse gewonnen met een
puntentotaal van 7909. De NKS beker is ook in 1980 een prooi voor het Swift team. In 1980
en 1981 wordt eveneens weer de Zuidelijke clubtitel gewonnen. Het is duidelijk dat de Swift
jongens AB ploeg in deze jaren in heel atletiek minnend Nederland beroemd en misschien wel
berucht is. Het is een ploeg met stuk voor stuk individuele talenten die samen een bijna
onverslaanbare ploeg vormen.

De succesvolle jongens AB ploeg van Swift uit 1978.
Staand vlnr Eric Verbunt, Marco Sonnemans,
Leon Classen, Joep Jeurissen en Peter Bonekamp.
Zittend vlnr Marc Nillesen, Thijs Niessen,
Peter Smit, Piet Coenen en Bert Smit.
Foto uit album van Peter Smit.

De jongens AB ploeg uit 1982.
Nieuw talent dient zich aan bij Swift.
Staand: vlnr Ron Lenders, Hans Smeets,
Jan van de Winkel, Leon Geerlings en Erik Kessels
Zittend: vlnr Rob Kousemaker, Ronald Gougon
en Wim Coenen
Foto uit archief van Swift Voetbal.

