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Accommodatie
De realisatie van de nieuwe kantine, kleedlokalen en krachtruimte in 2004 is de belangrijkste
gebeurtenis op accommodatie gebied. Het heeft veel werk van het bestuur gekost om dit
gebouw op de Wijher te kunnen realiseren. Er is heel wat afvergaderd met de gemeente.
Daarna is het gebouw er daadwerkelijk gekomen door erg veel zelfwerkzaamheid van
enkelen. Na de bouwwerkzaamheden is de kantine feestelijk geopend door voorzitter Johan
Koumans die enkele maanden daarvoor tijdens het jaarlijkse sportgala de zilveren Speld van
de gemeente Roermond heeft ontvangen voor zijn vele werk voor de vereniging.

Het nieuwe clubgebouw van Swift: Swift@Home
Foto: Peter Willemse

Opening door voorzitter Johan Koumans
Foto: Peter Willemse

Wedstrijden
In Roermond worden enkele Limburgse kampioenschappen georganiseerd. Dit gebeurt in de
jaren 1997 (CD junioren), 2001 en 2002 (senioren en B junioren), 2004 (pupillen) en tenslotte
in 2005 de Limburgse Cross kampioenschappen voor alle categorieën. De traditionele
werpwedstrijd wordt jaarlijks gehouden, nu onder de naam “Douwe Smit Trofee”, en sinds
2002 heeft Swift in de “Meinwegcross” weer een eigen cross wedstrijd. In 2005 werkt Swift
mee aan de organisatie van de “Boshotelloop”, een voorbereidingswedstrijd voor de marathon
van New York.
Atleten
Er zijn enkele atleten die naam gemaakt hebben in de afgelopen tien jaar. Zij hebben
clubrecords verbeterd en zij hebben diverse titels en medailles behaald op de diverse
kampioenschappen. Met hun prestaties hebben zij
behalve zichzelf, ook Swift in de schijnwerpers gezet.
Tijdens de laatste Zuid-Nederlandse kampioenschappen,
die gehouden zijn in 1996, zijn drie atleten van Swift op
het ere schavot terecht gekomen. Wim Coenen haalt het
zilver met de discus en Ronald Hommelberg en Luc
Smeets en winnen brons op de 1500 meter, Luc bij de
A junioren en Ronald bij de B junioren. Luc en Ronald
worden uitgenodigd voor de NKS jeugdinterland tegen
Polen in 1996 waar ze de 1500 meter moeten lopen.
Samen met Marcel Vaessen vormen Luc Smeets en
Ronald Hommelberg de Swiftploeg die tijdens de
Luc Smeets en Ronald Hommelberg
Nederlandse crosskampioenschappen in 1997 een
bronzen medaille haalt.
tijdens de NKS interland tegen Polen

Marco Caspers heeft diverse clubrecords op zijn naam staan bij de B, C en D junioren op de
horden nummers, de langere afstanden en de meerkampen. Ook met de polsstok kan hij goed
overweg met een clubrecord bij de B en A junioren van 4.00 meter, maar het hoogspringen is
zijn specialiteit. Hij heeft er niet alleen het clubrecord bij de B junioren outdoor met 2,02
meter, indoor staat zijn beste prestatie zelfs op 2,07 meter. Hij heeft deze hoogte op
12 december 2004 bedwongen in Düsseldorf. Met deze prestatie heeft hij niet alleen het
clubrecord bij de B en A junioren én senioren bij Swift, maar het is tevens de beste prestatie
ooit door een Nederlandse B junior gesprongen, een Nederlands record dus. Met deze sprong
heeft hij zich gekwalificeerd voor de Europeese Jeugd Olympische Dagen, de EJOD. Op het
laatste moment moet hij hiervoor afzeggen wegens een stressfractuur in zijn afzetvoet.
Marco heeft zestien Limburgse titels op zijn naam staan. Verder heeft hij negen keer zilver en
drie keer brons gewonnen bij de diverse Limburgse kampioenschappen.

Marco Caspers, Nederlands recordhouder bij de B junioren op het onderdeel
hoogspringen indoor met 2,07 meter.
Foto: Armando Armino.

In 2000 wint hij in Amsterdam op de Nederlandse C Spelen het hoogspringen met 1,50 meter
en de 80 meter horden in 14,18 seconden. Op de Nederlandse C Spelen in 2003 wint hij het
hoogspringen met een sprong over 1,80 meter. In 2004 wordt hij Nederlands kampioen indoor
bij de B junioren op de onderdelen verspringen ( 6,56 meter) en hoogspringen ( 2,01 meter).
In hetzelfde jaar wordt hij ook outdoor Nederlands kampioen in Sittard bij het hoogspringen
met een hoogte van 1,94 meter.
Loes Willemse heeft de clubrecords op de 100 en 200 meter, de 100 meter horden en de
zevenkamp op haar naam staan. Ook de indoorrecords op de 60 en 200 meter heeft ze in bezit.
Ze heeft vijf Limburgse titels gehaald en elf keer wint ze het zilver op de sprintnummers en
één keer brons op de 100 meter horden.
Ze is twee keer Nederlands Studenten kampioen geworden op de 100 meter, in 2003 in
Maastricht en in 2004 in Eindhoven. Voor haar eerste Nederlandse studenten titel heeft ze de
Sporttrofee van de gemeente Roermond ontvangen. In totaal heeft ze tien keer in de finale
gestaan tijdens Nederlandse kampioenschappen. Ze haalt vier keer een vierde plaats en in
2001 is ze in Düsseldorf, tijdens de Nederlandse indoor kampioenschappen voor A junioren,
tweede geworden op de 200 meter.
Verder heeft ze opgesteld gestaan in het Nederlands estafetteteam voor B meisjes, in het ZuidNederlandse team voor de Coupe de l’Amitié in 1999 en in de NKS interland in 2002.

René Vaessen heeft de clubrecords in handen op de 100 meter met 10,8 seconden (evenaring
van het record van Onno Claessen) en de 200 meter met 22,43 seconden en de indoor records
op de 60, 200 en 400 meter. Verder is hij zes keer Limburgs kampioen geworden en heeft hij
18 medailles in totaal behaald tijdens de diverse Limburgse kampioenschappen. In zijn topjaar
2000 is hij dubbel kampioen geworden op de 100 en 200 meter in Kerkrade. In 2001 wordt hij
Nederlands Studenten kampioen op de 200 meter in Nijmegen in een tijd van 22,43 seconden.
Hiervoor heeft hij tijdens het sportgala de Sporttrofee van de gemeente Roermond ontvangen
Hij heeft opgesteld gestaan in de Zuid-Nederlandse ploeg om deel te nemen aan de FICEP
Spelen in 1997 en in de NKS interland in 2000.

René Vaessen, Loes Willemse en Carmen Caspers.
Samen goed voor 17 gouden, 25 zilveren en 12 bronzen medailles tijdens LK’s.
Foto: Peter Willemse.

Peter Bonekamp is sinds de oprichting van de veteranenafdeling weer actief met de
wedstrijdsport bezig en heeft bij de Nederlandse veteranenkampioenschappen in 2003 in
Vught twee bronzen medailles gewonnen op de onderdelen hoogspringen met 1,75 meter en
hinkstapspringen met 11,31 meter. In 2004 wint hij nog eens brons bij de Nederlandse
Veteranen indoor kampioenschappen in Sittard bij het hoogspringen.
Carmen Caspers is zes keer Limburgs kampioen geworden en heeft daarnaast nog zeven
zilveren en zes bronzen medailles gehaald op de diverse Limburgse kampioenschappen. In
2001 in Roermond pakt ze de titels op de 100 en 200 meter. Ook op de 60 meter indoor is ze
kampioen geworden en wel in 2002. Haar favoriete onderdeel is echter het verspringen.
Hierop heeft ze als C meisje gouden medailles gewonnen in 1999 in Sittard en in hetzelfde
jaar ook bij de indoor kampioenschappen in Düsseldorf. In 2003 wint ze de indoor titel bij de
dames met een sprong van 4,85 meter.
Overige atleten
Diverse atleten hebben medailles gewonnen op de Limburgse kampioenschappen op de baan,
cross en indoor. Vijftien atleten hebben één of twee Limburgse titels gewonnen. Het zijn:
Radik Volochov, Bas van Lieshout, Jack Niessen, Marco Cox, Bea Everts, Jore de Jong,
Judith Wijnands, Roy Babic, Michel Hendrikx, Tanja Babic, Lysanne Lampe, Marcel
Vaessen, Pepijn Pollaert, Steven Wagemans en Wim Coenen.

Het ledenaantal van Swift.
In 1996 heeft Swift 168 leden. Dit aantal is in 10 jaar opgelopen tot 225 leden in 2006.
Swift Atletiek is de laatste jaren dus behoorlijk gegroeid. Dit wordt onder andere veroorzaakt
door een grote aanwas van jeugdleden. Een andere oorzaak is dat het aantal lopers fors is
toegenomen door deelname van Swift aan de Atlas loopgroepen en het Nike Start to Run
project. Een derde reden is dat Swift een heel aantal trouwe leden heeft die soms al tientallen
jaren lid zijn van de vereniging.

Een deel van de maandagavond loopgroep.
Staand vlnr: Björn van Pol, Peter Houben, Gerard Timmermans, Theo Bremmers, Luc Körvers, Bart Joosten,
Frank Dackus, Dik van der Zwan, Peter van de Geld, Marcel Vaessen, Jeroen Hommelberg, ? , Roy Babic en
trainer Ruud Babic. Hurkend: Monique Hendrikx, Eline Dusch, Lena Meijers, Els Willems, ?,Sonja Meyerhöfer.
Foto’s: Peter Willemse

De dinsdagavond loopgroep met enkele oudgedienden. Achter hun naam het aantal jaren dat ze lid zijn van Swift.
Staand vlnr: Pieter Sanders, Jac Dings (18), Truus Smeets (12), Roy Babic (20), Jos Hovens, Elleke Meijer,
René Mallmann, Pierre Roumen (14), Jeroen Hommelberg, trainer Ruud Babic (21), Leonie Paulis,
Loek Zijlstra (13), Bart Donders (17), Jan Talmon, Hurkend: Huub Amendt, Marcel Vaessen (23),
Agnes Wiermans (19), Guido Klaassen, Sander Potter, Twan Madou en liggend Julian Buijsen.

