VIER SWIFT CORYFEEËN
LEI DERICHS
Lei Derichs is op 19 mei 1922 geboren in Roermond. Als zoon van een molenaar moet hij al
vroeg meehelpen in het bedrijf van zijn vader. Dat houdt in dat hij zware zakken graan de
zolder op moet dragen. Op deze manier doet hij al op jonge leeftijd aan krachttraining, iets dat
hem later bij de werpnummers goede prestaties heeft opgeleverd. In de oorlogsjaren studeert
hij aan de sportacademie in Tilburg. In 1943 haalt hij zijn diploma. Hij werkt daarna enkele
jaren op een school in Amsterdam, waar hij van 1943 tot en met 1945 lid is van AV 1923.
Vanaf 1948 werkt hij als sportleraar aan het Bisschoppelijk College in Roermond en wordt hij
collega van Piet Lamboo. Hij geeft er atletiektraining aan de internen van het College, die een
eigen atletiekvereniging hebben, Hellas 1943. Later worden veel Hellas atleten lid van Swift.
Lei Derichs heeft vanaf 1953 als atletiekdocent les gegeven aan de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding in Tilburg. Als docent aan deze opleiding heeft hij samen met
A.A. Leeuwenhoek een standaardwerk geschreven over atletiek. In het tweede deel van de
drie boeken heeft hij het onderdeel werpen geschreven.
In 1981 gaat Lei Derichs om gezondheidsredenen met pensioen, zowel bij het Bisschoppelijk
College in Roermond als bij de lerarenopleiding in Tilburg.
Resultaten van Lei Derichs als atleet
Lei Derichs wordt zes keer Nederlands kampioen, vier keer op het onderdeel kogelstoten en
twee keer met discuswerpen. Hij komt in 1942 voor de eerste keer op het podium bij de
nationale kampioenschappen. Met een afstand van 39,36 meter wordt hij tweede met
discuswerpen. In 1946 en 1949 haalt hij nog eens brons en zilver met de discus en met de
kogel. In Rotterdam in 1950 wordt hij voor het eerst Nederlands kampioen op het onderdeel
kogelstoten met een afstand van 14,50 meter. In hetzelfde jaar wordt hij tweede op het
onderdeel discuswerpen. Nadat hij in 1951 zijn titel bij het kogelstoten prolongeert volgt zijn
topjaar 1952. Ook in dat jaar zijn de kampioenschappen in Rotterdam. Hij wint er zowel het
kogelstoten als het discuswerpen en komt als dubbel Nederlands kampioen met twee gouden
medailles terug naar Roermond. Zijn kampioensworp met de discus tijdens dit kampioenschap
is zijn beste worp ooit. Hij haalt er een afstand van 43,85 meter. Dit is tevens een nieuw ZuidNederlands record en de vierde keer dat hij dit record verbetert. In 1953 behaalt hij weer de
titel bij het kogelstoten en wordt hij met de discus derde. Ten slotte wordt hij in Tilburg in
1954 nog eens kampioen van Nederland met een discusworp van 43,11 meter.
Het dubbele kampioenschap in 1952 levert hem buiten de twee gouden medailles ook nog de
Bronzen Medaille van de stad Roermond op. Deze medaille is naar zijn zeggen de
belangrijkste prijs die hij ooit gewonnen heeft.
Lei Derichs wordt vooral bekend door zijn prestaties op de werpnummers. Naast zijn
prestaties bij de nationale kampioenschappen wordt hij liefst dertien keer Zuid-Nederlands
kampioen op deze onderdelen. Hij is echter ook een goede hoogspringer. In 1941 verbetert hij
het Limburgse record hoogspringen met een sprong over 1,74 meter. In 1946 wordt hij op dit
onderdeel Zuid-Nederlands kampioen.
In zijn atletiekcarrière wordt hij elf keer opgesteld in het Nederlands team waarvan hij drie
keer tot captain wordt benoemd. Dat komt volgens hem omdat “die Hollanders” respect voor
hem hebben. Ook heeft hij in 1950 opgesteld gestaan in het Benelux team dat in Londen moet
aantreden tegen de ploegen van Engeland en Amerika. Hij wordt tijdens deze wedstrijd twee
keer derde op de onderdelen kogel en discus.

Functies
Lei Derichs heeft diverse functies bekleed bij Swift. Hij was trainer, secretaris, jurylid en
scheidsrechter. Ook is hij een groot aantal jaren voorzitter geweest van Swift.
Onderscheidingen
In 1952 ontvangt hij de Bronzen Medaille van de gemeente Roermond voor het behalen van
de Nederlandse titels op zowel het kogelstoten als het discuswerpen.
In 1959 wordt Lei Derichs benoemd tot lid van verdienste van District Zuid van de KNAU.

Lei Derichs bezig op zijn favoriete onderdelen:
kogelstoten en discuswerpen.
Foto’s uit Swift archief.

Prestaties
De beste prestaties die Lei Derichs behaald heeft zijn:
1951
kogelstoten
1952
discuswerpen
1952
kogelslingeren
1952
speerwerpen
hoogspringen

14,58 meter
43,85 meter
44,47 meter
46,85 meter
1,75 meter

Wim Coenen ontmoet Lei Derichs
In 1995 komt Lei Derichs op een trainingsavond met zijn wandelstok de atletiekbaan bij de
Wijher oplopen. Hij is dan 73 jaar oud. Wim Coenen is bezig met zijn training discuswerpen.
Wim werpt de discus telkens rond de 45 meter. Lei vraagt aan Wim, die hem niet kent:
“Jóng moog ich det ouch nog ins probere?” Wim geeft hem een discus en Lei gooit hem uit
stand rond de 37 meter. “Ich kin ‘t nog”, zegt hij en loopt de baan weer af, Wim verbaasd
achterlatend. Wim is er later achter gekomen wie die “oude” man was.

