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Voorwoord 

Trots mag ik stellen dat we het jaar goed begonnen zijn, maar niet voordat ik nog kort terugblik op 

een goede afsluiting van 2016. Eind december stonden onze jongste leden in Roermond aan de start 

voor de Swimkick/Minioren. Snelle races en mooie PR's zorgden voor blije gezichten in het bad en op 

de tribune. 

Tijdens de Speedo International Friendship Swimmeet Maastricht was de Startgemeenschap Patrick – 

de Roersoppers voor het eerst in de nieuwe kleding te zien. Ik ben verheugd over de goede 

resultaten die werden geboekt en de samenwerking en cohesie tijdens deze wedstrijden is 

uitzonderlijk goed.  

2017 startten we zoals gebruikelijk weer met de jaarlijkse nieuwjaar duik. Ook dit jaar waren er weer 

veel enthousiaste zwemmers in het bad aanwezig. In verschillende keukens werden er 

voorbereidingen getroffen om iets lekkers te bakken en daar werd tijdens de duik heerlijk van 

gesmuld, iedereen die aanwezig was of heeft geholpen: bedankt!  

Ook onze masters hebben niet stilgezeten en lieten zich in januari van hun beste kant zien. SG 

Patrick- De Roersoppers namen deel aan de Nederlandse Kampioenschappen voor Masters in 

Maastricht. De resultaten waren top. Er werden veel pr's en mooie tijden gezwommen. Het harde 

trainen en keerpunten oefenen van de afgelopen maanden werd ook hier beloond!  

Op 19 januari mochten we weer rekenen op veel steun tijdens de allesbeslissende raadsvergadering. 

Veel leden van “de Roersoppers” en de startgemeenschap Patrick- de Roersoppers waren aanwezig 

op de publieke tribune. Daar werd een beslissing genomen over het aanvullend onderzoek naar de 

haalbaarheid van een centrale accommodatie in de gemeente Roerdalen. Na onder andere de mooie 

woorden van Roel Wijnands besliste de gemeenteraad dat het Platform Zwemmend Roerdalen op 

zoek mag gaan naar marktpartijen die het mogelijk maken om de plannen uit hun 

Haalbaarheidsonderzoek voor het Apollocomplex in Melick te realiseren. Een fantastisch resultaat! 

Het Platform pakt deze kans met 2 handen aan en gaat ook de komende maanden met deze 

opdracht aan de slag. Ik ben positief gestemd en ga ervan uit dat ook dit gaat lukken.   

2017 wordt voor de Roersoppers een bijzonder jaar. De startgemeenschap Patrick- de Roersoppers 

wordt sterker en biedt volop kansen voor mooie prestaties. De toekomst voor zwemwater in de 

gemeente gaat concrete vormen aannemen. Ik zal me er samen met andere leden van het Platform 

maximaal voor blijven inspannen. Omdat ik van mening ben dat de Roersoppers er klaar voor zijn heb 

ik besloten het voorzitterschap te beëindigen. Ik kan me dan met name richten op het Platform. 

Ik kijk terug op een mooie periode binnen de zwemclub. Ik dank jullie voor alle steun in een periode 

waar we in moesten spelen op vele veranderingen. Zonder jullie 

steun was dit nooit gelukt. Ik laat met trots een mooie 

zwemvereniging achter en wens jullie dan ook alle goeds toe in de 

toekomst. 

Cor Snoeijs  

 



Beste Zwemmers, 
 

De Sint is alweer een tijdje in het land, 
Hij hoorde in het Apollobad daar is iets aan de hand. 

 
Wat er was dat moest nog blijken, 

Dus hij zei tegen zijn Pieten, laten we maar eens gaan kijken. 
 

Op 3 december geheel onverwacht, 
Heeft hij de jongste zwemmers een bezoekje gebracht. 

 
Hij werd erg blij van wat hij aantrof, 

Er werden spellen gedaan, gedicht en gezongen, super tof! 
 

Er werd ook nog op iets lekkers getrakteerd, 
En de winnende teams werden met een prijsje geëerd. 

 
Sint heeft wel nog het volgende besproken, 

Voordat de kinderen weer het water in doken 
 

De nieuwe SG Patrick de Roersoppers kan natuurlijk niet zonder yel, 
Maar als hij het volgend jaar terug komt is die er vast wel. 

 
Nog één ding, dan is dit gedicht klaar, 

Alle kinderen veel zwemsucces het komende jaar! 
 

Sportieve groeten van Sinterklaas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat in December geen Soppertje is uitgekomen kan dit nu pas geplaatst 

worden. De redactie. 



De Magie van Maastricht, deel vier (door de ogen van de coach). 

Op vierde, vijfde en zesde kerstdag wordt elk jaar de Speedo International Friendship Swimmeet gehouden. 

Voor veel zwemmers één van de hoogtepunten van het jaar.  Dit jaar is de 31e Swimmeet, voor de vierde keer 

in het Geusseltbad. Dit jaar waren er meer dan 700 zwemmers van 77 verenigingen uit zes landen. Wij willen 

met 27 zwemmers meer dan 200 individuele starts maken in de series en proberen zoveel mogelijks starts in de 

finales te behalen en het maximaal aantal estafettes te zwemmen. De andere Midden-Limburgse zwemploegen 

waren jaloers op de omvang van onze ploeg. Gelukkig konden we alle zes dagdelen onze vaste plek veroveren 

zodat ons geluid regelmatig over het zwembad verdeeld werd. Elk jaar wordt een club met naam en toenaam 

genoemd in verband met de enthousiaste supporters. Voor de derde keer op rij zijn wij het geworden. 

Dit jaar begon de Swimmeet met de laatste training op derde kerstdag te Melick. Dit was natuurlijk alleen maar 

voor diegene die dachten dat ze niet gesloopt zouden zijn op de avond van zesde kerstdag. 

We vertrekken elke dag om ongeveer 6.30 uur en we zijn om ongeveer 22.30 uur thuis. We hebben dus 

ongeveer acht uur om het thuisfront bij te praten, tanden poetsen, slapen, opstaan en ontbijten. Op de derde 

dag is de wedstrijd eerder afgelopen, maar door het laatste zwemonderdeel zijn wij altijd  later thuis. Met 135 

jellybeans (persoonlijke records) en een gemiddelde van 98,8 procent zijn wij coaches super tevreden. Die 98,8 

procent betekent dat er gemiddeld bijna maximaal is gezwommen door de 27 zwemmers. Daarbij zijn de 100% 

gezwommen in ideale omstandigheden, dus geen onregelmatig eten bij de Italiaan, Geusseltiaan en Amerikaan. 

Maar dit was voor vele zwemmers niet genoeg inspanning. Tussendoor zijn er diverse atletiek trainingen 

afgewerkt. Maar gelukkig zeggen ook diegene die voor het eerst mee zijn dit jaar: Volgend jaar weer. Zo gaat 

het al jaren, iedereen die kan, gaat het volgend jaar weer mee. En als ze niet kunnen, komen ze bij ons op 

bezoek om te helpen bij het aanmoedigen. Ook dit jaar zijn er weer pogingen ondernomen om tussendoor te 

slapen, maar de vloer in het zwembad is echt te hard maar de bank in het restaurant slaapt schijnbaar zeer 

goed. Een aantal supporters had een mooie grote vlag gemaakt om ons extra aan te moedigen. Daar hebben 

we natuurlijk flink gebruik van gemaakt. Net als heel veel ander spullen is hij verloren gegaan maar gelukkig 

hebben we hem, net als de vele andere spullen, teruggevonden. Doordat de 135 jellybeans op waren hebben 

we met z’n allen een jellytastic ijs gegeten. Elk jaar krijg ik de vraag: Hoe hou je het vol? En gelukkig kan ik ook 

dit jaar weer zeggen: Met deze zwemmers, met gemak. 

De deelnemers aan de Swimmeet zullen nog heel veel missen in mijn verhaal, bijvoorbeeld hoe het konijntje 

het gras kan opeten, waarom er een bruidsmeisje geregeld moest worden, hoe dat nu zit met de baby van …, 

wat deden de zwemmers op het dak van het restaurant? Maar de magie van Maastricht moet ook een beetje 

de magie van Maastricht blijven. Voor iedere zwemmer die geboren is in 2005 of eerder en in 2017 dit 

spektakel wil meemaken. Dit kan en dit mag, de eerste en de tweede dag zwemmen we 100 + 50 + 100 + 50 

meter en de derde dag zwemmen we 50 + 100 + 50 + 50 meter. Wel heeft de ervaring geleerd dat het 

verstandig is om de eerste keer niet gelijk drie dagen te gaan. Kijk maar eens naar het schitterende 2015 

filmpje op https://www.youtube.com/watch?v=SCM7dNX9p6w.   

Anouk, Janne, Loes, Nelke, Roos, Sabine, Tessa, Ydwien en de vele ouders bedankt voor het aanmoedigen. 

Anne, Amy, Charlot, Eva, Fleur, Lotte B, Lotte H, Nadine, Paulien, Sanne, Daan G, Daan W, Daan Z, Eloy, Jack, 

Janik, Joeri, John, Kevin, Koen, Luuk, Mike, Rick, Roel, Roger, Stijn en Tjeu bedankt voor de drie mooie dagen en 

hopelijk kunnen wij ook volgend jaar weer jullie coach zijn, op de wedstrijd die eigenlijk wel heel lang duurt, 

vermoeiend is, zich kenmerkt door slaapgebrek en waar desondanks toch heel veel persoonlijke records en 

limieten worden behaald.  

Jullie Coaches 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



“TUSSEN DE LIJNEN”  

     op het startblok  

 
 

Naam: Lotte van Haarst 
 
Woonplaats: Herkenbosch 
 
Leeftijd: 19 jaar 
 
Heb je nog broertjes en/of zusjes: Ja, ik heb een oudere broer 
Jasper en een oudere zus Anne.  
 
Welke schoolopleiding volg je of welk beroep oefen je uit:  Ik 
zit op BC Broekhin op 6 vwo. 
 
Zwemt sinds: 5 jaar  
 
Waarom zwemmen: Dat was destijds een sport die mij heel goed lag en nu nog steeds. Ik zwem nog 
steeds met heel veel plezier.  
 
Ambitie bij het zwemmen: Om als tweede dame onder de minuut te zwemmen bij de Roersoppers 
dat zou wel gaaf zijn! 
 
Welke slag het populairst: Ik vind borstcrawl en rugcrawl erg leuke slagen! 
 
Welke slag het minst populair: Schoolslag ligt mij niet zo. Zit niet in mijn genen  
 
Welke series: (sprint of lang??): Ik ben een echte sprinter. Liever een training met veel korte sprints 
dan drie keer 300 meter zwemmen.  
  
Hoe vaak train je in de week: Ik probeer zes keer per week te komen, maar vaak kan ik er maar vier. 
 
Wat vind je van de trainingen: Zwemmen is een sport waar je echt veel voor moet trainen en dat 
vind ik ook echt leuk. Anders was ik al lang gestopt. De trainingen zijn erg afwisselend zeker nu er 
veel verschillende trainers aan het bad staan, krijg je veel tips en leer je veel nieuwe technieken. 
 
PR / CR zwemmen:  Ik hoop dat ik onder de minuut mag zwemmen met de 100 m vrij. Clubrecords 
houd ik mij persoonlijk niet zo mee bezig, maar haal ik er een dit seizoen dan is dat altijd mooi 
meegenomen. 
 
Wat vind je van de Roersoppers:  Ik vind de Roersoppers een leuke en gezellige zwemclub. Ze 
hebben ook erg leuke trainers, die van elke training iets maken! 
 
Vervul je een taak bij de zwemclub: Ik ben trainer op de dinsdag bij de swimkick en de jeugdselectie. 
 
Wie is je grote sportidool: Michael Phelps 
 
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen: wielrennen. 



MET DE BILLEN BLOOT 

 

Persoonlijke gegevens  

Naam:Dodge Rojas 

Woonplaats:Melick 

Leeftijd: 10 jaar  

Lengte: 1.38m  

Gewicht: 33,2 Kilo     

Wanneer ben je jarig: 25 Augustus  

Heb je nog broertjes en/of zusjes:1 Zus; Paloma  

Op welke school en in welke groep zit je:Brede school De Achtbaan in groep 7  

In welke groep zwem je:Swimkick (baan 1)   

     

Wat is  je:  

Lievelingseten:Pannekoeken,Slakken en Sushi (krabstick)  

Vieste eten:Spruitjes en kaas   

Lievelingskleur:Groen  

Lievelingsdier:Konijnen (eigenlijk alle dieren)   

Lievelingsfilm:Suicide squad   

Lievelingsmuziek:PPAP   

Leukste t.v.-programma:Ninjago   

Leukste leesboek:Kippenvel   

Leukste vakantieland:Thailand   

Leukste sport:ZWEMMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

   

 Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen ?Gitaar spelen,Gamen  

 Wie is je favoriete sporter of sportster ? Joeri Verlinden 

 Hoe vaak train je in de week ? 3keer  

 Welke zwemdiploma’s heb je al: A,B en C 

 Wil je dat er iets verandert aan de trainingen en wat ? Niks 

 Wat zou je nog meer willen gaan doen met de zwemclub ?Triathlon  

 Als je wedstrijd mag zwemmen, welke slag zwem je dan het liefst ?      

Schoolslag  

 En welke niet ?Rugcrowl 

 Wat wil je later worden ? RIJKE TAA TAA! 
 

 

  



Wist je dat 

 

 

- Tijdens de Piet de Vlieger Sprint wedstrijd twee clubrecords zijn gezwommen. 

- Dit gezwommen is door Roger Pouls en Lotte van Haarst  

- 25m vrije slag door Roger Pouls  in een tijd van 0.11.84  dit clubrecord stond op naam 

van Willem Jongen (0.11.87) 

- 25m rugslag door Lotte van Haarst in een tijd van 0.15.68 dit clubrecord stond op 

naam van Sabine Klesman (0.16.05) 

- Ralph Tillmans en Renate in blijde verwachting zijn. 

- Wij hun hiermee willen feliciteren 

- De Roersoppers er vijf nieuwe officials bij hebben 

- Dit Karin van de Akker, Jolanda Bongartz, Kim van Dael,  Sylvia Jansen en Pascal 

Ketelaars zijn. 

- Wij hun hiermee willen feliciteren en welkom heten in het offical team van “De 

Roersoppers”. 

- Alle wedstrijdzwemmers eind december een nieuwe outfit hebben gekregen. 

- De badmuts een geschenk van zwemvereniging Patrick is. 

- Tijdens de Limburgse Winterkampioenschappen een nieuw clubrecord is 

gezwommen 

- Dit gezwommen is door Lotte van Haarst op de 100m rug in een tijd van 1.10.25 

- Dit op haar naam stond in een tijd van 1.10.46 

- Sanne Vilters tot 4 x toe de 50m vrij in dezelfde tijd (29.06) heeft gezwommen 

- Femke Scheepers “Limburgs kampioene” is op de 50m vlinder. 

- Wij haar hiermee hartelijk feliciteren. 

- Tijdens de Raadsvergadering zowel Cor Snoeijs als Roel Wijnands ; spreektijd hebben 

gekregen. 

- Zij hiervoor een daverend applaus hebben ontvangen. 

- De Raad toestemming heeft gegeven aan het Platform Zwemmend Roerdalen, om 

een marktpartij te zoeken. 

- Wij hier als Roersoppers heel erg blij mee zijn 

 
  



 
 
 
  



Limburgse Winterkampioenschappen 2017 te Maastricht 

 

Door de afgegeven code oranje van zaterdag 7 januari werd er op zondag 8 januari in 
Maastricht een voller programma gezwommen. Onze zwemmers zijn uiteraard met volle 
overgave de wedstrijd in gedoken, met een paar fraaie resultaten! 

*Limburgs Kampioene* 
Femke Scheepers op de 50 meter vlinderslag, in de 2e baan wist zij ten 
opzichte van haar leeftijdsgenoten het verschil te maken en met een pr van 
2.61 seconden tikte ze als eerste aan in 35.80! Van harte Femke! 

Naast de titel van Femke waren er meer prijzen voor onze zwemmers 

Sanne Vilters snelde naar brons op de 50 vlinderslag (achter voormalig Roersopper Serafina 
Vlijt). Wederom een klein, maar knap PR op dit korte sprintnummer, waar zwemmers zich 
geen fouten kunnen veroorloven. 

Roel Wijnands werd 3e op de 1500 vrije slag. Helaas had Roel een week achter de rug met 
ziekte waardoor de tijd niet was zoals hij gepland had. 

Heren 4x100 wisselslag estafette. Het team 
bestaande uit Luuk Willems (rc), Luuk Meerten 
(ss), Joeri Jacobs (vl) en Roger Pouls (bc) zwom 
naar een bronzen medaille. 

 

Dames 4x100 vrije slag estafette. Het team 
bestaande uit Lotte van Haarst, Sanne Vilters, 
Fleur Beckers en Sabine Klesman zwom eveneens 
naar een verdiende bronzen plak! 

 

2e weekend, eerste dag. Een wedstrijd met de nodige verrassingen! 

Met beiden een dik PR wisten Eloy Mooren (50ss) en Luuk Kresin (100bc) voor een 
denderende verrassing te zorgen, door beiden een bronzen plak te veroveren. De mannen 
waren er bijzonder blij mee en lieten wel merken dat dit succes naar meer smaakt! 

Fleur Beckers liet op de 50rc zien waartoe ze in staat was, en tikte in een nieuw pr, zichzelf 
naar een verdiende bronzen plak. 

Na haar gouden plak van vorige week, zwom Femke Scheepers vandaag naar een knappe 
bronzen plak op de 200ws. 

In de categorie bijzonder, waren ook de races van Joep Suskens en Roger Pouls. Beide uit 
'Mofert' afkomstige zwemmers lieten een strakke 100 vrije slag optekenen. (gedeeld) Brons 
was er voor Roger Pouls, Joep Suskens stond een plek hoger en legde beslag op het zilver. 

Naast de bovengenoemde medaillewinnaars waren en meerdere prima races te melden. 
Goed was het bijvoorbeeld ook om te zien dat namens de SG, maar liefst 15 heren 
zwemmers aan de start stonden van de 50 vrije slag 

Dag 4 en laatste dag van de Limburge Winterkampioenschappen 

 



3.40.85.....wauw 

Het beste tot het einde bewaren zeggen ze soms. De 
heren van SG Patrick - de Roersoppers bewezen het 
vandaag in praktijk. Met een verbetering van 6 
seconden ten opzichte van hun inschrijftijd zorgde Jack 
Meerten, John Meerten, Joep Suskens en Roger 
Pouls voor een bijzondere verassing door overall 
Limburgse Kampioen te worden op de 4x100 vrije slag! 
In 3.40.85 wisten ze alle andere teams achter zich te 
laten. 

Voorafgaand aan deze estafette waren ook de overige zwemmers op dreef. 

Lotte van Haarst knalde op de 50vrij naar een nieuw PR (27.57). Haar tijd was goed, maar 
helaas 0,01 te weinig voor brons.. Dat Lotte daarna haar clubrecord op de 100rc aanscherpte 
tot 1.10.25 laat haar veerkracht zien. En je verwacht het niet.. ook dit was goed voor een 4e 
plek. 

Daan Wijnands bekroonde zijn sterke optreden over alle dagen met een bronzen plak op de 
50 vlinderslag. Zijn tijd, 30.38. Sterk! 

Bas van den Akker scherpte zijn 100 schoolslag met 3 seconden aan tot 1.21.35 en schoof 
daarmee op naar een 5e plek. 

Fleur Beckers liet zien hoe haar rugcrawl verbeterd is. Met een pr van 2.2 seconden (tijd 
slechts 2 weken oud!) zwom ze naar een verdienstelijke 4e plek. 

Op de 50 vrije slag wist Sanne Vilters ook voor een unicum te zorgen, voor de 4e keer op rij 

zwom ze precies 29,06.. knap Sanne ;). Sarine Van Rijt knalde met 29.55 naar een sterk PR! 

De jongste meiden zorgde allebei voor een mooie PR op de 50 vrije slag, Charlot Gelissen 
verbeterde zich precies 0,5 seconden tot 32,11 en Femke Scheepers (die 's ochtends al de 
Annendaalloop op haar neem schreef!) kwam tot een PR van 33,27. 

 

 

Trainers SG Patrick – De Roersoppers 

 

 

Nieuwe leden 

Dylan Boessen  Melick 
Inge Jacobs  Roermond 
Brit Jacobs  Roermond 
Marlou Jacobs  Eindhoven  

 

  

https://www.facebook.com/jack.meerten.7
https://www.facebook.com/jack.meerten.7
https://www.facebook.com/john.meerten
https://www.facebook.com/joep.suskens
https://www.facebook.com/roger.pouls
https://www.facebook.com/roger.pouls
https://www.facebook.com/lotte.vanhaarst
https://www.facebook.com/fleur.beckers.3
https://www.facebook.com/sanne.vilters
https://www.facebook.com/sarine.vanrijt


MET DE BILLEN BLOOT 

Persoonlijke gegevens  

Naam:  Zoë Lemmens 

Woonplaats:   Herkenbosch  

Leeftijd:  7 jaar 

Lengte:  1.18 m.  

Gewicht:  22 kg.    

Wanneer ben je jarig:  24 oktober  

Heb je nog broertjes en/of zusjes:  Nee 

Op welke school en in welke groep zit je:  De Berensprong, Groep 3 

In welke groep zwem je:  Swimkick 

     

Wat is  je:  

Lievelingseten:  Pizza 

Vieste eten:  Spruitjes 

Lievelingskleur: Turquoise  

Lievelingsdier:  Dolfijn 

Lievelingsfilm:  Snoopy 

Lievelingsmuziek:  Kinderen voor Kinderen 

Leukste t.v.-programma:  Teen Titans Go 

Leukste leesboek:  Naar oma en opa Pannenkoek  

Leukste vakantieland:  Spanje 

Leukste sport:  Volleybal 

   

 Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen ? Volleybal en knutselen 

 Wie is je favoriete sporter of sportster ? Max Verstappen 

 Hoe vaak train je in de week ? 2 keer 

 Welke zwemdiploma’s heb je al: A en B 

 Wil je dat er iets verandert aan de trainingen en wat ? Nee 

 Wat zou je nog meer willen gaan doen met de zwemclub ? Een keertje gaan 

schaatsen 

 Als je wedstrijd mag zwemmen, welke slag zwem je dan het liefst ? 

Borstcrawl 

 En welke niet ? Vlinderslag 

 Wat wil je later worden ? Bij de politie gaan werken  

 
 

 



 
 
 

Volg ons nu ook op Twitter! www.twitter.com/DeRoersoppers  
 

Verzoekje!!!!!! 
Het Soppertje is ook digitaal te verkrijgen. 

Wilt u graag uw Soppertje digitaal aangeleverd krijgen…… 

Graag een mailtje naar: info@roersoppers.nl 
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Wedstrijdkalender 2016-2017 

Februari 

5-2    Junioren / Jeugd    Nijmegen 
12-2    Competitie     Melick 
 

Maart 

4-3    SSP      Eindhoven 
12-3    Competitie     Brunssum 
19-3    Minioren / Junioren    Roermond 
26-3    Limietwedstrijd  Heldense   Eindhoven 
26-3    Clubkampioenschappen   Melick 
 

April 

2-4    Junioren / Jeugd    Nijmegen 
9-4    Swimkick / Minioren    Eszet / Roermond 
13-4    NK      Eindhoven 
23-4    Limietwedstrijd Heldense   Eindhoven 
 

Mei 

7-5    Minioren / Jeugd    Brunssum 
14-5    Minioren Arena Clubmeet 
20-5    RZK      Eindhoven 
21-5    RZK      Eindhoven 
27-5    RZK      Eindhoven 
28-5    RZK      Eindhoven 
 

Juni 

10-6    Minioren Finale     Blerick  
11-6    Minioren Finale     Blerick 
15-6    NJJK 
16-6    NJJK 
17-6    NJJK 
18-6    NJJK 
25-6    LZK kb 
 

Juli 

2-7    LZK kb   



De pen van ……  Sanne Vilters 

 

Voor de 4e keer zit ik nu naar een leeg blad te staren, niet wetend 

wat ik over wil brengen naar ieder ander die dit gaat lezen. Ik begin 

dus, heel origineel (dank Roger), bij het begin.  

Ik schat dat ik ongeveer 8 jaar geleden begon bij de Roersoppers 

als klein, verlegen meisje dat zwemmen helemaal fantastisch vond. Toen al vond ik het 

fascinerend, gewoon een soort vliegen in water was het voor mijn gevoel. Wedstrijden vond ik 

daarentegen maar niks. Dat presteren op een bepaald moment waarin het hele bad vol zat met 

mensen, het stuk gaan op ‘lange’ meters (100 meter was echt al heel lang) en vervolgens het bad 

weer uitkomen om weer zenuwachtig te worden voor de volgende race.  

Na 8 jaar ben ik nog altijd dezelfde Sanne, alleen inmiddels 17. Nog altijd vind ik het water om 

me heen het fijnste wat er is, nog altijd heb ik het gevoel dat ik zweef als ik relaxed een training 

draai. Die andere, bange kant van mij is na 8 jaar ook nog niet verdwenen. Nog altijd ben ik een 

week (soms zelfs langer) enorm zenuwachtig voor een wedstrijd, en nog altijd vind ik 100 meter 

veeeel te lang.  

Na al die jaren is er echter wel wat nieuws gegroeid. Door de voorbeelden van prestaties om me 

heen ging het ineens kriebelen in mijn buik. Inmiddels krijg ik kippenvel bij het kijken van een 

mooie race waarvan ik weet hoe hard er voor gewerkt is. Ik ben mezelf gaan uitdagen door 

doelen te stellen, het trainen kreeg ineens een hele andere betekenis. Ineens kwam er een heel 

ander aspect om de hoek kijken: competitie. Niet zozeer de competitie met anderen werd de 

grootste uitdaging, maar vooral de competitie met mezelf. Mijn eerste doelstellingen stelde ik 

vaak vlak voor een race die ik dan moest zwemmen, gewoon wat me een mooie tijd leek. Vaak 

lukte dat, was ik even blij, en ging verder met trainen zoals dat altijd ging.  

Toen ik de wat serieuzere tijden wilde gaan zwemmen, waar ik echt voor getraind had, moest ik 

ineens gaan kiezen. Ik wilde een mooi doel behalen, maar de vraag of dat te hoog gegrepen zou 

zijn kwam dan vaak al snel daar achteraan.  

Natuurlijk wil ik het beste uit mezelf halen, dus kies ik voor hetgeen dat ik het liefste zou willen, 

en daar train ik dan voor. De 50 vlinderslag ging altijd het beste. Ik vond het super zwaar (ja, 50 

meter), maar heel gaaf om zo hard te gaan. Uit het niets had ik een tijd van 30.70 gezwommen 

(inmiddels een jaar terug). Een klein half jaar geleden begon het dus toch weer te kriebelen, 

omdat de Swimmeet in zicht kwam. Het leek me heel mooi om 29.99 te kunnen zwemmen op die 

afstand. De Swimmeet is naar mijn mening altijd een van de beste wedstrijden van het jaar. De 

motivatie is er dan volop, en een groot deel van de zwemmers weet dan te pieken. Het duurde 

immers nog een half jaar en ik zat in een stijgende lijn wat tijden betreft, kon niet misgaan, toch? 

Na het uitspreken van dat doel naar mijn coach kon het trainen beginnen. Bij iedere zware of 

lange set hoefde ik alleen maar te denken aan die 29.99 en ik zwom hem zo goed ik op dat 

moment kon. Van een gebrek aan motivatie was nooit sprake, ik stond op met zin in de training 

van ’s avonds. 



Helaas kan zo’n lijn in een ‘carrière’ niet altijd blijven stijgen. Ik kwam tot de ontdekking dat 

mijn wil sterker was dan mijn lichaam, dat even niet meer mee kon werken. Mentaal was het 

voor mij dan makkelijker dat zeurende lichaam even te negeren en gewoon door te knallen. De 

Swimmeet kwam immers steeds dichterbij en daar moest het gaan gebeuren, hetgeen wat ik zó 

graag wilde. 

Langzaam maar zeker begon het tot me door te dringen dat zoiets niet zo werkt. Mentaal en 

fysiek moeten samen gaan, het moet beide volledig vrij zijn van problemen om op een piek te 

kunnen komen. De tijd tot de Swimmeet was te kort voor mij om dat volledig te kunnen 

herstellen. Zo’n piek valt niet te forceren, hoe graag iemand dat ook wil. 

Inmiddels heb ik die gevreesde race natuurlijk al gehad. Zoals voorspeld was het niet wat ik 

gehoopt had. Ik wist er een PR van 1 honderdste uit te knallen, 30.69 dus.  Een week later, op het 

LK, weer nét wat sneller. Jammer is het zeker, maar het zijn en blijven steeds kleine stapjes in de 

juiste richting.  

Dit alles heeft me wel iets nieuws gebracht. De laatste weken, maanden, kwam die motivatie 

even niet meer vanzelf, omdat een deel van mij niet meer zo hard mee wilde als het andere. Ik 

ben gaan leren die motivatie uit mijn omgeving te halen.  

Neem Charles die onze club heeft gevormd tot dat wat het nu is. Remco die het beste uit iedere 

zwemmer weet te halen. Koen die zich buiten zijn school om altijd in blijft zetten voor de jongere 

zwemmers. Alle 3 steken ze hart en ziel in de club op hun eigen manier. 

Neem een stel gemotiveerde zwemmers die iedere woensdagochtend om 6:30 aan het bad staan 

om dan weer voor hun eigen doel meters te maken. De startgemeenschap zelf, één groep mensen 

die de passie voor de sport met elkaar delen.  

Ook zo’n verhaal van Roger in het vorige Soppertje en de recente estafette van het LWK (4x100 

vrij heren), allemaal levert het bewondering en motivatie op, eveneens als de laatste race van de 

Swimmeet, waarin Roel de knop even om wist te zetten een enorm pr zwom. 

Iedereen heeft zo zijn eigen pad en eigen doelen, en iedereen heeft ook zo zijn verhaal als dat 

van mij. Dat is op dit moment voor mij de drijfveer om weer op zoek te gaan naar die stijgende 

lijn, en uiteindelijk weer naar die piek. Die 29.99 komt er wel… 

Nu de pen nog doorgeven… Ik heb hier echt heel lang over nagedacht, dus voor mij iemand waar 

ik tegenop kijk wat mindset betreft.                  

Wieke Bos.  

 

 

 

 

 



Startgemeenschap in nieuwe Teamkleding 

 

 

“De Roersoppers” uit Melick en “Patrick” uit Echt ,  

nemen samen deel aan de zwemcompetititie  2016-2017 

als “Startgemeenschap Patrick-De Roersoppers”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind december mochten de wedstrijdzwemmers van “de Roersoppers” hun nieuwe team- en 

wedstrijdkleding in ontvangst nemen.  De aanschaf van het nieuwe tenue (shirt en short) 

werd mede mogelijk gemaakt door de deelname en opbrengst uit de Rabobank Club Kas 

Campagne van de Rabobank  Roermond-Echt. 

Het bestuur heeft voor dezelfde kledinglijn gekozen als zwemvereniging Patrick aangezien zij 

vorig jaar al overgegaan waren op deze nieuwe teamkleding. Als dank hebben alle 

zwemmers van de Startgemeenschap van het bestuur van zwemvereniging Patrick een 

badmuts mogen ontvangen bij hun nieuwe tenue. 

Op de foto’s een aantal leden van onze 

wedstrijdselecties. 

 

 

 

 



De Betekenis van Sport 

 

Ik was acht weken oud, kon nauwelijks lopen, maar werd door mijn ouders al naar de zwemles 

gebracht, als kleine waterrat legde ze mij in het water om na korte tijd als verkleumd hoopje kind 

met blauwe lippen, rillend van de kou het water te verlaten. Waarom lieten mijn ouders dit dan toe, 

simpel, wij wonen in een zeer waterrijke omgeving slecht tweehonderd meter lopen tot de 

dichtstbijzijnde rivier, waarin niet alleen ik maar zelfs een hele auto in zou kunnen verdwijnen. 

Dit beeld, een klein koud verkleumd jongetje, staat sterk in contrast met het gevoel dat ik nu krijg als 

ik denk aan ons zwembad, een gevoel van warmte en vriendschap. 

Ons zwembad heeft mij voorbeeldfiguren gebracht die een grote rol speelden in mijn sportieve 

opvoeding. Mensen als Charles Bos, vroeger, net als nu, gedecoreerd zwemmer op nationaal niveau, 

maar wat Charles het grootst van allemaal maakt is hoe klein hij onder dit alles blijft, zijn leven is 

gedevoteerd aan de zwemlessen die hij met hartenlust aan de kinderen van Roerdalen geeft. Charles 

is de persoon die ertoe geleid heeft dat ik nu samen met de rest van onze familie bij de Roersoppers 

actief ben. Hij heeft ons de passie getoond die zwemmen kan brengen en wij hebben dit van hem 

over mogen nemen. Niet alleen Charles maar ook mensen als Arno Schrauwen en Joeri Verlinden 

horen in dit rijtje thuis. 

Ons zwembad heeft mij bij Triatlon gebracht, mijn trainer Remco de Veen, toenmalig lid van de 

Nationale Selectie, heeft mij enkele jaren terug benaderd met het verzoek of ik niet deel wilde 

nemen aan de talentendagen van de Triathlon Bond, omdat ik buiten het wedstrijdzwemmen ook 

wel eens aan hardlopen deed nam ik deze uitdaging aan, met als uitkomst dat ik sinds vorig jaar deel 

uitmaak van de Nationale Junioren Selectie Triatlon, Sport staat bij mij dagelijks centraal met 

wedstrijden op nationaal en Europees niveau als gevolg. 

Ons zwembad heeft mij ook een zekere mate van discipline gebracht, die mij in het dagelijks leven 

goed van pas komen, leeftijdsgenoten vragen zich af hoe dit kan, voor hen is het moeilijk voor te 

stellen hoe in een wereld die voornamelijk gerund wordt door technologie en waarin Obesitas een 

van de grootste volks problemen is.  

Vooral binnen onze jeugd is alles relatief makkelijk te verkrijgen en staat comfort hoog in het vaandel 

, mensen vinden het vervolgens raar dat wij als zwemmers de motivatie hebben om om 5 uur ‘s 

ochtends op te staan en te gaan zwemmen. 

Het antwoord op de vraag waarom we dit doen is simpel, iedereen is op een moment binnen zijn 

sportieve carrière bij een belangrijk doel gekomen, deze kunnen in verschillende situaties voorkomen 

en verschillende vormen aannemen. Dit doel vereist ‘honest hard work’, het is niet zomaar te 

bereiken er moet voor gewerkt worden. Het gevoel bij het bereiken van dit doel is voor een niet-

sporter vrij moeilijk voor te stellen, maar zal een echte sporter meer dan bekend zijn. 

Zoals Aristoteles dit mooi verwoord heeft ‘Wij zijn wat wij herhaaldelijk doen, daarom is perfectie 

geen voorval, maar een gewoonte’ 

Mijn meest recente ervaring hiermee is net na kerst, een belangrijk persoonlijk record op de 50 

meter vrije slag, hierna stond ik jankend aan de badrand. 



Zo’n ervaring is speciaal en dient gekoesterd te worden, en ik zou dit niemand willen ontzeggen. 

Zeker voor jongeren is zo’n ervaring belangrijk, het vormt hen binnen de ontwikkeling tot 

volwassenen, het leert hen wat echt waardevol is. 

Tuurlijk vragen dit soort zaken investeringen van mensen als jullie, maar voorzieningen kosten nu 

eenmaal geld, daar gaat geen verandering in komen, maar denk ook aan wat een voorziening 

oplevert, in dit geval krijg je er wereldburgers voor terug, mensen met een ruggengraat die hun 

mannetje durven te staan, dit blijkt wel uit de veelvuldige participatie binnen dit traject vanuit onze 

kant. Dit is in sommige mate eenzelfde situatie als PyeongChang, het overgrote deel van jullie zal niet 

weten waar ik het over heb als ik deze naam noem, maar ik verzeker u dat over anderhalf jaar 

iedereen deze plaats zal kennen. 

Hiermee wil ik niet suggereren dat Roerdalen een wereldstad gaat worden door een zwembad te 

bouwen, maar wel dat deze investering geen loze beloften zal opleveren, want in een gemeente die 

kampt met vergrijzing, met als direct gevolg hogere zorgkosten, is een zwembad zeer belangrijk voor 

de vitaliteit van de burgers. 

Ik weet dat ik ‘maar een zwemmer’ ben, maar ik ben wel fanatiek, en kan slechts hopen een deel van 

mijn passie aan jullie over te kunnen dragen. Zodat er na mij, nog vele blauwe lippen uit het 

zwembad in Roerdalen zullen komen. 

Roel Wijnands 

Triatleet en dol op zwemmen 

 



IN DE SCHIJNWERPERS 
 

Persoonlijke gegevens  

Naam:      Vera Kresin-Franssen 

Woonplaats:     Vlodrop 

Leeftijd:      35 

Wanneer ben je jarig:   20 juli 

Heb je nog broertjes en/of zusjes:  1 zusje 

Welk beroep oefen je uit:   Op dit moment heb ik geen baan 

Ben je getrouwd:     Ja, met Erik 

 

Wat is je  

 
Lievelingseten:    macaroni 

Vieste eten:    spruitjes 

Lievelingskleur:    paars 

Lievelingsdier:    ons hondje Buddy 

Lievelingsfilm:    the Green Mile 

Lievelingsmuziek:    van alles wat 

Leukste t.v.-programma:   NCIS 

Leukste leesboek:    Harry Potter 

Leukste sport:    zwemmen om te doen, voetbal om te kijken 

 

Zwem je zelf ook (nog) ?    

Ja, bij de Masters in baan 4. Dit is een erg  gezellige baan! 

Hoe vaak (train je) in de week ?   

1 keer, op donderdag 

Vervul je een taak bij de zwemclub ?   

Ja, ik ben official 

Hoe lang ben je al lid ?     

Bijna 3 jaar 

Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen ?  

Fotograferen, motor rijden 

Welke bekende Nederlander zou je wel eens willen ontmoeten ?  

Timor Steffens 

Wat zou je met haar/hem willen doen ?  

Dansen! 



ONDERNEMERSVERENIGING ROERDALEN 
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