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Tijdens de Algemene Ledenvergadering op  17 februari namen wij afscheid van onze voorzitter  Cor Snoeijs 

met onderstaand dankwoord namens het bestuur. 

          Beste Cor, 

In 2012 nam jij, betrokken als je bent, de handschoen op om interim 

voorzitter te worden van Zwemvereniging de Roersoppers , niet om te 

blijven, maar om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een opvolger, 

liefst iemand uit het jongere kader. 

Al in datzelfde jaar echter raakte je al betrokken bij de onderzoeken 

van de gemeente Roerdalen naar het accomodatiebeleid. Begin 2013 

schreef de zwemvereniging haar eerste motivatiebrief aan de 

gemeente en de raadsleden voor behoud van een zwembad in 

Roerdalen. 

April 2013 werd er in een verkennend rapport over het vastgoed van 

de gemeente al gesteld dat het binnenzwembad eind 2015 zou 

worden gesloten. 

November 2013 kwam de gemeente met haar eerste rapportage over 

de accomodaties inclusief het binnenzwembad; de tekst daarin was 

kort en beloofde niet veel goeds.  

“Een zwembad is niet multifunctioneel inzetbaar en levert daardoor een beperktere bijdrage aan de sociale 

samenhang in de dorpen. Daarom heeft het behoud van een binnenzwembad minder prioriteit” 

Heel kort werd ook nog aan de raadsleden voorgespiegeld dat er in de directe omgeving van Roerdalen ruime 

mogelijkheden waren als alternatief voor de huidige gebruikers. 

Al met al reden genoeg voor jou om een nieuw burgerinitiatief in de vorm van Platform Zwemmend Roerdalen 

te mobiliseren, waarmee ook wij als zwemvereniging  gesprekspartner werden van de gemeente. 

Met de passie die jou kenmerkt heeft het Platform alles uit de kast gehaald om de raadsleden ervan te 

overtuigen dat behoud van binnenzwemwater een kerntaak is voor Roerdalen.  Actiedagen, een 

handtekeningactie , haalbaarheidsrapportages ; alles voorzien van jouw initiatief, want wij hebben jou als 

voorzitter vooral leren kennen als iemand die er vol voor gaat. 

In 2014 herkozen als voorzitter heb je ook vanaf het begin binnen de organisatie van de zwemvereniging  

ingezet op versterking van het bestuur en verdeling van de taken. 

Cor, in je eigen bedrijfsprofiel beschrijf  je jezelf  gedreven, ambitieus, doelgericht, procesmatig, doener, coach 

en onderhandelaar; dat kunnen we als bestuur en leden na de afgelopen jaren van voorzitterschap zeker 

beamen. 

We vinden het jammer om afscheid te nemen van een voorzitter die met zijn betrokkenheid in korte tijd veel 

mensen heeft bewogen om niet alleen op basis van kille cijfers maar ook vanwege het maatschappelijke belang 

de noodzaak van behoud van zwemwater in Roerdalen te onderschrijven. 

Je blijft voorzitter van het Platform dat nu concreet aan zet is met de zoektocht naar marktpartijen die het 

Apollocomplex kunnen moderniseren inclusief vernieuwing van het zwembad. 

Je hebt aangegeven lid te willen blijven van zwemvereniging De Roersoppers en wij willen als bestuur als dank 

voor jouw inzet het ere-lidmaatschap van onze vereniging  aan jou toekennen. 



  Stichting 

Vitaal Roerdalen 
 

11-oktober 2017 

Beste leden Zwemvereniging De Roersoppers, 

Graag willen we jullie informeren over de voortgang van de opdracht die het Platform van de 

gemeente heeft ontvangen. 

Beoogd doel was om begin juni 2017 duidelijkheid te geven hoe de haalbaarheid door de markt 

beoordeeld werd en onder welke voorwaarden, met welke aanpassingen van de business-case en in 

welke vorm marktpartijen bereid waren een aanbod te doen voor de beoogde renovatie van 

zwembad en sporthal in combinatie met de exploitatie van het Apollocomplex. 

Het lag in onze bedoeling om iedereen persoonlijk te informeren rond juni van dit jaar; echter het 

traject van selectie en overleg heeft meer tijd gekost dan voorzien. 

Omdat het onmogelijk was in de afgelopen maanden contractvorming af te ronden, was de Raad (bij 

besluit 13 juli 2017) bereid de tijd die het nog kostte tot 1 januari 2018 te geven middels een 

financiële garantie tot openstelling in die periode. 

De marktconsultatie heeft opgeleverd dat er meerdere partijen bereid waren om binnen de gestelde 

voorwaarden het Apollocomplex te her-ontwikkelen inclusief zwembad. 

Na deze marktconsultatie zijn de door de partijen ingebrachte opmerkingen en commentaar 

verzameld en beoordeeld . 

Omdat sinds het opstellen van de haalbaarheidsstudies (2016) omgevingsfactoren en inzichten 

gewijzigd zijn heeft er ook nog een update hiervan plaatsgevonden. 

Vervolgens is door de Stichting Vitaal Roerdalen en de Gemeente Roerdalen op basis hiervan een 

Leidraad (criteria en randvoorwaarden) opgesteld voor het voeren van vervolggesprekken. 

In deze Leidraad is onder andere opgenomen dat de tariefstelling, voor huidige verenigingen en 

groepen die op huur/contractsbasis gebruik maken van het Apollocomplex, op het huidige 

maatschappelijke tarief (2017) zal worden gecontinueerd met jaarlijkse inachtneming van het 

gebruikelijke Consumenten prijsindexcijfer van het CBS. 

 

Stichting Vitaal Roerdalen KvK nr. 68428375 Secklenstraat 19 6074 HT Melick. Rabobank 

Roermond-Echt NL24RABO0317837680 



  Stichting 

Vitaal Roerdalen 

 
Na het voorleggen van deze Leidraad aan marktpartijen zijn uiteindelijk 2 marktpartijen bereid 

gevonden voor het voeren van vervolggesprekken die moeten leiden tot concrete plannen en 

aanbiedingen. 

Beide partijen hebben ook aangegeven bereid te zijn om per 1 januari 2018 de huidige exploitatie 

van het gehele Apollocomplex over te nemen. Over de voorwaarden die door partijen hieraan 

worden gesteld wordt nog onderhandeld. 

Voor wat betreft de invulling van de plannen die de Stichting heeft opgesteld voor het Apollocomplex 

is er verschil in de aanpak van beide partijen. Momenteel werken beide partijen hun eigen concept-

investeringsplan uit, waarbij de een uitgaat van renovatie en de ander van nieuwbouw. 

De Stichting gaat ervan uit dat beide plannen in de maand november concreet genoeg zijn 

uitgewerkt om een keuze te kunnen maken zodat 

1. vanaf 1 januari 2018, een geselecteerde partij de huidige exploitatie van het gehele Apollocomplex 

over kan nemen naar de toekomst . 

2. het investeringsplan van deze partij verder kan worden uitgewerkt voor realisatie . 

Zodra deze keuze gemaakt is, zullen wij u informeren over de vervolgstappen in een bijeenkomst 

waarbij ook vertegenwoordiging van gemeente Roerdalen aanwezig zal zijn. 

Namens Stichting Vitaal Roerdalen en 

Platform Zwemmend Roerdalen 

C.A. Snoeijs, voorzitter 
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MET DE BILLEN BLOOT 

Persoonlijke gegevens 

Naam:    Lotte Frissen 

Woonplaats:    Herten  

Leeftijd:    9 jaar  

Lengte:    1.40 

Gewicht:       29 kg 

Wanneer ben je jarig: 23 december   

Heb je nog broertjes en/of zusjes: 

ja 1 zusje Dana 

Op welke school en in welke groep zit je:  Basisschool de Stapsteen in groep 6A 

In welke groep zwem je:  Swimkick 

     

Wat is je: 

Lievelingseten: lasagna   

Vieste eten: witlof 

Lievelingskleur: turquoise en paars 

Lievelingsdier: hond 

Lievelingsfilm: Vaiana 

Lievelingsmuziek: weet ik niet 

Leukste t.v.-programma: Checkpoint 

Leukste leesboek: de Waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen 

Leukste vakantieland: Turkye   

Leukste sport: zwemmen 

   

 Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen ? 

 Saxofoon,dansen en zeilen 

 Wie is je favoriete sporter of sportster ? Ranomi Kromowidjojo 

 Hoe vaak train je in de week ? 3 keer 

 Welke zwemdiploma’s heb je al: a, b en c 

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

 Niks ik vind het leuk zo 

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

 Met zijn allen naar de Efteling. 

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

borstcrawl 

 En welke niet? schoolslag 

 Wat wil je later worden ? Weet ik nog niet. 
 



Afscheid tijdens de vrijwilligersavond 
 

Op 30 juni j.l. hebben wij tijdens de vrijwilligersavond afscheid genomen van: 

 

Marleen Schmitz 

Trainster van de swimkick en minioren  en heeft in 2005 

haar diploma trainster A gehaald. Meestal was Marleen 

op zaterdagochtend in het bad te vinden. Verder heeft zij 

ook vele jaren in de organisatie gezeten van diverse 

kleine kampen. Marleen, namens ons allen hartelijk dank 

voor deze fijne jaren. Gelukkig ga je niet helemaal weg en 

blijf je nog gezellig op de donderdagavond bij de Masters zwemmen. 

 

 

Nicole van Stigt 

Heeft geholpen met hand en spandiensten bij het 

Wedstrijdsecretariaat toen dit in handen kwam van een 

nieuw team.  Nicole nogmaals dank hiervoor en ook jij zult 

actief blijven zwemmen bij de Masters. 

 

Wij hebben ook afscheid genomen van Rob Mulder die helaas op deze avond niet aanwezig 

kon zijn. Rob is destijds door zijn zonen bij de vereniging terecht gekomen. Op 1 april 1995 

geslaagd als official 4, vervolgens in 1999 geslaagd voor jury en kamprechter en sinds 2005 

scheidsrechter. 

Samen met zijn echtgenote Marion  o.a. als  kookstaf meegeweest op heel veel kampen,  

klein kampen , Herborn etc..  

Rob, namens alle Roersoppers hartelijk dank. 

Mathijs Meijers gaat het trainersteam eveneens verlaten, en ook hij kon niet aanwezig zijn 

op deze avond. Mathijs, hartelijk dank en heel veel succes gewenst met je studie. 

 

Als laatse nemen wij afscheid van Marianne Meijers. Ook zij kon helaas niet aanwezig zijn op 

deze avond. Marianne heeft de laatste twee jaar de Appels & Peren actie georganiseerd.  

Marianne, hartelijk dank hiervoor. 



De pen van …… Wieke Bos 

 

Het heeft even geduurd, maar hier is dan mijn stukje voor DE PEN (met dank aan die lieve Sanne). 

Een hele bevalling, maar goed, dan ben ik alvast een beetje voorbereid op wat er komen gaat over 

een maand of 2 ;) 

Ik heb natuurlijk wel eens voor hetere vuren gestaan in mijn leven, maar deze... Deze vond ik ook wel 

behoorlijk lastig. Want wat ga ik schrijven? Een stukje over mijzelf? Geschreven door mijzelf? De 

meeste van jullie kennen mij al zo lang. Sommige ook heel goed. Maar toch, zijn er momenten uit 

mijn zwemleventje de moeite om te delen? Jullie zijn vast op de hoogte van mijn prestaties van lang 

geleden.  

En toen bedacht ik me ineens waarom ik nog steeds het water induik. Niet echt meer met de 

regelmaat van vroeger, maar ik doe het nog steeds. Met evenveel plezier als toen. Die waarom vraag 

was dus makkelijk te beantwoorden: JULLIE. De zwemmers van De Roersoppers. Mijn mooie clubje. 

Dus bij deze. Dit is een stukje voor jullie, over sommige van jullie in het bijzonder, verteld door mij. 

Een ode aan iedere Roersopper.  

Al op erg jonge leeftijd belandde ik in het water. Ik had natuurlijk ook geen keuze. Die was al voor me 

gemaakt voordat ik op de wereld kwam. Een zwemfamilie, zo noemt mijn vader ons. Gelukkig schrok 

dit mijn vriend niet af toen hij mijn vader voor het eerst ontmoette en dit vrijwel direct het 

onderwerp van gesprek was. Grote hilariteit alom en een terugkerende grap. Tim zwemt overigens 

een masterlijk goede butterfly-punch in open water, daar scoort hij dus hoog mee bij badmeester 

Charles. Feit is wel dat het mijn ouders waren die mij de liefde voor water en het baantjes trekken 

hebben doorgegeven. Mijn moeder is al lange tijd met zwem pensioen, maar geeft wel nog met volle 

overgave zwemles aan de aller kleinste in Echt. Mijn vader daarentegen is niet met pensioen. Zal hij 

ook never nooit gaan. En is na een rot periode weer aan het genieten van zijn meters tussen de rode 

en witte bolletjes. Want ja, wie kent badmeester Charles niet? Wie is niet gedeeltelijk door hem 

opgevoed? Voor mij is het een held. Een vader uit duizenden. Een voorbeeld in en uit het water. Een 

bikkel van de aller bovenste plank en bovenal voor mij en vele van jullie ook een trouwe zwem maat. 

Ode aan Charles, mijn papa, mijn maatje.  

Er zijn natuurlijk ook mijn zwemvrienden. Belangrijke sportvrienden. Samen opgegroeid in het 

Apollobad. Het zijn er veel en hoe mooi is het om te zien dat sommige weer hun weg gevonden 

hebben naar het water. Of vele die stiekem nooit weg zijn geweest. Jeroen, Pascalle, Emmy, Ralf, 

Remco, Sabine, Roger en al die andere waterratten. De dingen die wij hebben beleefd in onze jonge 

jaren zoals Speedo wedstrijden maar ook de kampen. Ge-wel-dig. De afgelopen jaren hebben we ons 

hier en daar gewaagd aan een master wedstrijdje en daar zagen we dat we ons best nog wel kunnen 

meten met de rest van Nederland. Well done! Ode aan mijn zwemvrienden. Van vroeger en van nu. 

Er is een zwemmer die ik graag apart wil vermelden. Een ode aan deze grote kleine man. Ook hij is 

een kerel uit duizenden. Voor Charles, voor mij en ik weet zeker ook voor vele andere binnen en 

buiten de club. De man met weinig techniek, maar met het meeste doorzettingsvermogen van 

iedereen. Ik kan ervan genieten om hem samen met mijn vader te zien zwemmen. Baan na baan. 

Week in week uit. Vaak met dezelfde gekleurde zwembroek.  De man die mij komt ophalen om te 



plonsen, al stuur ik hem midden in de nacht een bericht. Arno, je bent een topper. Dit is ook een ode 

aan jou! 

Wat ik mooi vind om te zien, is dat de club vooruit blijft gaan. Met z'n tijd mee. Zich samenvoegd met 

een andere club om te blijven bestaan, om te 

groeien. Om nog beter te presteren. Maar de 

essentie blijft. Ik zie oude bekenden, nieuwe 

gezichten. Ouders die ineens op donderdag avond 

ook gestroomlijnd door het water schieten maar 

het waarschijnlijk niet meer gaan winnen van hun 

kroost. Nieuwe talenten die hoop ik nog meer 

oude clubrecords van mij (of mijn zus) uit de 

boeken zwemmen. Want dat wordt echt eens tijd.  

Lieve zwemvrienden in en uit het water. Dit is een 

ode aan jullie allemaal!  

 

Liefs, Wieke  

Ps. DE PEN geef ik graag door aan Erik en Vera 

Kresin.  

 

 



 



 



“TUSSEN DE LIJNEN”  

      op het startblok  

 
 

Naam:  Mike Jansen 
 
Woonplaats:  Posterholt  
 
Leeftijd:  15 jaar  
 
Heb je nog broertjes en/of zusjes:  Een oudere (kleinere) 
zus Celine. Sommigen kennen haar nog, want ze heeft ook 
bij de Roersoppers gezwommen. 
 
Welke schoolopleiding volg je of welk beroep oefen je 
uit:  Ik zit op dit moment op Havo 4. 
 
Zwemt sinds:  2008 
 
Waarom zwemmen:  Het is leuk en sportief. 
 
Ambitie bij het zwemmen:  Eindelijk weer een keer Daan verslaan. 
 
Welke slag het populairst:  Rugcrawl. 
 
Welke slag het minst populair:   Vlinderslag. 
 
Welke series: (sprint of lang??):  Eigenlijk wel allebei. 
  
Hoe vaak train je in de week:  4 à 5 keer. 
 
Wat vind je van de trainingen:  Leuk en niet al te zwaar. 
 
PR / CR zwemmen:  Is altijd erg leuk en ook wel het doel. 
 
Wat vind je van de Roersoppers:  De gezelligste zwemclub van Limburg. 
 
Vervul je een taak bij de zwemclub:   Nog niet maar ik denk dat ik wel trainer wil worden. 
 
Wie is je grote sportidool:  Ryan Murphy. 
 
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen:  Eigenlijk niet, of ja toch. Duiken. Ik heb 
mijn PADI open water, maar er komt meestal alleen in de vakantie wat van. 
 



 
 
 

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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20 QUESTIONS 

of Glamour voor... 

 

Wat is jouw taak binnen de vereniging ?  
 
Een korte kennismaking via de bekende vragen...  
 
1.  Hoe ben jij met de ROERSOPPERS verbonden?   
Onze drie kinderen hebben jarenlang met veel plezier gezwommen bij de Roersoppers. Het kijken 
naar je eigen kinderen tijdens een wedstrijd is leuk, maar de tijd dat ze in het water liggen is kort. 
Daarom vond ik het leuk om official te worden. Je bent samen op pad en je kunt je ook nog 
dienstbaar maken voor de vereniging. De kids zwemmen al een hele tijd niet meer, maar het is nog 
steeds leuk om official te zijn.     
                                                                                                                                                      
2.  Wat trekt jou zo aan deze sport?  
De onderlinge sportiviteit. Je zwemt voor jezelf om je persoonlijke tijden te verbeteren, maar je 
zwemt ook voor de vereniging in de verenigingscompetitie. Daardoor verbindt deze sport de 
zwemmers.  
 
3.  Wat hoop je met de ROERSOPPERS te bereiken?     
Als ik zou zwemmen, zou ik graag de waterkant bereiken! Haha. 
 
4.  Welke andere sporten doe je of vind je leuk om naar te kijken?  
Ik ben verzot op volleybal en train bij 2 verenigingen, in Beegden en Asenray. Met de dames van 
Asenray speel ik in de recreantencompetitie. Lekker fanatiek bezig zijn. De afgelopen 2 jaar zijn we 
kampioen geworden. Dus dit jaar gaan we ook weer vol aan de bak.  Driemaal is scheepsrecht!             
                                                       
5.  Wat zijn je andere hobby's?  
Wandelen vind ik heerlijk.  Lekker buiten zijn in de natuur. De Meinweg ligt in de buurt, dus  dat is 
super handig.       
                                                                                                   
6.  Wie is voor jou een belangrijke persoon binnen de ROERSOPPERS?  
Je maakt samen een vereniging. Natuurlijk zijn er altijd mensen die meer werk verrichten dan 
anderen. Ik ben van mening dat je samen, zwemmers en vrijwilligers, een vereniging sterk maakt en 
iedereen dus een steentje bijdraagt en daardoor belangrijk is. 
Maar als ik iemand een pluimpje mag geven, dan is het toch wel het bestuur en de trainers.   
                           
7.  Welke rituelen heb je voor een wedstrijd (kijken)?   
Kijken waar ik op een wedstrijd moet fungeren, wat voor een soort wedstrijd het is en altijd extra 
checken of ik al mijn official spullen bij me heb. (kleding, klok). 
 
 
8.  Wat vindt jij de belangrijkste normen en waarden waar iedereen zich aan moet houden?    
Behandel mensen zoals jijzelf ook behandeld wenst te worden.  Dan zullen de meeste      normen en 
waarden wel nageleefd worden. 

 
9.  Hoe goed kun jij tegen je verlies?   
Eigenlijk niet. Slecht hè? Met spelletjes wil ik eigenlijk altijd winnen.    



                                                                                                    
10.  Wat zou jij graag willen lezen in het Soppertje?     
De redactie doet goed haar best. Ga zo door.      
                                                                              
11.  Jij mag een feestelijke avond plannen bij de ROERSOPPERS?  
Spokentocht of puzzeltocht en daarna gezellig een drankje met een hapje doen. 
  
12.  Wat is je lievelingsdrankje?    
Earl Grey thee en ook af en toe een glaasje Elzas wijn.     
                                                                                                                   
13.  Kerst of Sinterklaas?    
Momenteel Kerst, maar wie weet als er eens kleinkinderen komen……        
                                                                                                               
14.  Wat mis je bij de ROERSOPPERS?        
Ik kan eigenlijk niets bedenken.            
                                                                                          
15.  Welke kranten of tijdschriften lees je?    
Ik lees de Limburger en houd het nieuws bij via nu.nl. Ik ben niet op een tijdschrift geabonneerd.
                                                                                                     
16. Voor welk tv-programma blijf je thuis?      
Heel Holland bakt. Lekker kneuterig. Daar maken ze prachtige en lekkere taarten. Leuk om na te 
maken.        
                                                                                       
17.  Een uitgebreid 5-gangen diner of boerenkool met worst? 
Mmmmm…., beide lekker hoor. Als ik het 5-gangen diner niet zelf hoef te maken, dan heeft dat mijn 
voorkeur. 
 
18.  Wat zijn jouw slechte gewoontes? 
Ik ben echt ongeduldig en wil graag zaken direct regelen. Dat lukt niet altijd en dan ben ik soms niet 
te genieten.  
 
 19.  Aan wie zou je nog de groeten willen doen?  
Tjee zeg…..  ja, uh……..  ????    
 
20.  Wat zou je doen als je 100.000 euro zou winnen?      
Mijn drie kids eens lekker verwennen. Die kunnen wel een extraatje gebruiken. 
 

 

Wist je dat: 

- SG Patrick/de Roersoppers samen op klein kamp zijn geweest in september 

- Dit een heel leuk en spannend kamp is geweest 

- Dit kamp in België was 

- Erik Roberts ons official team gaat verlaten 

- Er twee nieuwe trainers aan het bad staan 

- Dit Marco Moers en Vivian Poulissen zijn 

- De Piet de Vlieger trofee 2017 toegekend is aan Leo Tillmans 



 

Piet de Vlieger trofee 2017 is toegekend aan Leo Tillmans. 

Op 15 oktober 2017 heeft Leo Tillmans uit handen van Marjo 
de Vlieger en dochter Jolijn de Piet de Vlieger trofee 
ontvangen. Leo is inmiddels al 18 jaar penningmeester bij De 
Roersoppers en de laatste jaren ook erg actief bij het 
Platform Zwemmend Roerdalen en de Stichting Vitaal. 
Leo, namens alle Roersoppers nogmaals gefeliciteerd met 
deze prijs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdkleding 

Mochten de (wedstrijd) zwemmers nieuwe kleding nodig hebben kan men deze 

verkrijgen bij Robsport.nl . Hier moet je dan zoeken bij verenigingen:  klikken op SG. 

PATRICK & DE ROERSOPPERS. Vervolgens kunt u alle kleding en items vinden die 

nodig zijn voor de zwemsport. Tevens krijgt u ook 10 procent korting op alle artikelen. 
 

Adres: Robsport, Kunnenaedestrat 45, 6165 BT Geleen 

www.robsport.nl 

 

http://www.robsport.nl/


Ondernemers Vereniging Roerdalen 



Ondernemers Vereniging Roerdalen 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 


