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Voorwoord 
 
TROTS EN VERTROUWEN  

 Op 29 september j.l. stond de veelbesproken raadsvergadering op de agenda waarin een besluit zou worden 

genomen over de toekomst van het Apollocomplex. Voorafgaand heb ik namens jullie tijdens het inspreken de 

kans gekregen om mijn trots en vertrouwen kenbaar te maken. Trots o.a. dat verenigingen de krachten hebben 

gebundeld in het Platform Zwemmend Roerdalen en dat gemeenschappelijk initiatief de voorkeur heeft ten 

opzichte van het individueel verenigingsbelang. Vertrouwen in het feit dat de gemeenteraad in het 

gemeentelijk belang op lange termijn handelt en het partijbelang en kernenbelang niet laat prefereren.   

Uitgaande van dat vertrouwen waren we dan ook met stomheid geslagen over wat er zich voor onze ogen 

heeft afgespeeld. Uiteindelijk bleek het die avond helemaal niet over het zwembad te gaan, maar is er een 

politiek spel gespeeld. Politieke partijen hebben er andermaal voor gekozen om geen besluit te nemen. Het 

Platform Zwemmend Roerdalen en ook de vereniging werden volkomen verrast door de last-minute- motie van 

CDA in combi met Roerstreek Lokaal! 

Als bestuur van Zwemvereniging de Roersoppers, Startgemeenschap Patrick- De Roersoppers en inmiddels ook 

als partner van de nieuwe vereniging voor reactivering zwemmen, Zwem Fit Roerdalen, vinden wij het zeer 

jammer en teleurstellend dat de inspanningen van het Platform waarbij de laatste maanden ook zeer intensief 

contact is geweest met de politieke partijen, nog niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.  

Onze conclusie na de politieke discussie is evenwel, dat de politieke partijen in hun debat steeds duidelijker 

laten blijken dat men een binnenzwembad binnen de gemeente Roerdalen wil behouden, op de huidige locatie 

of elders binnen de gemeente. Er rest ons momenteel geen andere optie dan af te wachten wat de uitkomsten 

zullen zijn van het door de Raad gevraagde onderzoek. Ook het Platform Zwemmend Roerdalen zal tot dat 

moment geen verdere actie ondernemen, tenzij daarvoor gevraagd door de gemeente. Daarbij blijft het laatste 

voorstel van het Platform wel op de agenda staan van de gemeenteraad. Wij verwachten dat keuzes op basis 

van het nieuwe onderzoek januari 2017 gemaakt zullen worden. 

Intussen houden alle gebruikers de beschikking over zwemwater in het Apollobad en gaan wij als bestuur voor 

het behoud van onze vereniging en startgemeenschap, gesteund door het enthousiasme en plezier dat 

kenmerkend is voor onze clubleden die intussen recreatief en in competitieverband volop zijn gestart met het 

zwemseizoen. Er is weer een klein kamp geweest met een grote opkomst waar dit jaar een spannend avontuur 

is beleefd (in dit Soppertjes  hierover meer) en er zijn inmiddels een aantal enthousiaste ouders die gaan 

starten met de official cursus.  Wij vertrouwen op een positieve uitkomst voor wat het zwembad betreft. 

Als bestuur willen wij nadrukkelijk iedereen bedanken voor alle steunbetuigingen en reacties die wij voor en na 

de raadsvergadering hebben ontvangen via telefoon, mails en social media. Wij danken ook alle leden die 

persoonlijk aanwezig waren bij de vergadering.   

 
 

 
Cor Snoeijs 

 
 
 
 



 

 

Startgemeenschap Patrick- De Roersoppers 

Het seizoen 2016-2017 zijn onze zwemmers aan de competitie begonnen met 

hun deelname aan de startgemeenschap Patrick-De Roersoppers. 

De startgemeenschap heeft ca. 130  leden-wedstrijdzwemmers uit beide 

basisverenigingen Zwemvereniging De Roersoppers en Zwemvereniging Patrick. 

De startgemeenschap wordt bestuurd door een beheers commissie bestaande 

uit: 

Voorzitter:   Jos Beckers   ZV  Patrick 

Secretaris:   Marc Wijnands  ZV de Roersoppers 

Penningmeester:  Leo Tillmans   ZV de Roersoppers 

Algemeen bestuurslid Remco de Veen  ZV de Roersoppers 

Leden van de startgemeenschap zijn in principe alle leden van beide 

basisverenigingen met een doorlopende startvergunning. Deze leden zijn 

daarnaast dus tevens lid van de betreffende basisvereniging; wanneer hun 

startvergunning wordt beëindigd of afgemeld, blijven deze leden lid van hun 

eigen basisvereniging behoudens algehele afmelding. 

Trainingen: 

Voor wat betreft trainingen/tijdstippen/locatie zullen de trainers zelf tijdig naar 

elk lid voor verdere communicatie zorgen als er wijzigingen zijn. 

Kleding: 

De zwemmers van de startgemeenschap kunnen binnenkort beschikken over 

nieuwe kleding (shirt en short). De betreffende leden zijn via mail hierover 

geïnformeerd. 

 

Remco de Veen hoofdtrainer en coördinator  

mail:  trainers@roersoppers.nl 

mailto:trainers@roersoppers.nl


Nieuwe clubkleding 

 

Het Bestuur heeft besloten om over te gaan op dezelfde clubkleding  als  

zwemvereniging Patrick. Het logo en de tekst zullen aangepast worden naar de 

huidige situatie van onze startgemeenschap. De leverancier is Robsport uit 

Geleen.  

 

Op donderdag 20 oktober a.s. kunnen alle leden die wedstrijdzwemmen een 

short en poloshirt komen passen. Aan deze short en poloshirt zijn geen kosten 

verbonden omdat dit al verrekend is met de contributie. Wil jij/u er een naam 

op gedrukt hebben dan zijn die kosten voor eigen rekening en moet dit ook 

meteen bij de bestelling betaald worden. Kosten hiervoor zijn €7,50 . 

Verder bestaat er ook de mogelijkheid om tassen-sweatshirt-trainingspakken te 

bestellen (altijd weer leuke cadeautjes voor de feestdagen), maar deze kosten 

zijn eveneens voor eigen rekening. Voor de accessoires die zij hebben kunt u 

ook op de site van Robsport kijken (www.robsport.nl)  onder de “tab” 

vereniging – Patrick.  De leverancier zal deze avond (20 oktober) meerdere 

zwemartikelen meebrengen. Heb jij nog iets specifieks nodig laat het dan even 

weten zodat zij het mee kunnen brengen. Mailen kan naar 

secretaris@roersoppers.nl 

 

De kledingcommissie 

Hilde Beckers 

Ilse Clevers 

Marleen van Haarst 
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Afscheid 

Op 15 juli tijdens de vrijwilligersavond hebben wij afscheid genomen van Dennis Creemers, 

René Zenden en Vera Mestrom. Ook  Cor Arends zou afscheid nemen maar kon helaas deze 

avond niet aanwezig zijn. 

 

 

 

 

 

Dennis Creemers en René Zenden hebben diverse jaren gefuntioneerd als trainer. Beiden  

hebben ook in het team van het klein kamp of trainingsweekend gezeten. 

Vera Mestrom en Cor Arends zijn jaren actief geweest als official. 

Namens bestuur en alle leden nogmaals dank voor jullie geweldige inzet! 

 

  



Klein kamp 2016 
 
Op vrijdag 9 september was het weer zover, het jaarlijkse kamp voor de Roersoppers tot 16 jaar. Dit jaar gingen 
we op missie, een weekend vol lichamelijke en mentale trainingen om zo nog dapperder, sterker en gezonder 
het nieuwe seizoen in te gaan! 
De Roersoppers ontvingen hun orders van commandeur Willem Jongen, die hun toesprak via een live 
videoverbinding. Tijdens het geven van de instructies werd commandeur Jongen echter onderbroken door een 
telefoontje. Na dit telefoontje werd zijn toch al serieuze blik nog iets ernstiger en wendde hij zich weer tot de 
Roersoppers: ‘Ik ontving zojuist het bericht dat jullie hoofdcoach, Remco de Veen, is ontvoerd.’ 
Pfoe, dat was even schrikken. Aan de reactie van de jongens en meiden van de Roersoppers was ook te merken 
dat ze enorm aangeslagen waren door dit slechte nieuws; ze begonnen namelijk direct te dansen, klappen en 
juichen… 
 
Na het bijkomen van deze eerste schrik werd besloten het programma voor het weekend helemaal om te 
gooien en alles op alles te zetten om deze misdaad op te lossen en onze hoofdcoach terug te vinden. Dezelfde 
avond nog werden de eerste aanwijzingen verzameld en het werd al duidelijk dat de ontvoerders zich 
waarschijnlijk onder de kampleiding bevonden. Na deze hectische avond was het tijd voor een gezonde portie 
nachtrust. De jongens en meiden van de Roersoppers begrepen dat voldoende rust belangrijk is om alert en fit 
te blijven, iedereen ging dan ook voor elf uur naar bed en viel poeslief direct in slaap.  
 
De zaterdagochtend begonnen we met wat ochtendgymnastiek om wakker te worden, ondertussen zorgde de 
kookstaf ervoor dat er een goed ontbijt klaar stond. De kookstaf heeft er ook dit jaar weer voor gezorgd, en dat 
terwijl één van de stafleden ook nog eens kampte met een tijdelijke handicap, dat geen enkele Roersopper 
tijdens het kamp iets te kort kwam.  
 
Na het ontbijt waren de jongens en meiden vastberaden om die dag weer hard aan het werk te gaan om de 
ontvoering op te lossen. Er waren inmiddels ook videobeelden van te ontvoering opgedoken die getoond 
werden door commandeur Jongen. Die dag werden er meer aanwijzingen verzameld en ondertussen werd er 
ook nog getraind op conditie, teamwerk en tactisch inzicht.  
Met de aanwijzingen werd steeds duidelijker wie de mogelijke ontvoerders konden zijn, maar nog steeds was 
het niet honderd procent zeker wie het nu gedaan had. Daarom werden de verdachten die avond uitvoerig 
ondervraagd door de jongens en meiden van de Roersoppers. Dit ging er soms heftig aan toe, er werden zelfs 
taarten in gezichten gegooid om zo de juiste informatie los te krijgen.  
Uiteindelijk gaven de verhoortechnieken van commandanten Lotte en Sabine de doorslag. Koen Wijnands gaf 
jammerend toe dat hij Remco ontvoerd had, maar hij was daarbij gedwongen door Sanne Vilters. Koen was 
blijkbaar niet bestand tegen de charmes van Sanne en deed wat zij hem opdroeg. Overigens niet alle 
Roersoppers geloofde overigens dat iemand zo lief als Sanne en zo cool als Koen dit gedaan konden hebben, 
maar het bleek toch echt zo te zijn. 
 
Hiermee was Remco echter nog niet teruggevonden, maar Sanne beloofde dat hij op de zondagochtend 
teruggebracht zou worden. De jongens en meiden van de Roersoppers vonden dit een goede deal en de rest 
van de avond werd er gefeest en gedanst om de overwinning te vieren.  
 
De ochtend erna waren Koen en Sanne echter verdwenen, enkelen hadden gezien hoe ze het bos in gevlucht 
waren. Uitgerust met waterpistolen, waterballonnen en koekjes trokken de Roersoppers het bos in om ze te 
zoeken. Eenmaal gevonden wilden ze niet direct vertellen waar Remco was, maar gelukkig hadden ze hun 
uitrusting waarmee Koen en Sanne gedwongen of omgekocht konden worden. Eindelijk werd Remco dan 
teruggevonden, vastgebonden aan een boom maar wel in goede gezondheid.   
 
De vraag die wij nu allemaal nog hadden was natuurlijk ‘Waarom?’. Waarom had Sanne Remco ontvoerd? 
Sanne gaf aan dat ze de trainingen van Remco af en toe te zwaar vond en hem daarom ontvoerd had in de 
hoop dat de trainingen minder zwaar zouden worden. Gelukkig zijn de andere Roersoppers geen watjes en 
kunnen zij nu dankzij hun goede speurwerk weer goed trainen in het nieuwe seizoen! 

  



 
 
 
  



Wist je dat????????????????? 

 Cor Arends geen official meer is bij de Roersoppers 

 Wij hem bedanken voor de vele jaren die hij aan het bad heeft gestaan 

 Wij hem ook bedanken voor het werk dat hij gedaan heeft voor het 

wedstrijdsecretariaat 

 Vera Mestrom geen official meer is bij de Roersoppers 

 Wij haar bedanken voor de vele jaren die ze aan het bad heeft gestaan 

 Remco de Veen net voor het kleine kamp is ontvoerd 

 De slimme Roersoppertjes hem tijdens het kleine kamp weer gevonden 

hebben 

 Nu en dan erg spannend was op het kleine kamp 

 Willem Jongen een bijbaantje heeft bij “Opsporing Verzocht” 

 Hij een uitstekende nieuwslezer is 

 Anouk Sampers een baby verwacht 

 Acht ouders van de startgemeenschap de officialcursus gaan doen 

 Wij ze heel veel succes wensen 

 

 

 

Nieuwe leden 

Robbinne Rademakers  Herkenbosch 
Suzan Suskens   Montfort 
Janna Bronckhorst  St. Odiliënberg 
Jack van Heusden  Waldfeucht 
Sanne de Wit   St Odiliënberg  
 

 

 



De pen van ……    Roger Pouls 
 
 
Tof dat ik hier even mijn verhaal over mijn afgelopen 2 seizoenen 

kwijt mag Remco. Als introductie zal ik even een korte geschiedenis 

van mij als Roersopper schetsen. Ik ben Roger Pouls, 29 jaar en 

sinds Charles mij tijdens het schoolzwemmen in groep 4 vroeg om 

eens mee te zwemmen ben ik lid van de Roersoppers. Mijn 

motivatie om te zwemmen kon per seizoen nogal verschillen, waarbij ik nooit eerder zo bewust 

serieus ben geweest als de afgelopen 1,5 seizoenen. Eén van de hoogtepunten van elk seizoen was 

en is voor mij de Swimmeet in Maastricht, een driedaagse wedstrijd tussen Kerst en Nieuwjaar waar 

naast gezwommen ook veel lol gemaakt wordt. Aan deze wedstrijd deed ik dan ook vaak mee, ook in 

de seizoenen waarin ik minder trainde. Swimmeet 2013 moest ik helaas noodgedwongen overslaan 

omdat ik niet fit genoeg was. In 2014 ging ik na een lange tijd helemaal niet gezwommen te hebben 

weer eens een poging wagen een training mee te doen. Het moment dat ik weer voor het eerst het 

water indook kan ik mij nog goed herinneren, van het moment dat mijn vingertoppen het eerste 

water raakte tot het moment dat ik helemaal onder water ging en ik elke spier in mijn lichaam aan 

het werk mocht zetten om het baantje af te maken. Toen besefte ik pas hoezeer ik dit gevoel gemist 

had en waarom zwemmen zo’n mooie sport is. Het is vaak lastig uit te leggen wat zwemmen zo mooi 

maakt, ga maar eens na: We springen in een bak met water, waarin de weerstand vele malen groter 

is dan in de lucht, om vervolgens zo hard mogelijk te gaan. En alsof dat nog niet zwaar genoeg is mag 

je ook nog even een groot deel van de tijd je adem inhouden. Vertel dit zo tegen iemand en de kans 

is groot dat hij of zij zich afvraagt wat hier nou zo mooi aan is. Vertel dit nu zo tegen mij en ik kan 

alweer niet wachten op de volgende keer dat ik weer in het water mag duiken. Hoewel de trainingen 

voor mij in 2014 nogal moeizaam verliepen en ik deze meestal niet helemaal uit kon zwemmen bleef 

ik door dit herontdekte zwemgevoel regelmatig trainen. Swimmeet 2014 was ik er dan ook weer bij, 

al was het maar voor de gezelligheid en om te genieten van de prestaties van de andere 

Roersoppers. Zelf zwom ik ook onder andere de 100 meter vrije slag, wat samen met de 50 meter 

vrije slag mijn favoriete afstand is. Op karakter, watergevoel en vooral voortgestuwd door het luide 

gejuich van de Roersoppers op de tribune, die elke wedstrijd aanmoedigen alsof het een Olympische 

finale is, perste ik er nog een knappe tijd uit van 1.00.99. Ik genoot hier van, mede door de reacties 

van de mensen die mijn race hadden gezien. Wat ik op dat moment echter nog niet wist was dat dit 

ergens in mij iets had aangewakkerd en dat dit het begin was van meer. In de loop van 2015 ging het 

trainen namelijk steeds beter en begon het te kriebelen. Ooit had ik onder de magische 1 minuut 

grens gezwommen, en ik wist dat ik dit nog eens kon bereiken met wat training. Maar zou onder de 

59 seconden ook mogelijk zijn? Ja, dacht ik, maar dan moet ik er wel echt voor gaan werken. Een 

streeftijd voor Swimmeet 2015 was geboren en om mij hier zelf telkens aan te blijven herinneren 

schreef ik deze doeltijd op mijn zwemplankje. Halverwege richting de Swimmeet had ik een wedstrijd 

waarin ik mijn vooruitgang een keer kon meten, en ik had al behoorlijk wat getraind. Nog nooit ben ik 

zo zenuwachtig geweest voor een wedstrijd. Het eerste fluitsignaal klinkt, ik stap op het startblok en 

kijk uit over de baan waar ik het zo dadelijk moet gaan doen. Opperst geconcentreerd wacht ik op 

het volgende signaal, ‘op uw plaatsen’ gevolgd door het startsignaal. Ik duik het water in en begin te 

zwemmen alsof mijn leven ervan afhangt, na het laatste keerpunt vertellen mijn armen en benen mij 

dat ze niet meer kunnen. Ik besluit ze te negeren en geef nog een keer alles om de baan af te maken. 

Ik tik aan, snak naar adem maar hoor op de achtergrond mijn coach een vreugdekreet uitslaan.  



Ik kijk hem aan; ‘ZEVENENVIJFTIG!’, roept hij. Ik heb even nodig om te begrijpen wat hij nu eigenlijk 

zegt, maar besef al snel dat ik zojuist mijn streeftijd voor over een half jaar al had verpulverd. Nadat 

ik hier een tijdje van had genoten kwam natuurlijk de vraag, wat nu? Ik had nog een half jaar training 

over tot aan de Swimmeet maar mijn doel had ik al bereikt. Op de site van de Roersoppers keek ik 

naar het overzicht van de top 10 aller tijden op de 100m vrije slag; onder de 57 seconden zwemmen 

zou betekenen dat ik hierin kwam te staan. Dat zou wel mooi zijn, dacht ik, terwijl ik naar het lijstje 

staarde. Toen viel me op dat als ik nog een seconde sneller dan dat zou zwemmen ik in de top 3 zou 

belanden. Haalbaar? Ik twijfel, maar wat zou dat mooi zijn. Ik neem een keer diep adem, pak een stift 

en schrijf het nieuwe doel op mijn zwemplankje: 55.99. Een half jaar later is het zo ver, ik heb er hard 

voor getraind en ben er klaar voor. De race verloopt ongeveer hetzelfde, weer die laatste baan dat 

mijn armen en benen niet meer willen maar ik toch doorga. Weer de Roersoppers die aanmoedigen 

alsof het een Olympische finale is. Ik tik aan en uitgeput kijk ik naar het scorebord… 56.77 staat er. Ik 

heb het niet gehaald. Ik baal, ik baal ontzettend. Ik zwem een persoonlijk record en ik ben alles 

behalve blij. Nog nooit zwom ik zo hard en toch baal ik dat het niet nog harder ging. Van iemand die 

vooral recreatief deed wedstrijdzwemmen ben ik in anderhalf jaar zo ambitieus geworden dat ik kan 

balen van een persoonlijk record. Gelukkig is dat balen maar tijdelijk en daarna besef je wel weer 

waarin de echte winst zit van al dat harde werken. Het trainen voor een snellere tijd is leuk, maar het 

heeft mij veel meer gebracht: Toewijding, doorzettingsvermogen, karakter en zelfvertrouwen. Dat 

zijn eigenschappen die overal en altijd in je leven van pas kunnen komen. En nog een niet te vergeten 

voordeel als je zoveel traint; je kunt pannenkoeken met nutella eten zonder dik te worden. Oh, en 

die top 3 tijd? Twee weken later zwom ik hem alsnog. Een half jaar later sloot ik het seizoen af door 

totaal onverwacht derde te worden op de Limburgse kampioenschappen. De mooiste medaille die ik 

ooit gehaald heb. Mijn volgende doel? Kijk maar op mijn plankje. Voor de volgende editie geef ik de 

pen door aan onze vlinderslagbelofte  Sanne Vilters. 

 

 
 
 

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 

http://www.twitter.com/DeRoersoppers
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Wedstrijdkalender 2016-2017 

Oktober 

16-10    Swimkick/Minioren    Melick 
23-10    Piet de Vlieger  wedstrijd   Melick 
 

November 

13-11    Competitie     Melick 
20-11    Minioren Clubmeet    Venray 
27-11    Minioren / Junioren    Melick 
 

December 

11-12    Junioren / Jeugd    Venray 
16-12    Swimcup     Amsterdam 
18-12    Swimkick / Minioren    Roermond 
28-12    Swimmeet     Maastricht 
29-12    Swimmeet      Maastricht 
30-12    Swimmeet     Maastricht 
 

Januari 

7-1    LWK      Maastricht 
8-1    LWK      Maastricht 
14-1    LWK      Maastricht 
15-1    LWK      Maastricht 
22-1    Swimkick / Minioren    Haelen 
 

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   

 

 

 

  



 

  

  



Wist je dat????????????????? 

 Cor Arends geen official is bij de Roersoppers 

 Wij hem bedanken voor de vele jaren die hij aan het bad heeft gestaan 

 Wij hem ook bedanken voor het werk dat hij gedaan heeft voor het 

wedstrijdsecretariaat 

 Vera Mestrom geen official meer is bij de Roersoppers 

 Wij haar bedanken voor de vele jaren die ze aan het bad heeft gestaan 

 Remco de Veen net voor het kleine kamp is ontvoerd 

 De slimme Roersoppertjes hem tijdens het kleine kamp weer gevonden 

hebben 

 Nu en dan erg spannend was op het kleine kamp 

 Willem Jongen een bijbaantje heeft bij “Opsporing Verzocht” 

 Hij een uitstekende nieuwslezer is 

 Anouk Sampers een baby verwacht 

 Acht ouders van de startgemeenschap de officialcursus gaan doen 

 Wij ze heel veel succes wensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
  



 
  



 


