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Beste leden van zwemvereniging de Roersoppers, 
 
 
Met dit stukje wil ik me graag aan iedereen die me nog niet kent voorstellen. 
 
Op 17 februari dit jaar ben ik op de ledenvergadering “gekozen/aangesteld” als de nieuwe voorzitter 
van de vereniging. Er werd al dan niet terecht geconstateerd, dat veel leden en of de ouders van deze 
leden mij helemaal niet kennen. 
 
Ik ben geboren in Den Haag, wat geen bijzondere prestatie is, want ik had hier immers geen invloed 
op. Getogen in Voorhout bij Leiden en  bij de Minioren (als dat toen ook al zo heette) van de 
Columbiaan met zwemmen begonnen.  
 
Ik leerde zwemmen in een onverwarmd buitenbad voor schooltijd, waarbij op een schoolbord stond 
aangegeven wat de watertemperatuur was en hoe lang je er in mocht :).  
Onder de 14 graden ging de zwemles niet door. 
 
Middelbare schooltijd in Leiden dus en daarna in Delft Geodesie gestudeerd, waar ik mijn echtgenote 
uit Posterholt heb ontmoet. Vervolgens verhuist naar Gouda en daarna weer verhuist naar 
Posterholt, voornamelijk ingegeven door werk en gezin (in aanbouw). 
 
Rond 2004 hernieuwd met de zwemsport in aanraking gekomen doordat onze dochter lid werd van 
de Roersoppers. Na enige tijd ben ik coördinator van de appelen- en perenactie geworden en niet 
lang daarna official. Onze zoon was inmiddels ook actief met zwemmen (en had ik maar eerder 
ingezien hoe leuk het is om official te zijn, want dan was ik er al veel eerder mee begonnen). 
 
Na de cursus 4 kwam vanzelf de 3 en na de cursus J kwam ook vanzelf ook de cursus K (die ik eigenlijk 
wilde). Daarna ook nog de 2. Of dit bij de KNZB allemaal nog steeds zo werkt is voor mij op dit 
moment een beetje duister. 
 
Er werd mij op de Swimmeet in Maastricht gevraagd of ik deze geweldige vereniging niet wilde 
leiden, waarop ik na persoonlijke en gezamenlijke overwegingen binnen het gezin op de Nieuwjaars 
duik positief heb geantwoord. Doordat ons bedrijf is overgenomen en ik de taak van statutair 
directeur heb neergelegd, heb ik veel meer vrije tijd gekregen en dit lijkt me (mede) een goede 
invulling hiervan. 
 
Laten we deze mooie vereniging gezamenlijk, ook in de toekomst, op een gezellige en sportieve 
manier gestalte geven. 
 
John Jansen 
Uw/jullie nieuwe voorzitter. 

 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag commissie ‘zwem technische zaken’ 2016 
 

Terugkijken op 2016, het levert onder andere deze feiten op: 

We hebben als Roersoppers en in de 2e helft van het jaar als SG Patrick – De Roersoppers deelgenomen aan 48 

wedstrijden 

Prestaties van de zwemmers worden met grote frequentie gedeeld op facebook en/of andere Roersoppers 

media kanalen. Onderstaand een korte opsomming van al het moois dat een jaar zwemmen en trainen ons 

gebracht heeft. 

 

Prestaties 

Op de Limburgse winterkampioenschappen komen snelle tijden op de klokken en weten een aantal zwemmers 

hun vorm van de week ervoor (Swimmeet 2015) vast te houden of zelfs door te trekken. Medailles zijn er voor 

Daan Wijnands en Femke Scheepers. Bij de NK masters pakt Arno 3 medailles op zijn favoriete schoolslag, 

Pascalle komt met 3x brons en 1 x zilver terug naar huis. Samen met Joeri Verlinden rijkt Remco de oorkondes 

uit aan de leerlingen van BS de Achtbaan die in december 2015 mee hebben gedaan aan de zweminstuif lessen 

van Melick Moves. De selectie belegt in het paasweekeinde een trainingsweekend in eigen bad met een aantal 

alternatieve activiteiten in de omgeving. De clubkampioenschappen worden druk bezocht en worden 

gewonnen door Joep Suskens en Sabine Klesman. In Krefeld zwom een gedeelte van de Selectie mee bij de 

Waldseeschwimmfest. Een druk bezochte wedstrijd in een bijzondere accommodatie. Het NK masters lange 

baan bezorgt Charles en daarmee ook de vereniging een mooie primeur op. Charles zwemt een Nederlands 

Record op de 50 meter schoolslag in 37.78! We sluiten ons wedstrijdseizoen af met de Limburgse 

Kampioenschappen in Kerkrade en Blerick. In Kerkrade pakt Joeri Jacobs 2 bronzen plakken, pakt Daan Wijnand 

twee zilveren medailles en 1 bronzen, weet Koen 3 brons, 3 zilver en 1 goud mee te nemen, pakt Sabine 

Klesman zilver op de 50 vrije slag en pakt Roger een hele mooie bronzen plak op de 100 vrije slag mee. 

Na het zomerreces gaan we bij wedstrijden verder door het leven als SG Patrick – de Roersoppers. Dit betekend 

dat onze ploegen qua grote uitgebreid worden en we in alle leeftijdscategorieën als team sterker staan. De 

uitdaging die de SG voor de trainers met zich mee brengt (zeker in het begin met de nodige ‘kinderziektes’) 

komt samen met de nieuwe wedstrijdstructuur van de KNZB. Het is af en toe passen en meten maar de 

structuur staat aardig bij het afsluiten van het jaar op 31 december 2016. Daarbij zijn we koploper in de 1
e
 

district regio zuid, worden we de 3
e
 ploeg van Limburg bij de Minioren Clubmeet en zorgen onze zwemmers 

met 135 pr/jelly beans voor een prachtige afsluiting van de Swimmeet 2016 zowel individueel als voor het hele 

team. 

Ik nodig jullie allen uit om op facebook ver naar beneden te scrollen en het jaar rustig terug te kijken vanaf 

januari 2016. Er zijn mooie dingen gebeurd in 2016 op vele gebied. Daarbij zijn wij als trainers nog steeds blij en 

krijgen we energie van het feit dat de club in trek is bij nieuwe leden (van alle leeftijden).  

‘Een vereniging voor jong en oud waar presteren en plezier met elkaar samen komen’, deze slogan is terug te 

vinden in het verslag van 2015. Eveneens vinden jullie het kopje waar aangegeven wordt dat zwemmers van ZV 

Patrick i.v.m. de sluiting van hun zwembad mee zwemmen op maandag en vrijdag bij de Roersoppers. Deze 

samenwerking is gedurende 2016 geïntensiveerd en heeft geleid tot de oprichting van de SG Patrick – De 

Roersoppers. Beide verenigingen zijn deze samenwerking aangegaan met het oog op de toekomst welke op 

veel gebieden een uitdaging biedt.  

Paar noemenswaardige punten tot slot: 

*Aan het einde van het zwemseizoen 2015/2016 degraderen we helaas uit de landelijke C competitie 

*Ondanks de onzekere toekomst van ons zwembad blijft de Swimkick groep qua leden gestaagd groeien, een 

bijzondere maar prettig feit. 

*Door het behalen van een aantal EHBO diploma’s hebben we in 2016 geen of minder een beroep hoeven 

doen op ouders met EHBO. Een positieve ontwikkeling van ons trainerscorps. 

Als trainerscorps willen we graag Daan Gehlen hartelijk danken voor zijn inzet gedurende een aantal jaar aan 

de badrand 



Jaarverslag 2016 Commissie Nevenactiviteiten 

Commissie Nevenactiviteiten: Brigit Smit - Marian Scheepers – Pauline Wolters -Saskia 

Niessen –Susanne Ketelaars – Yvonne Stapper – Marij Flendrig  

Activiteiten 2016 

 Tombola Clubkampioenschappen 
- Organisatie door Pauline, Saskia en Marij  

- Iedereen heeft meegeholpen met het werven van heel veel prachtige prijzen 

- Erik Kresin heeft de tombola geopend 

               - Opbrengst € 459,65!!! € 200 meer dan in 2015 mede dankzij activiteit Platvorm Roerdalen 

 Seizoen afsluiting  
- Georganiseerd door Brigit en Susanne 
- Voor het 2e jaar bij Break Out met dank aan Arno Schrouwen en zijn vrouw  
- Zeskamp jeugd en Escaperoom Masters  
- Na afloop een geslaagde BBQ 
- Totaal 124 deelnemers!!!!  

 

 Sinterklaas  
- Organisatie door Saskia en Marij 
- Grote groep Roersoppers en Patrick-jeugd 
- Spelochtend door trainers met 2 enthousiaste Pieten 
- Bezoek van ca. 20 min. Sinterklaas met 2 Pieten 
- Klein presentje aanwezigen 
- Prijzen: 1ste, 2e en 3e prijs voor winnende groepen! 

 

 Nieuwjaarsduik 
- Organisatie door Marian en Yvonne  
- Ook hier hebben de kinderen van Patrick aan deelgenomen 
- Met dank aan veel ouders die wat lekkers hebben gebakken 
- En natuurlijk bubbels! 
- Ca. 70 deelnemers en vele ouders. 

 

Vooruitblik 2017 

- Samenwerking Patrick versterken 
- Bijdrage aan laser gamen selectiegroep 
- 26 maart clubkampioenschappen 
- Seizoenafsluiting in juni 2017 
- Sinterklaas 
- Nieuwjaarsduik 
- In beraad: schaatsen en snorkelcursus 
- Tips en Ideeën: meld ze bij ons via info@roersoppers.nl 
- Kom jij ons team versterken? 
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2016 Jaarverslag kledingcommissie 

 

Wij zijn in het begin van 2016 in gesprek gegaan met RobSport uit Geleen voor een nieuwe 

kledinglijn voor de Roersoppers.  In eerste instantie was er voor een andere kledinglijn 

gekozen. Echter toen in mei het besluit is genomen om het seizoen 2016-2017 samen te 

gaan met zwemvereniging Patrick en een startgemeenschap te vormen is op verzoek van 

zwemvereniging Patrick voor dezelfde kledinglijn gekozen. Dit omdat zij deze lijn pas een jaar 

hadden en alle zwemmers daar dit zelf moeten bekostigen en wij hun niet op extra kosten 

wilden jagen. Het logo dat ontworpen is door Dorien van Pol en de naam opdruk op de 

achterzijde zijn uiteraard wel aangepast. Dus iedereen die nu een nieuw shirt besteld krijgt 

hetzelfde logo. Het bestuur van zwemvereniging Patrick heeft het erg gewaardeerd dat wij 

voor dezelfde kledinglijn hebben gekozen en als blijk van waardering hebben zij alle 

zwemmers van de Startgemeenschap een badmuts cadeau gedaan.  

Eind oktober hebben wij een passessie gehouden, waar ongeveer een 95 shirts  en shorts 

zijn besteld. Ook zijn er enkele tassen besteld. Eind december net voor de Swimmeet is de 

nieuwe kledinglijn gearriveerd en uitgedeeld. Helaas waren er tien shirts met een “fout”, en 

deze moeten nog retour komen. Vanaf nu kan een ieder die nog iets wil bestellen via 

internet bij RobSport terecht. 

Tot slot. Het geld dat wij ontvangen hebben van de Rabobank clubkas campagne heeft 

mogelijk gemaakt dat wij deze kleding hebben kunnen bekostigen. Nogmaals dank voor allen 

die hun stem hebben uitgebracht. 

Hilde Beckers 
Ilse Clevers 
Marleen van Haarst 

 

Nieuwe leden 

Renate Dirks  Herten 
Marith Goossen Melick 
Sverre Goossen  Melick 
Danielle Heijenrath Herten 
Mira den Breejen Roermond 
Miriam Andringa Herkenbosch 
Nadia Knieriem  Herten 
Bart Lemmens  Herten 
Elise van Pol  Montfort 
Veronique van Pol Montfort 
 



Jaarverslag klein kamp 2016 

Op 9, 10 en 11 September 2016 zijn wij met een groep van 50 kinderen, 13 leiding en 3 

kookstafleden op kamp geweest naar Jeugdcentrum Beatrix te Herkenbosch. Dit jaar hebben 

we ons voorbereid om op missie te gaan. Op vrijdagavond kregen we via commandeur 

Jongen te horen dat onze hoofdcoach, Remco de Veen, ontvoerd was. Dit was even hard 

schrikken. We besloten toen ook om het kamp helemaal om te gooien om ons voor te 

bereiden op het vinden van Remco! Vrijdag hebben we ons dan ook klaargestoomd om op 

pad gegaan en zijn de eerste verdachten al bekend geworden. Op zaterdag zijn er nog meer 

aanwijzingen gevonden en is er nog getraind op teamwork, conditie en tactisch inzicht. 

Zaterdag avond hebben we verdachten ondervraagd. Met een beetje hulp van 

commandanten Lotte en Sabine gaf Koen eindelijk toe dat hij de dader was! Maar hij gaf ook 

aan dat hij het had gedaan voor Sanne. Gelukkig stemde Sanne in om zondag Remco vrij te 

laten. Dus met een gerust hart gingen we slapen. Wat de volgende ochtend gebeurde 

hadden we niet verwacht! Sanne en Koen waren gevlucht. Wij besloten ons te bewapenen 

met waterpistolen, koekjes en waterballon en zijn Sanne en Koen achterna gegaan. 

Uiteindelijk is Remco net op tijd veilig gevonden! 

Al met al was het wederom een geslaagd klein kamp! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0O0-bPeroE-4ZM&tbnid=Kys9szsYhH2o_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.akamakelaardij.nl/&ei=07wsUpLpGKyd0wXd7YDwBg&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNG5rf5_mFodJ1CX08B8OHL9Dyllig&ust=1378750026122289


Jubilarissen tijdens de Algemene Leden vergadering 2017 

Tijdens de ALV hebben wij onderstaande jubilarissen in het “zonnetje” mogen zetten. Allen nogmaals 

van harte gefeliciteerd! 

12½ jaar: 

- Jeanne Creemers  

  Diverse jaren actief geweest bij de 

nevenactiviteitencommissie, waar 

diverse niet zwem gerelateerde 

activiteiten werden georganiseerd. 

Ook actief bij de redactie van ’t 

Soppertje.  Tevens diverse jaren 

betrokken bij de organisatie van het 

Herborn kamp. Veel werkzaamheden 

in het Apollobad bij thuiswedstrijden. 

(kaartjes ophalen, drinken 

rondbrengen, boekjes verkopen etc..). 

Momenteel nog erg actief met de 

website. 

 

 

- Vivian Poulussen 

- Annemarie Linsen 

- Ingrid Nissen-Bongartz 

- Alain Nissen 

 Allen afkomstig van RZ. Als Master 

zwemmer actief blijven zwemmen, waren 

de Roersoppers destijds een uitkomst voor 

jullie. Gezelligheid en sportiviteit gaan hand 

in hand samen. Helaas kon Alain op deze 

avond niet aanwezig zijn. 

 

 

   

- Miek van Dijk     

- Rinie van der Loo 

Deze twee zussen zwemmen bij de Masters 2.             

Rinie is van 1994 tot 2001 lid geweest en heeft zich 

toen afgemeld. Echter is in 2004 samen met zus Miek 

weer lid geworden vandaar dat zij nu samen dit 

jubileum vieren. 



 

25 jaar 

- Emmy Slabbers 

 Als klein meisje bij de Roersoppers gestart. Van 

recreatief naar wedstrijdzwemmen en nu als 

fanatiek Master zwemt ze nog steeds wedstrijden . 

Specialiteit was vroeger de rugslag maar over de 

schoolslag zullen wij het niet hebben..... 

(diskwalificaties) 

 

 

 

Hilde Beckers 

 Door de zwemmende kinderen lid 

geworden als official. Daarnaast 

iedere zaterdag aanwezig voor 

vragen van ouders, de 

stempelkaarten voor de jongste 

Roersoppers en natuurlijk niet te 

vergeten de kopjes koffie voor de 

trainers. Diverse jaren actief als 

kledingcommissie en inmiddels is 

kleindochter Luna ook lid van de 

Roersoppers. 

 

 

Jos Meuleners 

 

Inmiddels ere lid bij “De Roersoppers”.  Maar liefst 18 jaar 

voorzitter geweest van deze vereniging.  Ontelbare keren mee 

geweest op diverse kampen door de jaren heen. Vanaf 1991 als 

official aan het bad doorgebracht. En natuurlijk ook zelf actief 

zwemmer geweest bij de senioren groep (Masters 2) waar Jos af 

en toe ook de training overnam als de trainer verhinderd  was. 

 

 

 

- Richard Hubers Kon vanavond helaas niet aanwezig zijn 

 



20 QUESTIONS   of Glamour voor Marc Wijnands 
 
 
Wat is jouw taak binnen de vereniging ?  
Wedstrijdsecretariaat, official en Teamchef Swimmeet. 
 
Een korte kennismaking via de bekende vragen...  
 

1. Hoe ben jij met de ROERSOPPERS verbonden?    
- Mijn drie zonen zwemmen al bijna 19 jaar in Melick.  

 
2. Wat trekt jou zo aan deze sport?                                                                                                                                                      

-   Man en vrouw, jong en oud samen sporten. 
 

3. Wat hoop je met de ROERSOPPERS te bereiken?  
- Ooit nog eens te promoveren. 

 
4. Welke andere sporten doe je of vind je leuk om naar te kijken?       

- Formule 1 

5. Wat zijn je andere hobby's? 
- Postzegels verzamelen. 

6. Wie is voor jou een belangrijke persoon binnen de ROERSOPPERS?     
- De hoofdtrainer voor de zwemmers en de voorzitter voor de club. 

 
7. Welke rituelen heb je voor een wedstrijd (kijken)? 

- Op tijd aanwezig zijn met de juiste spullen. 
 

8. Wat vindt jij de belangrijkste normen en waarden waar iedereen zich aan moet 
houden? 
- Respect voor elkaar. 

 
9. Hoe goed kun jij tegen je verlies? 

- Steeds beter. 
 

10. Wat zou jij graag willen lezen in het Soppertje? 
- Verhalen van activiteiten die hebben plaatsgevonden in de afgelopen 

maanden. 
 

11. Jij mag een feestelijke avond plannen bij de ROERSOPPERS? 
- Als er maar water en eten bij is. 

 
12. Wat is je lievelingsdrankje?   

-  Water met bubbels en de rest is 18+. 
 
 



13. Kerst of Sinterklaas? 
- Sinterklaas. 

 
14. Wat mis je bij de ROERSOPPERS?  

Een nieuw zwembad, maar wie weet binnenkort….. 
 

15. Welke kranten of tijdschriften lees je? 
- De Limburger en vaktijdschriften. 

 
16. Voor welk tv-programma blijf je thuis? 

- Formule 1 wedstrijd. 
 

17. Een uitgebreid 5-gangen diner of boerenkool met worst? 
- Uitgebreid 5-gangen diner, dat doe je niet zo vaak. 

 
18. Wat zijn jouw slechte gewoontes? 

- Korte nachten. 

 
19. Aan wie zou je nog de groeten willen doen? 

- Alle zwemfans.  
 

20. Wat zou je doen als je 100.000 euro zou winnen? 
- Lekker lang op vakantie naar een wit strand met een blauwe zee.  

 
 
 
 
 
 
 

 
  



“TUSSEN DE LIJNEN”   op het startblok          

                              
 

Naam: Joep Dohmen.                       
 
Woonplaats: Melick. 
 
Leeftijd: 10 jaar. 
 
Heb je nog broertjes en/of zusjes: Twee kleine 
tweelingzusjes van 8, Lisa en Anne. 
 
Welke schoolopleiding volg je of welk beroep oefen je uit: 
Basisschool de Achtbaan. Ik zit in groep 7. 
 
Zwemt sinds:  2012/2013 
 
Waarom zwemmen: Als eerste, alle anderen sporten vielen 
me niet in de smaak. Ten tweede, waarom  geen 
zwemmen? 
 
Ambitie bij het zwemmen: Veel plezier hebben en de jeugdselectie. (zit in de Swimkick.) 
 
Welke slag het populairst: Borstcrawl. 
 
Welke slag het minst populair: Vlinderslag. 
 
Welke series: (sprint of lang??): Sprint. 
  
Hoe vaak train je in de week: 2 tot 3 keer in de week. 
 
Wat vind je van de trainingen: Ze zijn erg leuk ook als er eens een spelletje is maar het gaat 
om het plezier van het echte zwemmen. 
 
PR / CR zwemmen: Borstcrawl  0.21.56 minuten. (25 meter) 
 
Wat vind je van de Roersoppers: Een gezellige club met altijd wat plezier tussen de lessen 
en activiteiten. 
 
Vervul je een taak bij de zwemclub: Niet dat ik het weet. 
 
Wie is je grote sportidool: Joeri Verlinden.  
 
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen: Muziek spelen, ik speel fagot, ik lees heel 
graag en neem graag video’s op voor YouTube. 
 



 

 

  



Clubkampioenschappen 2017 

 

 

Op zondag 26 maart j.l. werden de 

clubkampioenschappen gehouden. Bij deze leuke jaarlijks terugkeerende 

activiteit strijden leden van de swimkick tot masters om de titel van 

clubkampioen. Als afsluiting wordt traditiegetrouw het stuivertjes duiken 

gehouden, hetgeen altijd veel spectakel oplevert want wie o wie vindt de 

stuiver met het gat er in. Dit jaar waren er wederom vele mooie prijzen te 

winnen met de tombola. Dank aan de leden van de 

nevenactiviteitencommissie! Het was een gezellige middag en een spannende 

wedstrijd die dit jaar gewonnen werd door Lotte van Haarst en Joep Suskens: 

Zij mogen zich dit jaar de clubkampioenen van 2017 noemen. Nogmaals 

hartelijk gefeliciteerd namens alle Roersoppers! 

 

 

 



IN DE SCHIJNWERPERS 
 

Persoonlijke gegevens  

Naam: Geert Meijers 

 

Woonplaats: Herkenbosch 

 

Leeftijd: 57 

 

Wanneer ben je jarig: 24 juni 

 

Heb je kinderen: Ja, Mathijs, Karlijn en Anneloes.  

 

Welk beroep oefen je uit: Ik ben Vakspecialist bij ERIKS te Roermond. 

 

Ben je getrouwd: Ja, met Marianne. 

 

Wat is je  

 
Lievelingseten: Chinees. 

 

Vieste eten: Garnalen. 

 

Lievelingskleur: Groen. 

 

Lievelingsdier: Hond. 

 

Lievelingsfilm: Shawshenk Redemption. 

 

Lievelingsmuziek: Rock muziek. 

 

Leukste t.v.-programma: De Wereld Draait Door. 

 

Leukste leesboek: Ik lees niet veel maar “Het recht van de macht” vond ik een 

leuk boek. 

 

Leukste sport: Zwemmen natuurlijk. 

 



Zwem je zelf ook (nog) ? Ja, bij de Masters 2. 

Hoe vaak (train je) in de week ? 1 x per week. 

 

Vervul je een taak bij de zwemclub ? Ik ben al 12 jaar Official en sinds 2 jaar 

doe ik samen met Nicolle en Marc het wedstrijd secretariaat. 

 

Hoe lang ben je al lid ? 12 jaar. 

 

Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen ? Fotografie en computeren. 

 

Welke bekende Nederlander zou je wel eens willen ontmoeten ? Mathijs van 

Nieuwkerk.  

 

Wat zou je met haar/hem willen doen ? Als tafel heer bij hem in zijn show zijn.  
 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

De pen van ……    Wieke Bos 

In het volgende Soppertje 

  

 

 

 



Stichting Vitaal Roerdalen  
 

 
Stichting Vitaal Roerdalen is maart 
2017 opgericht om als formeel 
rechtspersoon de opdracht van de 
gemeente aan het Platform 
Zwemmend Roerdalen uit te voeren.  
 
 
 
Het Platform Zwemmend Roerdalen is als burgerinitiatief in 2014 ontstaan met 
als doel het behoud van het Apollocomplex inclusief het daarin opgenomen 
overdekte zwembad. Het platform beoogt overname van het complex met 
nieuwbouw van het zwembad , sport/gymzaal en een gedeeltelijke aanpassing 
van de zalen.  
19 januari 2017 heeft de gemeenteraad het Platform schriftelijk opgedragen 
om op basis van de diverse haalbaarheidsrapporten en een toezegging voor 
een jaarlijkse financiële bijdrage een aanbestedingsprocedure te starten .  
Inmiddels is in dit kader door de stichting een marktconsultatie gestart waarbij 
geselecteerde partijen gesproken zijn/worden teneinde te komen tot een of 
meerdere aanbiedingen voor ontwerp, bouw, beheer, financiering en 
exploitatie van het Apollocomplex op basis van de voorgenomen 
(ver)nieuwbouwplannen.  
De Stichting Vitaal Roerdalen wordt momenteel vertegenwoordigt door:  
De heer C(Cor).A. Snoeijs, voorzitter, tevens voorzitter van Platform 
Zwemmend Roerdalen.  
De heer W(Wim).P.M. Beursgens , secretaris en vertegenwoordiger van de 
gebruikers van zalen- en sport accommodatie binnen het Apollocomplex.  
De heer L(Leo).J.S.F. Tillmans, penningmeester en vertegenwoordiger van de 
gebruikers van het zwembad binnen het Apollocomplex.  
De heer H(Hugo).J.G.P. Gelissen, bestuurder en ervaringsdeskundige op het 
gebied van projectleiding, -begeleiding en –management.  
Beoogd einddoel voor de stichting is de overgang naar een coöperatie waarin 
als leden in beginsel deelnemen de verenigingen/gebruikers (huidige en 
toekomstige) van het Apollocomplex.  
De stichting zal betrokken zijn bij de overdracht van accommodatie en 

exploitatie van het Apollocomplex, nadat de huidige business-case heeft geleid 

tot een of meerdere marktpartijen die definitief de aanbesteding op zich willen 

nemen.  



Zwem Nieuws 

Sinds het laatste Soppertje is er op het gebied van wedstrijdzwemmen wel het e.e.a gebeurd. Via 

facebook proberen wij iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Voor de lezers die geen 

facebook hebben hier een kleine update. 

- Op 12 maart was het  kampioenschap binnen! Dat betekend dat we volgend jaar uitkomen in 
de landelijke C competitie. Mooie bevestiging voor de groei van de Start Gemeenschap! 

- Op 9 april waren de swimkick/minioren zwemmers SG Patrick - de Roersoppers veelvuldig op 
het podium te vinden! 

- Regionale zomerkampioenschappen Zuid  

 

Startgemeenschap Patrick-de Roersoppers aanwezig op rzk 2017! 

 

- De laatste twee weekenden van mei namen 22 zwemmers van SG Patrick - de Roersoppers 
deel aan de RZK. De eerste keer dat de zwemmers van Brabant, Zeeland én Limburg 
gezamenlijk hun zomerkampioenschappen in 50m bad organiseerde. Het resulteerde in een 
sterke concurrentiestrijd en een mooie uitdaging voor onze zwemmers om zich te meten. 

- Een compliment aan al onze zwemmers die vol overgave het water in doken. Daarbij waren 
zwemmers die boven zichzelf uitstegen en 
zwemmers die niet datgene konden brengen 
wat ze graag wilde. Voor iedereen in ieder 
geval mooie uitdagingen en 
aanknopingspunten om mee te nemen naar 
het volgende seizoen. 

- Opvallende prestatie was er van Femke 
Scheepers, zij wist zich op zowel de 100 
schoolslag, als ook de 50 schoolslag in de 
medailles te zwemmen. De 100 schoolslag was 
goed voor brons (in het eerste weekend), op 
de 50 schoolslag behaalde Femke een mooie 
zilveren medaille! Proficiat Femke. 

 



 

In het weekend van 11 en 12 juni doken de minioren te water in Blerick 

bij de miniorenfinale. Dit bracht een bronzen medaille voor Roos Gelissen 

op de 100 vrije slag met een tijd van 1.19, en veel dikke PR's bij de 

zwemmers! Gefeliciteerd!  

 

 

 

 

 

  



Wist je dat 

 

- Op 12 maart jl. SG Patrick  & De Roersoppers gepromoveerd zijn 

- Zij volgend jaar in de C-klasse gaan zwemmen 

- Wij alle zwemmers hartelijk willen feliciteren met dit mooie resultaat 

- Als beloning iedereen naar foroxity mocht voor de film 0,03 

- Voor deze film heel veel belangstelling was 

- Lotte van Haarst een nieuw clubrecord heeft gezwommen op 12 maart 

- Dit de 200m rug is in een tijd van 2.34.16  

- Deze op naam stond van Sabine Klesman (2.38.39)  uit 2015 

- Wij dit jaar de Appels & Peren heel snel verkocht hadden 

- Wij Marianne Meijers en familie hartelijk willen danken voor de goeie 

organisatie. 

- Wij op zoek zijn naar een nieuwe enthousiaste organisator(en) voor de 

Appels & Peren actie van 2018 

- Nieuwe mensen zich kunnen melden bij het bestuur 

- Lotte van Haarst en Joep Suskens de clubkampioenen van 2017 zijn 

- Wij hun nogmaals willen feliciteren met deze mooie prestatie 

- Wij dit jaar weer mee doen met de Raboclubkascampagne 

- en hopen dat iedereen weer heeft gestemd! 

- Op 2 juli wij de seizoensafsluiter vieren bij Break Out 

- Wij hopen op een grote opkomst! 

- Ralf Tillmans en Renate trotse ouders zijn geworden van Daan 

- Wij hun hier van harte mee willen feliciteren 

- Ook felicitaties voor opa Leo en oma Marjo Tillmans, als trotse 

grootouders van baby Daan die tevens ook stamhouder is. 

- In het weekend van 1 t/m 3 september er weer een klein kamp is 

- De Kampstaf hoopt dat de  kinderen weer staan te trappelen om mee te 

gaan 

 

 

 



Ondernemers Vereniging Roerdalen 

  



Ondernemers Vereniging Roerdalen 
 

 



 

 


