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Voorwoord van de voorzitter. 

 

Wat gaat de tijd toch snel. Sinds het verschijnen van het vorige Soppertje, waarin door een 

misverstand het voorwoord ontbrak (digitale lezers hebben dit nagestuurd gekregen), is er 

van alles gebeurd op allerhande gebied. 

Sportief gezien werden er diverse uitstekende resultaten geboekt. De minioren van de 

startgemeenschap werden onder andere 3e op de minioren clubmeet. Op diverse 

wedstrijden scoorden we medailles en PR’s. Ook op de recent gezwommen Swimmeet was 

dit het geval. De trainers hadden tot doelstelling gesteld om met zijn allen in totaal 1 minuut 

en 47 seconden tijd van de PR’s af te zwemmen. Die doelstelling bleek te gemakkelijk, want 

al op de tweede dag was het gewenste resultaat bereikt. De jongens junioren 3 en 4 wonnen 

bovendien zilver op de 4 keer 50 vrij en brons op de 4 keer 50 wissel. 

Ook hebben we een nieuwe website. Dorien van Pol heeft er veel tijd in gestoken om een 

site te bouwen, waarvan het beheer kan worden gedeeld. Jeanne Creemers heeft besloten 

om te stoppen met het beheer van de site. Vanaf hier enorm veel dank voor het verzette 

werk in heel wat jaren, ook aan Dennis.  

Dan het enorme goede nieuws dat het zwembad in Melick behouden blijft voor een periode 

van minimaal 20 jaar. Jullie hebben allemaal kennis kunnen nemen van het feit dat LACO het 

beheer van het zwembad van de gemeente gaat overnemen. Er zal worden verbouwd, 

zonder hele lange sluiting, maar de details worden pas na het verschijnen van dit Soppertje 

bekend. 

Minder positief is het slinkende aantal leden. Dit heeft tot gevolg, dat het moeilijk wordt om 

de begroting sluitend te krijgen. Er zijn wel wat reserves, maar die zullen snel opgesoupeerd 

zijn. 

De Nieuwjaars duik was als altijd gezellig. De opkomst was prima, er was weer van alles 

gebakken en de Unox mutsen hangen alweer te drogen. 

Rest mij om jullie allemaal een gelukkig, sportief maar bovenal gezond 2018 toe te wensen. 

 

John Jansen.    

 



De Pieten op bezoek bij “De Roersoppers” 

 

Ook dit jaar was sinterklaas met zijn pieten weer bij de Roersoppers op visite! 

Op zaterdag 2 december kwamen weer 2  Pieten op bezoek bij onze startgemeenschap 
Patrick/Roersoppers. Samen met de pieten werd er enthousiast mee gestreden om alle 
spelletjes tot een goed einde te brengen, waar weer leuke prijsjes mee te winnen waren. 

Alle kinderen kregen van de  pieten een lekkere chocoladeletter. En ook tijdens de spelletjes 
was er voor iedereen iets lekkers te eten en te  drinken. 

Met  dank aan  onze trainers en hulp trainers (!!!)  was het een zeer gezellige & geslaagde 
ochtend. 

  



  

TUSSEN DE LIJNEN”    

 

op het startblok   

 

Naam: Rick Vervoort 
 
Woonplaats: Posterholt 
 
Leeftijd: 17 
 
Heb je nog broertjes en/of zusjes: 1 zusje van 19 (Ydwien) 
 
Welke schoolopleiding volg je of welk beroep oefen je uit: ik doe de opleiding vliegtuig 
techniek op het techniek college in Beek. 
 
Zwemt sinds: mijn geboorte, eerst baby zwemmen en na de zwemlessen ben ik andere 
sporten gaan doen maar na een paar jaar toch voor zwemmen gekozen. 
 
Waarom zwemmen: omdat ik het leuk vind 
 
Ambitie bij het zwemmen: elke keer een PR zwemmen 
 
Welke slag het populairst: rug en borst 
 
Welke slag het minst populair: schoolslag 
 
Welke series: (sprint of lang??): 100 m nummers 
  
Hoe vaak train je in de week: op dit moment nog maar 1 keer omdat ik te laat thuis ben van 
school om de trainingen te halen. 
 
Wat vind je van de trainingen: goed 
 
PR / CR zwemmen: zo veel mogelijk 
 
Wat vind je van de Roersoppers: het is nu Patrick de Roersoppers! Het is een heel gezellige 
club! 
 
Vervul je een taak bij de zwemclub: nee 
 
Wie is je grote sportidool: heb ik niet 
 
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen: trompet spelen 
 



MET DE BILLEN BLOOT 

Persoonlijke gegevens:  
 
Naam:      Luna van Engelen 
Woonplaats:    Sint Odiliënberg  
Leeftijd:     9 jaar 
Lengte:     1.28 mtr 
Gewicht:    30 kg     
Wanneer ben je jarig:    9 augustus 
Heb je nog broertjes en/of zusjes:  1 zusje Stella   
Op welke school en in welke groep zit je:  ‘t Kempke in groep 5 
In welke groep zwem je:   Swimkick 
     

Wat is  je:  
 
Lievelingseten:     pizza/spaghetti 
Vieste eten:     rode bietjes 
Lievelingskleur:   blauw 
Lievelingsdier:     hond 
Lievelingsfilm:     De kleine vampier 
Lievelingsmuziek:    Shawn Mendes 
Leukste t.v.-programma:   Henry danger 
Leukste leesboek:    Britt & Esra paardenverhalen 
Leukste vakantieland:    Italie 
Leukste sport:     zwemmen 
 
   
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen ?     knutselen, Jong NL 
Wie is je favoriete sporter of sportster ?     heb ik niet 
Hoe vaak train je in de week ?        2 keer 
Welke zwemdiploma’s heb je al:       A,B, zwemvaardigheid 1 
Wil je dat er iets verandert aan de trainingen en wat ?    nee 
Wat zou je nog meer willen gaan doen met de zwemclub ?  naar een groot zwembad 

gaan met veel glijbanen 
Als je wedstrijd mag zwemmen, welke slag zwem je dan het liefst ? schoolslag 
En welke niet ?         rugcrawl 
Wat wil je later worden ?       laborante net als mijn mama  
 
 

 

 



 



 

Limburgse Winter Kampioenschappen 2017 

 

Dag 1: Veel snelle tijden en pr's voor de meiden en 
jongens van SG Patrick - de Roersoppers. 

Femke Scheepers (Limburgs kampioen 100 
schoolslag), Luuk Kresin (3e plaats 50 vrije slag) en de 
heren estafette Luuk Meerten, Luuk Willems, John 
Meerten en Daan Wijnands (3e plaats 4x200 vrije 
slag) wisten hun race om te zetten in een medaille. 

 

Dag 2: Femke Scheepers stond 4x aan de start vandaag en wist in 2 races een medaille 
binnen te behalen. Goud op de 200 schoolslag en zilver op de 50 vlinderslag. 

De jongens wisten op de 4x100 wisselslag een flinke hap van hun inschrijftijd af te zwemmen 
en behaalde daarmee een 2e plaats. 

Een hele sterke race van Daan Wijnands op de 100 vlinderslag (pr van 5,5 sec) bracht hem 
nét niet tot het podium. Hij werd toch knap 4e. 

Luuk Kresin kwam ook tot een 4e plaats op de 200 vrije slag. 9,5 seconden maar liefst zwom 
hij van zijn inschrijftijd af! 

 

De vierde en laatste dag van de Limburgse Winterkampioenschappen 2017 zit er weer op! 
Ook vandaag werden er weer mooie races met scherpe tijden neergezet. 

Zo begonnen we de dag al goed, met een 3e plek op de 400 wisselslag voor Luuk Kresin 
(5:49.00) en Daan Wijnands (5:31.91). 
Daan Wijnands zwom tevens nog een hap van zijn (nog jonge) pr af op de 50 vlinderslag 
(29.10), wat goed was voor een zilveren medaille. 
Op de 100 vrije slag is er een bronzen medaille behaald door Bram Smit (1:13.90). 
Femke Scheepers maakte ook haar laatste dag van de kampioenschappen af met een 
zilveren medaille op de 50 schoolslag (41.31). 
Op de estafette 4x100 vrije slag behaalde Daan Wijnands, Bas van den Akker, Tom van den 
Akker en Luuk Kresin een pr van bijna 4 seconde en behaalde hiermee een mooie 3e plek, en 
ook de estafette van de dames 4x100 wisselslag leverde een bronze medaille op voor Lotte 
van Haarst, Fleur Beckers, Sanne Vilters en Sarine 
van Rijt. 

 

 

Een mooie afsluiting van 2 weekenden racen. 
Gefeliciteerd iedereen! 

 

  



De Pen van ……… Erik en Vera 
 

Wieke, bedankt voor het doorgeven van de Pen aan ons! Wij voelen ons zeer vereerd. 

Allereerst nogmaals proficiat met de geboorte van jullie dochter Pixie! 

 

Ja, nu hebben we de pen gekregen en zullen we hem ook gebruiken (figuurlijk dan want 

in de huidige digitale tijd weten steeds minder mensen nog überhaupt wat een pen is, of 

ze denken dan alleen aan een pennetje waarmee je op je tablet wat kunt tikken 😊) 

 

Wie we zijn? Wij zijn Erik en Vera Kresin, de ouders van Luuk (14 jaar), Evi (12 jaar) en 

Keli (10 jaar). Daarnaast hebben wij sinds september 2016 een hond “Buddy”. Wij wonen 

in Vlodrop en dat betekent dat we voor de trainingen ongeveer 3500 km per jaar op en 

neer rijden naar Melick en naar Echt, exclusief de wedstrijden.  

Maar voor de favoriete hobby van je kids doe je dat natuurlijk graag.   

 

Hoe het begon? Tijdens de zwemles van onze kinderen in Haaren zei de zwemleraar Jac 

Derix steeds dat de kinderen pas echt leerden zwemmen als ze na hun diploma’s ook bij 

een zwemclub gingen zwemmen. En hij wist wel een goeie…….. De Roersoppers in Melick. 

Daarnaast was er een jonge zwemleraar in badje 3 die ook zwom en lesgaf bij De 

Roersoppers (Remco). Dat vonden de mama’s ook niet erg om naar te kijken….. 

 

Uiteindelijk was het Evi die als eerste ging zwemmen, omdat vriendinnetjes ook 

zwommen bij de Roersoppers. Daarna volgde Luuk die een extra sport naast het 

voetballen wel fijn vond en ook Keli kwam zwemmen nadat ze haar diploma’s had gehaald. 

Van het éen kwam het ander, Vera werd official en staat geregeld langs de baan tijdens 

wedstrijden en Erik hielp mee tijdens wedstrijden om het bad dicht te leggen, de 

stoelen en banken klaar te zetten of bij de voorstart toezicht te houden.  

 

Een aantal jaren geleden kwamen we erachter dat iedere donderdagavond het 

gezelligste groepje van de week zwemt, namelijk de masters die recreatief zwemmen. 

We hoorden verhalen over legendarische trainers die met veel enthousiasme en plezier 

de recreanten aansporen om hun grenzen te verleggen. Dit wilden we graag zelf ervaren 

en hierbij werden onze verwachtingen overtroffen. Vanaf die tijd (ongeveer 2 jaren 

geleden) zwemmen we zelf ook en zijn we lid van de Roersoppers. 

 

In de afgelopen 5 jaren hebben wij zwemvereniging de Roersoppers ervaren als een 

gezellige vereniging waarbij plezier en prestatie hand in hand gaan. Heerlijk om te zien 

hoe de leden, de ouders van de leden, trainers, bestuursleden en overige vrijwilligers 

bezig zijn met de zwemsport en de vereniging. Nu besloten is dat het zwembad in Melick 

blijft hopen wij dat dit zal bijdragen aan een groeiend ledenaantal. Is het niet nu 

meteen dan zeker wel als het bad eenmaal gerenoveerd is.  

 

Vriendelijke groet, Erik en Vera 

 

De pen geven wij graag door aan…………..Milou Schrouwen! 



MET DE BILLEN BLOOT 

Persoonlijke gegevens  

Naam:    Luus Gielens  

Woonplaats:    Swalmen 

Leeftijd:   8 jaar  

Lengte:    1.46 m 

Gewicht:       29 kg 

Wanneer ben je jarig: 16 oktober 

Heb je nog broertjes en/of zusjes:  1 

broertje Diek 

Op welke school en in welke groep zit je:   Lambertusschool in groep 5 

In welke groep zwem je:     Swimkick/mimioren 

     

 

Wat is  je:  

Lievelingseten:     Pasta carbonara 

Vieste eten:     Champignons 

Lievelingskleur:    Blauw en paars 

Lievelingsdier:     Onze konijntjes Pip en Ikkie 

Lievelingsfilm:     Misfit 

Lievelingsmuziek:     Mylene en Rosanne, my sister BFF 

Leukste t.v.-programma:   Nick jr. 

Leukste leesboek:    Dagboek van de Muts 

Leukste vakantieland:    Frankrijk 

Leukste sport:     Zwemmen 

   

 Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen ? Nee!  

 Wie is je favoriete sporter of sportster ?   Ranomi 

 Hoe vaak train je in de week ?     3 x per week 

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

        strikdiploma 

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

wel goed zo.   

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

maken 

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

slag 

 En welke niet ? Rugcrawl 

 Wat wil je later worden ? Juffrouw en mama.   



Nieuwjaarsduik 2018 

 

Op zaterdag 6 januari hebben wij  de traditionele Nieuwjaarsduik gevierd.  Een 

leuke opkomst van jong en oud die allemaal stonden te trappelen om weer het 

water in te mogen springen. Eerst was er een openingswoord en een 

nieuwjaarswens van de voorzitter daarna mochten alle zwemmers na het 

aftellen het water in springen. Heel veel ouders en kinderen hadden weer hun 

best gedaan om voor allerlei lekkernijen te  zorgen en de  dames van de 

nevencommissie hadden voor de bubbels gezorgd. Het zag er weer fantastisch 

en heel feestelijk uit, heel veel dank hiervoor en nogmaals een heel gezond & 

sportief 2018 gewenst. 

 

 



20 QUESTIONS 

 

Of glamour voor..... 

Monique Houben

  

Wat is jouw taak binnen de vereniging ?  Official 

Een korte kennismaking via de bekende vragen...  

1.  Hoe ben jij met de ROERSOPPERS verbonden?     

Jacqueline is lid daarom ben ik official geworden(moet toch erbij zijn kan ik me net zo 

goed nuttig maken)                                                                                                                                                        

2.  Wat trekt jou zo aan deze sport? 

 Het plezier wat Jacqueline eraan beleeft 

3.  Wat hoop je met de ROERSOPPERS te bereiken? 

 Het maximale     

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

 Atletiek kijk ik ook graag                                                                         

5. Wat zijn je andere hobby's? 

 Lezen, knutselen, bakken, borduren                                                                                                    

6.  Wie is voor jou een belangrijke persoon binnen de ROERSOPPERS? 

 Jacqueline want zonder haar was ik niet met de vereniging verbonden                                              

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

 geen 

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? 

 goed                                                                                                     

10.  Wat zou jij graag willen lezen in het Soppertje? 

 Ik lees het hele Soppertje maar zou het ook leuk vinden als hier uitslagen van de 

 wedstrijden in stonden                                                                                   

11.  Jij mag een feestelijke avond plannen bij de ROERSOPPERS? 

 Als er maar een lekker hapje en drankje is, is het altijd goed 

12.  Wat is je lievelingsdrankje? 

 Cappuccino                                                                                                                          

13.  Kerst of Sinterklaas? 

 Kerst                                                                                                                          

14.  Wat mis je bij de ROERSOPPERS? 

 Een goede zitplaats waar je kunt kijken tijdens de trainingen                                                                                                            

15.  Welke kranten of tijdschriften lees je? 

 geen                                                                                                     

16. Voor welk tv-programma blijf je thuis? 

 Voor geen als ik het perse wil zien neem ik het op                                                                                                

17.  Een uitgebreid 5-gangen diner of boerenkool met worst 

 uitgebreid 5-gangen diner 

18.  Wat zijn jouw slechte gewoontes? 

 Word snel kwaad 

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

 Aan iedereen die ze hebben wil  

20.  Wat zou je doen als je 100.000 euro zou winnen? 

 Verhuizen                                                                                          

 

 



 



 

International Speedo Swimmeet Maastricht 2017  

Het zit er weer op, het toernooi waar we allemaal naartoe 

hebben geleefd, de Swimmeet! Drie fantastische 

racedagen in Maastricht waar onze startgemeenschap 

maar liefst 372 keer aan de start verscheen. Na een 

periode van hard werken konden we eindelijk racen! 

Net als vorig jaar hadden we weer een gezamenlijk doel, 

namelijk om met z'n allen 147,3 seconden te verbeteren, 

dus alle PR's opgeteld.  

Erg mooie races kwamen voorbij, waardoor we ook een aantal finales hebben mogen 

zwemmen! Op dag 1 werden er 5 finales gezwommen door Femke Scheepers en Fleur 

Beckers met de 50 rugslag, Sanne Vilters en Lotte van Haarst met de 50 vlinderslag en Daan 

Wijnands met de 100 vrije slag, waarbij het Femke, Sanne en Daan zelfs lukte hun tijd van 

die ochtend nog wat aan te scherpen. Ook wonnen we aan het eind van de dag zelfs 1 

medaille (zilver) bij de estafette 4x50 vrije slag voor Bas van den Akker, Luuk Kresin, Tom van 

den Akker en Daan Wijnands.  

 

 

Op dag 2 mochten Lotte en Sanne zich wederom 

vertonen in de finale's, en Lotte nu zelfs 2 keer, met de 

100 vrij en de 50 rug. Sanne lukte het om 2 seconden 

van haar 100 vlinder PR te zwemmen in de finale, en 

we wonnen wederom een medaille (brons) met de 

estafette 4x50 wisselslag Mike Jansen, Tom van den 

Akker, Bas van den Akker en Daan Wijnands. 

 

 

Op dag 3 mochten we 6 finales aanschouwen! Allereerst de broedertwist tussen de 

gebroeders van den Akker op de 50 school. Waar het in de series Bas was die nipt sneller 

dan zijn broer finishte, tikte Tom 9 honderdste eerder aan in de finales.  

Vervolgens was het de beurt aan Fleur Beckers op de 50 vrij, en het lukte haar om bijna een 

seconde van de tijd gezwommen in de series af te zwemmen. Ook Daan Wijnands, Lotte van 

Haarst en Joep Suskens mochten de swimmeet afsluiten met een knallende finale op de 50 

vrij, waarbij ze allemaal (nipt) wat van hun tijd af wisten te zwemmen! 



 

Door al die scherpe tijden, en natuurlijk nog veel meer mooie PR's van de rest van de 

zwemmers hadden we ons doel van 147,3 seconden zelfs al op dag 2 behaald. Iedereen 

heeft zichzelf voor 100% weten te geven, en (hopelijk) bij alles genoten. Na het behalen van 

ons doel moesten we de Swimmeet 2017 natuurlijk wel afsluiten met een lekker ijsje bij de 

McDonlad's, die heerlijk smaakte na al die inspanning. 

Drie dagen van 7:30 tot 22:00 gezelligheid en wedstrijden zijn natuurlijk niet zomaar samen 

te vatten, maar een aftermovie volgt! 

 

  



 
 
 

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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“TUSSEN DE LIJNEN”  

      op het startblok  

 
 

Naam: Luuk Kresin 
 
Woonplaats: Vlodrop 
 
Leeftijd: 14 
 
Heb je nog broertjes en/of zusjes: Ja, Evi en Keli  
 
Welke schoolopleiding volg je of welk beroep oefen je uit: 3 VWO op Lyceum Schöndeln 
 
Zwemt sinds: Geen idee 
 
Waarom zwemmen: Omdat alles aan jezelf ligt en niet als bij voetbal aan het team ligt. 
 
Ambitie bij het zwemmen: Steeds beter worden 
 
Welke slag het populairst: Vrije slag 
 
Welke slag het minst populair: Schoolslag 
 
Welke series: (sprint of lang??): Allebei gaat wel prima 
  
Hoe vaak train je in de week: 3/4 keer 
 
Wat vind je van de trainingen: Die zijn wel leuk 
 
Wat vind je van de Roersoppers: Een gezellige groep 
 
Vervul je een taak bij de zwemclub: Niet dat ik weet 
 
Wie is je grote sportidool: Joeri Verlinden 
 
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen: Gamen en snowboarden 
 

 

  



 

Wist je dat:  

- Daan Wijnands de 100m  vrij onder de minuut heeft gehaald en wel in een tijd van 

0.58.62 

- Wij hem hier van harte mee feliciteren! 

- Wieke Bos en Tim Bakker op 9 december j.l. trotse ouders zijn geworden van dochter 

Pixie 

- Charles en Karin Bos de trotse grootouders zijn 

- Wij hen van harte willen feliciteren met de geboorte van Pixie 

- Annemarie Linssen en partner trotse ouders geworden zijn van dochter Josie 

- Wij ook hun van harte feliciteren hiermee 

- De Roersoppers sinds november een nieuwe site hebben 

- Hier heel hard aan is gewerkt door Dorien van Pol 

- Wij haar hiervoor willen bedanken 

- Jeanne Creemers helaas gaat stoppen met het beheer van de website 

- Wij haar willen bedanken voor de vele jaren dat zij dit heeft gedaan 

- Marc Wijnands een andere naam heeft gekregen tijdens de Swimmeet in Maastricht 

- Hij deze drie dagen als official “meneer de Kort” heeft gefungeerd  

- Er 7 officials waren van de Roersoppers 

- Wij hier ontzettend blij en trots op zijn 

- zonder officials helaas een wedstrijd niet mogelijk is! 

- SG Patrick – de Roersoppers met 37 zwemmers present waren op de Swimmeet 

- Tijdens de wedstrijd weer vele pr’s zijn gezwommen 

- Er zwemmers waren die in de A & B finale mochten zwemmen 

- Er door de trainers weer hard is gezocht naar een “klein kamp” locatie 

- Het klein kamp gehouden wordt van 31 augustus tot 2 september 2018 

 

 

Nieuwe Leden: 

Peter Zeelen    uit Melick 

 

 

 

 



Wedstrijdkalender 
Januari 

14    Competitie    Echt 
18    ONMK     Terneuzen 
21    Junioren en ouder   Valkenburg 
28    Swimkick Minioren   Roermond 
 

Februari 
4    Competitie    Roermond  
17    SSP     Eindhoven 
17-18    Speedo Jaargang Finales  Leiden 
25    Minioren/Junioren   Roermond 
 

Maart 
10-11    FSF     Dülken 
11    Swimkick/Minioren   Blerick 
11    Limietwedstrijd    Eindhoven 
18    Competitie    Blerick 
25    Junioren en ouder   Echt 
 

April 
8    LAC     Blerick 
15    LAC     Stein 
22    Clubkampioenschappen  Melick 
 

Mei 
3-4-5-6    ONK Masters 
13    Limietwedstrijd    Eindhoven 
26-27    RZK     Eindhoven 
 

Juni 
2-3    RZK     Eindhoven 
9-10    Minioren Finale    Roermond 
14-15-16-17   NJJK     Eindhoven 
16-17         Erkelenz 
21-22-23-24   ONK 
 

Juli 
1    Minioren Finales   Dordrecht 

 
Augustus 

25    City Swim    Roermond 



 



Ondernemers Vereniging Roerdalen 



Ondernemers Vereniging Roerdalen 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 


