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Voorwoord van de voorzitter. 
Als ik dit voorwoord aan het schrijven ben, realiseer ik me dat ik alweer een jaar de voorzitter ben 

van de Roersoppers. In mijn vorige voorwoord gaf ik aan dat het sluitend krijgen van de begroting 

een probleem zou gaan worden, maar een tweede plaats bij de verenigingsactie van Jan Linders en 

een uitstekend verlopen appelen- en perenactie zorgen ervoor dat het nog enigszins meevalt.  

Op de vrijdagavond van de actie was het super koud, maar door de lekkere groentesoep met 

broodjes en drankjes, die Vera Kresin en Jolanda Bongartz hadden klaarstaan in het KA-huis in 

Posterholt was iedereen weer snel opgewarmd. Op de zaterdag was het prachtig mooi winterweer 

en ondanks de vers gevallen sneeuw liep het super goed en werd alles weer verkocht en kon ook nu 

iedereen na afloop in het KA-huis weer van de soep gaan genieten. 

In de jaarvergadering, die net is geweest, werd ook nog een contributieverhoging goedgekeurd, 

waardoor we het jaar 2018 vermoedelijk met een klein tekort gaan afsluiten.  

Er zijn heel veel wedstrijden gezwommen, in verschillende formats, met over het algemeen prima 

resultaten. Onder andere het medaillefestijn in Dülken (D), waar we helaas met slechts  5 zwemmers 

deelnamen (eentje alleen de zaterdag) en waar we maar liefst 18 individuele en 2 estafettemedailles 

mochten ophalen. Daan Wijnands won ook nog de jaargangsbeker, hetgeen betekent dat hij over de 

hele wedstrijd de beste zwemmer van 2002 bij de jongens junioren was. 

In de competitie waren er kansen om van de landelijke C naar de landelijk B-competitie te 

promoveren. Dat is helaas net niet gelukt. De geleverde prestaties bieden wel hoop voor de 

toekomst, want het was maar nipt en met de gezwommen tijden zouden we prima kunnen 

meedraaien op een niveautje hoger. 

Op het gebied van de trainers is er met het aangekondigde vertrek van Remco de Veen weer een 

nieuw probleem bijgekomen. Er wordt hard gezocht naar vervanging, maar dit zal zeker niet 

meevallen. In het hele trainerscorps ontstaan er, doordat trainers buiten de regio gaan studeren, 

vacatures. Dat kunnen we hopelijk met verse enthousiastelingen opvangen. 

 

Om op niveau te blijven en om weer in ledenaantal te groeien is lekker trainen, maar ook gezelligheid 

van belang. Als je vrienden, bekenden, kennissen of familieleden met interesse voor de zwemsport 

kent, dan kunnen die altijd een aantal keren meetrainen om te kijken of de Roersoppers wat voor ze 

is. 

Op naar de clubkampioenschappen, de diverse finales en de afsluiting van het seizoen met tombola. 

Deze afsluiting zal wederom bij Break-Out in Swalmen plaatsvinden. Arno Schrauwen, zal met zijn 

team weer voor een leuke middag en een lekkere BBQ 

zorgen. 

 

John Jansen, 

Voorzitter zwemvereniging de Roersoppers. 



Jaarverslag commissie ‘zwem technische zaken’ 2017 

 

Een groot woord van dank wil ik bij deze uitspreken aan alle trainers/coaches, die zich in 2017 met 

volle overtuiging hebben ingezet voor de zwemmers van de Roersoppers. Ik ben namens het bestuur 

trots op het feit dat we een kader bezetting hebben die zowel jonge zwemmers bevat, als ouders van 

zwemmende kinderen, als zeker ook pure zwem enthousiastelingen. In mijn ogen een juiste mix op 

tot een totaalpakket aan zwemsport activiteiten te komen. 

 

2017 was het eerste volledige kalenderjaar waarbij we samen met ZV Patrick als SG Patrick – de 

Roersoppers in wedstrijdverband uitkwamen. Dit zorgde voor individuele prestaties, maar zeker ook 

voor de promotie naar de landelijke C competitie als totale ploeg. 

 

Over de zwemprestaties in 2017, kort de volgende opsomming: 

*Promotie naar de landelijke C competitie 

*Deelname van 23 zwemmers aan de Limburgse winterkampioenschappen in januari waarbij Eloy 

Mooren, Luuk Kresin, Femke Scheepers, Joep Suskens, Roger Pouls, Daan Wijands, Bas v/d Akker zich 

individueel in de prijzen wisten te zwemmen. Op het koningsnummer bij de mannen, de 4x100 vrije 

slag, zorgden Joep Suskens, Roger Pouls, Jack Meerten en John Meerten voor een daverende 

verassing door zich tot Limburgs kampioen te kronen. 

*Het NK Masters in Maastricht werd door 7 zwemmers van onze club bezocht. NK titels waren er 

voor Pascalle Jansen en medailles waren er ook voor Pascalle en dames 4 x 100 vrije slag (Martine, 

Ilse, Emmy en Pascalle) 

*Joep Suskens en Lotte van Haarst kroonde zich tot clubkampioen 

*21 zwemmers namen deel aan de regionale zomer kampioenschappen in Eindhoven waarbij Femke 

Scheepers 2 individuele medailles wist te halen 

*Een hele grote delegatie van de club bezocht de film ‘0,03 seconde’, over de Nederlandse 

topzwemmers 

*De Limburgse winterkampioenschappen vonden in 2017 2x plaats, in de november editie wisten we 

met 24 verschillende zwemmers naar 13 medailles te zwemmen. Femke Scheepers zwom 2x naar 

goud, Luuk Kresin naar 2 x brons, Daan Wijnands naar zilver, Bram Smit naar brons en verschillende 

estafette teams zorgden voor de overige plakken. 

*Sportieve afsluiter van 2017 was de Swimmeet in Maastricht, waar 36 zwemmers 3 dagen op het 

max van hun kunnen presteerden. 

 

Afsluiter van deze samenvatting is een zeer welgemeend woord van dank aan de stichting die heeft 

gezorgd voor de mogelijkheid om onze zwemactiviteiten in Melick te kunnen continueren. Zonder de 

inzet van met name Cor Snoeijs en Leo Tillmans, was de lijst met prestaties waarschijnlijk tot een 

einde gekomen. Hulde voor ‘zwemmend Roerdalen’. 

 

Remco de Veen, bestuurslid zwemtechnische zaken. 

 

 

 



 Klein kamp 2017 
 
Het eerste weekend van September (1-3 september) zijn wij afgelopen jaar vertrokken 
richting België voor het eerste klein kamp als startgemeenschap Patrick-De 
Roersoppers. Dit jaar met een grote groep van 64 kinderen, 12 leiding en 2 kookstaf 
leden! Het thema van afgelopen jaar was “De tijd dringt”. Vrijdag zijn de kinderen 
ontvangen door ons eigen FBI-team en zijn zij zo snel mogelijk in vorm gebracht, want 
ook dit jaar was er een missie! Er waren namelijk twee bommen geplaatst onder de 
zwembaden, een in Melick en een in Echt. Missie was dus om deze bommen te 
ontmantelen! Het heel weekend hebben de kinderen gestreden voor de juiste codes. De 
super schurk, die zich RZ noemde, liet de kinderen het heel weekend hard werken. Niks 
was te gek! Van door het modder rollen tot rauwe prei eten, ze hebben het allemaal 
gedaan. En niet tevergeefs, want uiteindelijk is het de kinderen gelukt om beide bommen 
op tijd te ontmantelen! 
Al met al vonden wij als leiding het weer een geslaagd kamp!  

 

 

 

 

 

 



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: 

Sandra Schmitz:  

Was als klein meisje al lid van “De Roersoppers”, is 

een tijdje gestopt maar nu weer 12½ jaar lid bij de 

Masters 

 

Koen Wijnands:  

Enthousiaste zwemmer! Inmiddels ook trainer. 

Grote entertainer op het klein kamp. 

 

 

 

 

Guido van de 

Hombergh:   

Destijds samen met zoon Christoff gestart bij de 

Roersoppers. Zwemt al 12½ met veel plezier bij de 

Masters 2 

 

Daan Gehlen: Kon niet aanwezig zijn. 



 

25 jaar 

Ralf Tillmans:  

Altijd een enthousiaste zwemmer geweest. Ook al 

diverse jaren trainer van de Masters 2. 

 

Servaes Engelen:  Kon helaas niet aanwezig zijn. 

 

40 jaar 

Arthur Bink:  Kan helaas niet aanwezig zijn (zit in het buitenland). 

 

Afscheid tijdens ALV 

 

Tijdens de ALV hebben wij afscheid genomen 

van Remco de Veen als bestuurslid: trainer en 

wedstrijdsecretariaat. Sinds 2013 heeft hij met 

veel enthousiasme in het bestuur 

plaatsgenomen. Tevens maakt Remco kenbaar 

dat hij op het einde van het zwemseizoen (jui 

2018) zal stoppen als hoofdtrainer/trainer voor 

de startgemeenschap. “Het is tijd voor andere 

activiteiten buiten het vereningsleven op te 

pakken”, aldus Remco. John Jansen overhandigd hem een klein presentje voor de 

vijf jaar die hij als bestuurslid heeft waargenomen. 

 



Tevens hebben wij ook afscheid genomen van Jeanne Creemers. Zij heeft door de 

jaren heen ontelbare werkzaamheden verricht voor de vereniging. Zij was o.a. lid 

van de neven activiteiten commissie, redactielid van  ’t Soppertje’, begeleiding 

van het Herborn kamp en hand en span diensten tijdens de thuiswedstrijden. Nu 

legt ze haar laatste taak neer en dat is het beheer van de website. Dit heeft ze 

jaren met heel veel plezier gedaan. Uit handen van John Jansen en Dorien van Pol 

ontvangt ze een boeket en cadeau bon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Open Nederlandse  Master Kampioenschappen korte baan  

 

Tijdens de ONMK korte baan in Terneuzen hebben de Masters geweldige prestaties geleverd. 

 

Het gemengde estafetteteam van SG 

Patrick-De Roersoppers op de 4x100m 

vrijeslag met Charles Bos, Arno 

Schrauwen, Pascalle Janssen en Martine 

de Haart behaalde een gouden plak! 

 

 

 

 

 

Charles Bos goud op de 100m wisselslag en de 100m schoolslag 

Ralf Tillmans behaalde zilver op de 800 m vrij. 

Arno Schrauwen eveneens zilver op de 800 m vrij. 

 

 

 

 

Namens alle Roersoppers gefeliciteerd met deze geweldige 

prestaties! 

 

 

  

https://www.facebook.com/arno.schrauwen1?fref=mentions
https://www.facebook.com/arno.schrauwen1?fref=mentions
https://www.facebook.com/pascalle.janssen.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/martine.dehaart?fref=mentions
https://www.facebook.com/martine.dehaart?fref=mentions


1. Bijdrage activiteit selectie  
2. Tombola Clubkampioenschappen 
3. Snorkelworkshop 
4. Seizoen afsluiting 
5. Sinterklaas  
6. Nieuwjaarsduik 
7. Bezoek zwemfilm “0,03 seconden” 
8. Financieel overzicht 
9. Vooruitblik 2018 
 

 
In het voorjaar van 2017 is de selectie gaan lasergamen. De 
activiteiten commissie heeft per persoon € 5,- bijgedragen. 
Er deden 28 leden mee, waarvan 20 Roersoppers en 8 
Patrick-leden. Het was een zeer geslaagd uitje!  

 
 

 
Ook dit jaar hebben we weer een Tombola voor de clubkampioenschappen georganiseerd. De hele 
commissie heeft gezorgd voor prachtige cadeautjes en prijzen. Ook dit jaar hebben de lokale 
ondernemers veel prachtige prijzen beschikbaar gesteld. Zo konden we heerlijke chocolade, leuke 
interieurspullen en veel tegoedbonnen voor kappers, schoonheidsspecialisten en eetbonnen voor 
plaatselijke horeca verloten.  Na het verkopen van de loten heeft Eric Kresin de tombola geopend. In de 
pauze was er weer muntjesduiken met prachtige prijzen voor de 1e, 2e en 3e plaats.  
De lootjes zijn verkocht voor € 0,50 per stuk en de opbrengst was maar liefst € 296,50! 
 
 

3. Snorkelworkshop 
In juni 2017 hebben 29 kinderen meegedaan aan de 
snorkelworkshop. Onder begeleiding van het super enthousiaste 
duikteam van Nederweert kregen de kids eerst een theorieles over 
snorkelen. Leraar Leon wist de kinderen hierbij tot het einde toe te 
boeien en er werd heel wat afgelachen. Daarna begon het echte 
werk in het zwembad. In groepjes leerden de kinderen snorkelen. 
En dat hadden ze als echte zwemmers verbazingwekkend snel 
onder de knie! En er waren meer verrassingen! Met echte 
onderwaterscooters konden ze als kleine James Bonds door het 
zwembad scheuren! Ook zwommen ze met monovinnen als 
zeemeerminnen en mannen en konden ze snorkelen met een 
volgelaatsmasker. De kinderen waren super enthousiast, zoals op 
de foto’s te zien is! Het duikteam Nederweert ging zeer voldaan en 



moe naar huis, want ze hadden had nog nooit zo hard moeten zwemmen! Kijk voor nog meer leuke 
(onderwater)foto’s op de facebookpagina van Duikteam Nederweert! 
 

Ook dit jaar mochten we de seizoensafsluiting van SG 
Patrick de Roersoppers weer houden bij Break Out te 
Swalmen. Met dank aan Arno en Milou werd het weer 
een geweldig feest. Voor de Swimkick en 
Jeugdselectieleden stond een spannend water spektakel 
op het programma, maar de weergoden dreigden roet 
in het water te gooien. Voor de veiligheid is daarom 
besloten het eindfeest toch op de locatie van Break Out 
te houden. Arno en zijn team hebben werkelijk alles uit 

de kast gehaald om er wederom een zeer geslaagd 
feest van te maken. De 45 deelnemende kids 
konden zich uitleven op de diverse onderdelen. Er 
werd geklommen, gezwommen, en gespeeld. 
Daarna was er voor 104 personen een heerlijke 
BBQ. En vanuit de Activiteitencommissie konden 
we alle deelnemers weer een gratis drankje 
aanbieden. Kortom voor herhaling vatbaar.   

 
Op deze leuke  & gezellige spellenochtend waren 39 
kinderen  van de Roersoppers en 12 kinderen van  
Patrick. De spellenochtend werd enthousiast begeleid  
door trainers  en hulp- trainers met 2 vrolijke  Pieten, 
die ons nu voor het tweede jaar bezochten ! 
Extra blij en dankbaar waren we met onze 

hulptrainers die kort van te voren gevraagd waren 
om te helpen, dus zeker dankzij hun, was het een 
geslaagde ochtend !!!! 
De kinderen werden aan het einde van de ochtend 
door de pieten verrast met een chocolade letter. 
En er waren weer leuke prijsjes voor  eerste 3 
winnende groepen!  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Op zaterdag 6 januari hebben we de traditionele 
Nieuwjaarsduik gevierd. Een leuke opkomst van 
jong en oud. Roersoppers en paar leden van 
Patrick stonden te trappelen om weer het water 
in te mogen springen met de  bekende Unox mutsen. 
Eerst was er een  openingswoord  en een nieuwjaarswens van de voorzitter. Daarna mochten alle 
zwemmers, na het aftellen,  het water in springen!  Veel ouders en kinderen hadden weer hun best 
gedaan om voor allerlei lekkernijen te zorgen, waarvoor nogmaals dank! De activiteitencommissie had 
voor de bubbels gezorgd, zodat alle  70 aanwezigen samen konden op een gezond en sportief 2018! 
 

         
 

 
In juni 2017 draaide  in Foroxity de aansprekende zwemfilm 0,03 seconde. Hierin liet een aantal 
landelijke topzwemmers - zoals Femke Heemskerk en Sebastiaan Verschuuren-  ons op heel openhartige 
wijze zien wat het betekent om mee te draaien in de top, met alle ups maar ook downs erbij. Alle leden 
en hun familie konden voor een gereduceerd tarief naar deze inspirerende  film. Alle leden hebben 
bijgedragen aan de promotie naar de C-klasse kregen van het bestuur een gratis kaartje!  



 
 

Budget 2017 Uitgaven 2017 Overschot 2017 

€ 500,- € 452, 54  € 47,46   

 
 

 

 Clubkampioenschappen op 22 april 2018 

 Eindfeest met tombola op 24 juni 2018 

 Duik workshop??? 

 Sinterklaasochtend 

 Nieuwjaar 

 Schaatsen 

 Verder… 
 
 

10.  Oproep nieuwe leden 
Om al deze leuke activiteiten mogelijk te maken, zijn wij hard op zoek naar nieuwe leden voor onze 
activiteitencommissie. Wij roepen vooral ouders van Swimkickers en de Jeugdselectie op om onze  
commissie te komen versterken. Dus wil jij inzetten voor leuke activiteiten voor onze club, meld je dan 
aan bij één van de leden van de activiteiten omissie of via brigit.smit@live.nl.!  
 
 
De Activiteitencommissie: 
Brigit Smit, Marian Scheepers, Pauline Wolters, Saskia Niessen en Susanne Ketelaars . 
 

 

Wist je datjes:  

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

- Er dit jaar ook een “GROOT” kamp komt 

-  Dit zal zijn in het weekend van 29 juni tot 1 juli 

- Pascalle Janssen is gehuldigd  tijdens het sportgala in Roermond 

- Dit voor het behalen van twee gouden medailles op het NK in 2017! 

- Een gouden medaille voor 1500 m vrij en de andere voor de 100m schoolslag. 

- Wij haar ook van harte willen feliciteren met deze geweldige prestatie. 

- Patrick Creemers en Ellen op 11 mei in het huwelijksbootjes stappen 

mailto:brigit.smit@live.nl


- Wij hen heel veel geluk toe wensen. 

- Wij bij de Roersoppers dit jaar een “golden”  estafette team hebben 

- Dit team bestaat uit: Charles, Arno, Pascalle en Martine 

- Zij dit hebben behaald op de 4 x 100 vrij in Terneuzen 

- Wij hen van harte feliciteren met deze gouden medaille 

 



20 QUESTIONS 
of Glamour voor...Vivian Poulussen 

 

Wat is jouw taak binnen de vereniging ?  

Een korte kennismaking via de bekende vragen...  

1. Hoe ben jij met de ROERSOPPERS verbonden?  

-  Sinds dit seizoen ben ik  op de zaterdag zwemtrainer. Ik zwem zelf inmiddels 13 jaar bij  

de Masters, de laatste jaren op zaterdagochtend.  

2.        Wat trekt jou zo aan deze sport? 

-  Ik ben met zwemmen opgegroeid en ik zwem nog elke week met plezier. 

3.  Wat hoop je met de ROERSOPPERS te bereiken?  

-    Voor de jeugd op de zaterdag zorgen voor een leuke & sportieve ochtend en 

technieken bijbrengen 

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

-  Rennen & fietsen 

  5.  Wat zijn je andere hobby's?  

-  wandelen, winkelen, op vakantie gaan 

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

       -  Sandra, mijn baangenoot 

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

      -  Kopje koffie drinken - al was mijn laatste wedstrijd alweer lang geleden, in 2009 

      8.  Wat vind jij de belangrijkste normen en waarden waar iedereen zich aan moet  

houden?   

      -  Zorgen dat het een gezellige & sportieve club blijft, waar iedereen met plezier naar toe 

gaat                                                

                                                                                                               



 

9.  Hoe goed kun jij tegen je verlies? Goed 

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

- Korte verslagjes over de nevenactiviteiten & een uitknipbaar aanmeldformulier voor 

het werven van nieuwe leden 

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

- Het is al altijd feest bij de Roersoppers  

12.  Wat is je lievelingsdrankje? Smoothy & kopje koffie                                                                                                                        

13.  Kerst of Sinterklaas?        Allebei supergezellig                                                                                                                    

14.  Wat mis je bij de ROERSOPPERS?  

- Een springplank en een keer schaatsen met de hele club 

15.  Welke kranten of tijdschriften lees je? Skipr.nl                                                                                                      

16.  Voor welk tv-programma blijf je thuis? Geen 

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

18.  Wat zijn jouw slechte gewoontes? Heel soms eerder uit het water gaan 

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

- Aan Sandra: veel groetjes! En aan alle Masters, en aan de jeugd van de zaterdag & 
alle  trainers. 

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

- Op vakantie gaan & leuke dingen doen 

 

 

 



 



MET DE BILLEN BLOOT 

Persoonlijke gegevens Naam:  Marith 

Goossen 

Woonplaats: Melick   

Leeftijd:  9 jaar 

Lengte:  137 cm 

Gewicht:   31  kg 

Wanneer ben je jarig:  14 Januari 

Heb je nog broertjes en/of zusjes: 

1 broertje Sverre 

Op welke school en in welke groep zit je: 

De Achtbaan groep 5 

In welke groep zwem je: Minioren 3   

     

Wat is  je:  

Lievelingseten:  Boerenkool 

Vieste eten:  nasi 

Lievelingskleur: groen  

Lievelingsdier:  hond, Cheeta 

Lievelingsfilm:  Hotel Transsylvanië 

Lievelingsmuziek: Pink  

Leukste t.v.-programma:  Disney XD 

Leukste leesboek: Onno de jonge prins  

Leukste vakantieland:  Denenmarken 

Leukste sport:  zwemmen!!! 

   

 Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen ? ja, schaatsen en skaten 

 Wie is je favoriete sporter of sportster ? Sven Kramer 

 Hoe vaak train je in de week ? 2 keer 

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

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

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

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

borstcrawl  

 En welke niet ? vlinder 

 Wat wil je later worden ? uitvinder 
 

 



 

 

 

Verslag van onze jaarlijkse actie  

op vrijdagavond 2 maart en zaterdag 3 maart 2018 

 

Met onze jaarlijkse actie streven we ernaar om zoveel mogelijk geld op te halen om de begroting van 

onze vereniging gezond te houden. Door de zwembad-perikelen van de afgelopen periode is ons 

ledenaantal gezakt en is het des te belangrijker dat de appelen- en perenactie een succes wordt. Een 

tweetal zwemgezinnen hebben het idee geopperd om na afloop geen frietjes te gaan eten maar zelf 

iets te verzorgen. Frietjes zijn duur (en ongezond) en zelf groentesoep met balletjes maken is lekker 

en goedkoop. Vera Kresin en Jolanda Bongartz met op vrijdag hulp van Senna Bongartz en op 

zaterdag van Arno Bongartz waren bereid om gedurende twee dagen in het KA-huis van Posterholt te 

gaan koken en onze leden te voorzien van heerlijke groentesoep, drinken, super lekkere broodjes van 

bakker Clout uit Melick en na afloop een zakje chips (toch nog een aardappelproduct). 

Om onze jaarlijkse actie succesvol te laten zijn zullen ALLE Roersoppers hun steentje moeten 

bijdragen. Bij de verschillende trainingen van Swimkick, Jeugdselectie en Selectie tot aan de Masters 

toe, zijn alle leden persoonlijk gevraagd om mee te helpen (omdat het opgeven via een mail-

berichtje en briefje soms/vaak wordt vergeten). Het bleek dat in het weekend van onze appelen- en 

perenactie ook een open dag van Broekhin was. Dit was een domper, want hierdoor hadden we bijna 

20 mensen minder om mee te helpen bij het verkopen dan het vorige jaar. Ook het feit dat we 

minder leden hebben werkte het aantal aanmeldingen niet positief in de hand. Heel erg fijn is dat er 

zich ook een aantal net nieuwe leden hebben aangemeld voor onze actie.  

 

Uiteindelijk hebben toch zoveel mensen hun hulp 

toegezegd dat we op donderdagavond 1 maart 800 

zakken durfden te gaan inpakken bij  Boerderij Plus 

Winkel 

Swalmhof van 

Peter Janssen.  

 

 

 

Met 8 vrijwilligers en Peter zelf hebben we in een paar uurtjes 

de 800 zakken met appelen en peren ingepakt.  



Onze penningmeester Leo Tillmans nam al 50 zakken mee om te verkopen op de vrijdagochtend bij 

de ZwemFit leden en zelf heb ik 50 zakken meegenomen die reeds in de “voorverkoop” waren 

gedaan bij de ZwemFit leden van de woensdagochtend groep, collega’s en niet te vergeten diverse 

leden van onze zustervereniging binnen onze startgemeenschap, Patrick. 

 

Een aantal jaren geleden hebben we besloten om 

onze jaarlijkse Appelen- en perenactie in plaats van 

eind januari naar begin maart te verplaatsen met als 

reden dat het dan voor onze leden aangenamer zou 

zijn qua temperatuur. Dit jaar was het echter de hele 

week voor onze actie - 5°C tot ’s-nachts wel -10° C!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De weermannen en -vrouwen hadden het over een gevoelstemperatuur van - 17° C. En zo koud was 

het ook op vrijdagavond 2 maart. Dik ingepakt gingen onze leden (5 auto’s) op weg in Posterholt, 

Vlodrop en dit jaar voor het eerst in Montfort (dankzij onze nieuwe leden). Tijdens de verkoop gaat 

het zelfs sneeuwen.  

 

Eén voor één komen de groepen weer helemaal verkleumd terug, nadat ze trouw alle zakken hadden 

verkocht, in het lekker verwarmde KA-huis om weer op te warmen met een lekkere kop groentesoep. 

De soep was zo lekker dat deze tot de bodem van de pan toe werd uitgelikt. 

 

De volgende dag lag er een pakje sneeuw maar het zonnetje schijnt. Dus dit voorspelt een goede 

verkoopdag te worden. Zaterdag gaan 7 auto’s op weg, nadat ze ieder zijn voorzien van 60 zakken 

appelen en peren, in Melick, in Herkenbosch en (met 2 mensen) in Sint Odiliënberg.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doordat het weer een stuk aangenamer was dan op de vrijdagavond lukte het nu beter om alle 

zakken te verkopen. Een enkel groepje met onze aller jongste leden had wat meer moeite maar met 

een beetje hulp hebben ook zij al hun zakken appels en peren verkocht. 

Ook nu hebben Vera en Jolanda weer voor lekkere groentesoep gezorgd en kon gezellig worden na 

gekletst in het KA-huis over alle belevenissen aan de deur. 

Bedankt aan ALLE mensen die hebben meegeholpen. Om te beginnen alle mensen aan de deur en 

onze leden die ons fruit hebben gekocht. De mensen die hebben geholpen met het inpakken en 

Peter Janssen voor het aanleveren van de 800 zakken fruit in Posterholt en Melick. De ouders, de 

selectiezwemmers en masters die met hun auto met een groepje kinderen de zakken met appelen en 

peren zo enthousiast hebben verkocht. De trainers die de gelegenheid hebben gegeven om tijdens 

de trainingen onze leden te vragen om mee te helpen en Remco die in de groepsapp onze actie heeft 

gepromoot. De dames Jolanda Bongartz en Vera Kresin die de lekkere en warme groentesoep op 

beide dagen hebben verzorgd. Bakkerij Clout voor het met flinke korting leveren van de lekkere 

broodjes. De beheerder van het KA-huis die ons tegen een onkosten vergoeding onderdak heeft 

verleend op de beide dagen. Celine Jansen voor het ontwerpen van de nieuwe lay-out van onze actie 

met afbeeldingen van appelen en peren met badpak, zwembroek, badmuts en zwembril. De 

dorpsblaadjes voor het plaatsen van de aankondiging van onze aktie. De redactie van het soppertje 

voor het plaatsen van dit artikel en last but not least ons bestuur dat zelf flink heeft meegeholpen, 

van het promoten van de actie tot het mee verkopen aan de deur en de soepele financiële 

afhandeling van de opbrengst.  

 

Iedereen heeft zich geweldig ingezet om onze aktie ook dit jaar weer zo succesvol te laten verlopen. 

HEEL VEEL DANK ALLEMAAL. Met ieders hulp kan ook onze actie het volgende jaar weer een groot 

succes worden.  

 

Sylvia Jansen. 



Van de redactie 

 

Beste leden, 

Wij maken al jaren met veel plezier het Soppertje maar wij zijn ook afhankelijk van jullie. 

Als wij geen stukjes binnen krijgen dan kunnen we geen Soppertje meer maken. Dat zouden wij erg 

jammer vinden want in het Soppertje staan toch allerlei dingen die er bij de vereniging gebeuren. 

Laat wat van jullie horen zodat we de volgende keer van alles kunnen lezen en er een dik Soppertje 

kunnen maken. 

Alles is welkom: 

- Verhaaltjes 

- Iets wat jullie meemaken tijdens de wedstrijd of tijdens het trainen. 

- Tekeningen  

Jullie kunnen mailen naar: 

anja.erdkamp@hotmail.com of naar ansbraun@gmail.com 

Wij hopen heel veel mailtjes binnen te krijgen. 

Anja en Ans. 

 

 

  

mailto:anja.erdkamp@hotmail.com
mailto:ansbraun@gmail.com


 

 

 

 

 



 

MET DE BILLEN BLOOT 

Persoonlijke gegevens  

Naam:       Arlette Hoebers 

Woonplaats:      Herten 

Leeftijd:      10 jaar 

Lengte:      147 cm. 

Gewicht:      31 kg. 

Wanneer ben je jarig:    14 mei (2007) 

Heb je nog broertjes en/of zusjes:  Janik (13) en Ruben (6) 

Op welke school en in welke groep zit je: Groep 7 van de Hubertusschool 

In welke groep zwem je:   

 Swimkick 

 

Wat is je:  

Lievelingseten:  Heeeel veeeel  

Vieste eten:   Champignons 

Lievelingskleur:  Donkerblauw 

Lievelingsdier:  Panda 

Lievelingsfilm:  Geen idee 

Lievelingsmuziek:  Veel 

Leukste t.v.-programma:  Wie is de mol? 

Leukste leesboek:  Dagboek van een Muts 

Leukste vakantieland: Frankrijk 

Leukste sport:  Zwemmen 

 

   

 Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen? Muziek maken op de sax 

 Wie is je favoriete sporter of sportster? Geen idee 

 Hoe vaak train je in de week? 2 á 3 keer per week 

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

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

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

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

 Borstcrawl 

 En welke niet? Vlinder 

 Wat wil je later worden?  Staat nog in de sterren 
 



 

 

De Pen van….. Milou Schrauwen…. 

 

Erik en Vera, bedankt voor het doorgeven van de pen aan mij.. 
Ik voel me zeer vereerd.  
 
Ik ben pas een paar jaar lid van de zwemvereniging maar ben er reeds heeeel 
lang mee bekend en toch enigszins verbonden door mijn wederhelft Arno Schrauwen. 
Wij zijn dit jaar 25 jaar getrouwd en zijn de ouders van drie zonen, Job (22 jaar), Diede (20 jaar) en 
Jitse ( 17 jaar ) . We wonen in Swalmen en zijn druk met onze eigen zaak, Break Out Evenementen.   
Arno is reeds heel lang lid en ik ken de zwemclub dan ook al sinds ik Arno ken. En dat is inmiddels al 
bijna 31 jaar. Dus al zwem ik zelf pas enkele jaren bij de masters mee, ik ken reeds vele leden en oud 
leden van de Roersoppers. 
Ik kan wel zeggen dat ik door al die jaren heen ervaren heb dat de Roersoppers een vereniging is waar 
zowel jong als iets ouder het enorm naar hun zin hebben. 
 
Ik ervaar het als een grote familie waar iedereen zich thuis voelt. 
Arno zwemt met heel veel plezier en heel veel passie. Ze doen elk jaar met de fanatieke masters mee 
met het NK masters..  
Karin Bos en ik gaan dan als trouwe supporters mee en zorgen ervoor dat het de zwemmers aan niets 
ontbreekt. We zorgen voor de catering zodat de zwemmers topprestaties kunnen leveren tijdens dat 
weekend. 
En natuurlijk vinden we het ook erg leuk en gezellig om met dit select groepje een weekendje weg te 
zijn in een huisje. 
Dit resulteert over het algemeen in de nodige medailles en pr`s voor de zwemmers. 
Dus voor de oudere zwemmers misschien een tip. Doe mee met het NK. 
Niet alleen uit sportief oogpunt een mooie ervaring maar zeker ook voor de teamspirit! 
 
Ik zwem zelf op donderdagavond in de masters 1 groep in de gezelligste baan. Baan 4. 
Onder leiding van onze toptrainer Ralf Tillmans doen we ons best er wat van te maken en op onze 
leeftijd zelfs nog nieuwe techniektips toe te passen. 
Al ben ik zelf niet zo fanatiek als Arno , ik vind het wel erg leuk bij de trainingen. 
Ook de nevenactiviteiten vind ik erg gezellig, en dan bedoel ik de damesuitjes van de masters. Zo 
gaan we elk jaar lekker uit eten en ook nog wel eens naar de film. 
 
We hebben zelfs al diverse leden van de zwemvereniging mogen verwelkomen als oproepkrachten 
binnen ons bedrijf. Het zijn fanatieke mensen in het zwemmen maar dat is ook terug te zien in het 
werken. Erg prettige mensen om mee samen te werken! 
 
Ik hoop nog jaren plezier te hebben in en buiten het water met iedereen van de zwemvereniging. 
Verder wens ik iedereen heel veel zwemplezier toe en heel veel geluk en gezondheid… 
 
 
Heel veel groetjes van Milou !! 
 
De pen geef ik graag door aan……. Martine de Haart.. 



 

 

“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 



“TUSSEN DE LIJNEN”  

      op het startblok  

 
 

Naam: Arthur Bink 
 
Woonplaats: Roermond 
 
Leeftijd: 49 
 
Heb je nog broertjes en/of zusjes: ja, twee broers 
 
Welke schoolopleiding volg je of welk beroep oefen je uit: Bedrijfsleider 
 
Zwemt sinds: al heel lang. Bijna 40 jaar  
 
Waarom zwemmen: het is een leuke manier om fit te blijven. En je wordt altijd geprikkeld om tot 
het uiterste te gaan bij ons in de baan. 
 
Ambitie bij het zwemmen: Dat was vroeger toen ik een startvergunning had 
 
Welke slag het populairst: borstcrawl 
 
Welke slag het minst populair: schoolslag 
 
Welke series: (sprint of lang??): lang 
  
Hoe vaak train je in de week: 2x 
 
Wat vind je van de trainingen: Ik houd wel van die fanatieke trainingen van Arno 
 
PR / CR zwemmen:  
 
Wat vind je van de Roersoppers: al heel lang een leuke club. Vroeger in mijn jeugdjaren een zeer 
mooie tijd gehad met alle wedstrijden en evenementen. Nu als master alleen nog de uitdaging om 
mijn baangenoten voor te blijven. 
 
Vervul je een taak bij de zwemclub: nee 
 
Wie is je grote sportidool: Arno  
 
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen: Fietsen, (hard)lopen tennissen 
 

 



 
 
 

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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Nieuwe Leden: 

Nina Simons   Melick 

Emy Meuleners  Melick 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdkalender 
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 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 


