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Uitgave Juni 2018  
 
Het bestuur: 
 
Voorzitter:   Dhr. John Jansen    

Streekselweg 34, 6061 EL Posterholt  
tel. 0475-401966  
E-mail: jansen.coenen@home.nl  

 
 
 
 
 
Secretaresse:   Mevr. Marleen van Haarst-Hebben  

Hoofdstraat 27, 6075 AE Herkenbosch     
tel. 0475-536688  
E-mail: secretaris@roersoppers.nl  

 
 
 
 
 
Penningmeester:   Dhr. Leo Tillmans  

Sportlaan 5 B, 6075 EV Herkenbosch          
tel. 0475-531067  
E-mail: admin@roersoppers.nl  

 
 
 

 
Bestuurslid:    Mevr. Dorien van Pol  

Stationspark 89, 6042 AX Roermond  
tel. 06-14440634  
E-mail: dorienvanpol@gmail.com  

 
 

 
 
 
 
 
Verslagen, tekeningen en verhaaltjes inleveren bij een van de redactieleden van ‘t Soppertje:  
Anja Erdkamp, Parallelweg 12 te Melick anja.erdkamp@hotmail.com  
Ans Braun, Emile Seipgensstraat 24 te Melick ansbraun@gmail.com  
Of tijdens de trainingen in de brievenbus van de Roersoppers.  
 

KOPIE VOOR HET SOPPERTJE INLEVEREN VOOR:  
14 oktober 2018 
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Voorwoord van de voorzitter. 

Als ik dit voorwoord aan het schrijven ben, zijn de regionale 

zomerkampioenschappen in volle gang. Er valt dus nog heel weinig te zeggen 

over hoe succesvol deze zijn verlopen. 

Hierna nog de miniorenfinales en Erkelenz, de seizoensafsluiting bij Break Out 

en de vrijwilligersavond. Dan zit het zwemseizoen 2017/2018 er voor de 

meesten alweer op. 

Voor de super fanatieke zwemmers bestaat de mogelijkheid om in de 

zomervakantie toch nog te gaan trainen in de Bosberg te Swalmen. Nadere 

informatie hierover verderop in dit Soppertje. 

Volgend seizoen komen we wederom uit in de landelijke C-competitie, doordat 

we op het nippertje promotie hebben gemist. Naar ik begrepen heb, zal deze 

voornamelijk in het Geuseltbad te Maastricht gezwommen gaan worden. Dat  is 

denk ik prima, want met een 8 banenbad is de lengte van de wedstrijden in 

ieder geval korter dan in ons eigen 4 banen Apollobad te Melick of het 5 

banenbad in de Bandert te Echt. Door het grote aantal deelnemers was dit 

afgelopen seizoen af en toe toch echt een beetje een probleem voor 

zwemmers, toeschouwers en tevens voor de officials.  

Ook gaan we na dit seizoen helaas afscheid nemen van onze hoofdtrainer 

Remco de Veen.  Remco heeft de kar van de Roersoppers en daarna ook nog de 

kar van de hele startgemeenschap de afgelopen vijf seizoenen getrokken. 

Vanaf deze plaats in woorden alvast heel veel dank hiervoor.  

Opvolging vinden is niet eenvoudig, maar er worden op dit moment wel 

gesprekken gevoerd met een geïnteresseerde, die helaas niet heel veel tijd 

heeft. Ook diverse andere trainers gaan in verband met hun studie stoppen. 

Daarvoor opvolging vinden is ook niet eenvoudig, maar de geschiedenis leert 

dat hiervoor altijd wel een oplossing gevonden is. Een aantal mensen zijn op dit 

moment al bereid gevonden om het stokje over te nemen en gaan volgend 

seizoen vol enthousiasme aan het bad aan de slag. 

Rest mij nog jullie allemaal een hele fijne zomervakantie te wensen. 

 

John Jansen, 

Voorzitter zwemvereniging de Roersoppers. 



Informatieblad Buitentraining:

Waar : Zwembad de Bosberg, Bosstraat 116, Swalmen

Wanneer : Dinsdagavond 19:15-20:15 uur
Donderdagavond 19:15-20:15 uur
Zaterdagochtend 09:00-10:00 uur

Data : zaterdag 7 juli 2018 (21 trainingen totaal)
dinsdag 10 juli 2018
donderdag 12 juli 2018
zaterdag 14 juli 2018
dinsdag 17 juli 2018
donderdag 19 juli 2018
zaterdag 21 juli 2018
dinsdag 24 juli 2018
donderdag 26 juli 2018
zaterdag 28 juli 2018
dinsdag 31 juli 2018
donderdag 2 augustus 2018
zaterdag 4 augustus 2018
dinsdag 7 augustus 2018
donderdag 9 augustus 2018
zaterdag 11 augustus 2018
dinsdag 14 augustus 2018
donderdag 16 augustus 2018
zaterdag 18 augustus 2018
dinsdag 21 augustus 2018
donderdag 23 augustus 2018

Kosten : Badekaart 10 trainingen  €  27,50 (= EUR 2,75 per training)
Badekaart 21 trainingen  €  31,50 (= EUR 1,50 per training)
Bij elke training wordt een presentielijst bijgehouden

Betaling : Rekening no.: NL85RABO0144169916
t.n.v. Roermondse Zwemvereniging RZ o.v.v. Bosberg + je naam

Omdat we de weergoden niet onder controle hebben, kan het zijn dat het weer niet meewerkt. Dat
mag onze zwempret niet drukken. In principe gaat elke training door. Regen of kou zullen ons niet
tegenhouden. Alleen indien het onweert, zal een training afgelast worden.



Huishoudelijke mededelingen:
1) Het zwembad is een 50 meter bad met 7 banen.
2) De watertemperatuur wordt verwarmd tot 24-25 graden, daarna doet de zon zijn werk.
3) Verzamelen voor de hoofdingang van het zwembad voor we naar binnen gaan.
4) Op dinsdag en donderdag mogen we om 19:15 uur het water in, als de gasten van de Bosberg
    het bad verlaten hebben; niet eerder.
5) Er zal toezicht aan de badrand zijn.
6) De zwemtrainingen worden verzorgd dwz aan de badrand gehangen.
7) Er zijn kleedhokjes gelijk bij binnenkomst.
8) Neem evt. een grote badhanddoek of badjas mee om van-en-naar het zwembad te lopen.
9) Denk ook aan je eigen plankje, pullbuoy, paddles en bidon.
10) Er is geen baanindeling. Kies je baan naar eigen inzicht.
11) Minimum leeftijd voor deelname aan de buitentraining is 13 jaar.
12) Niet gezwommen trainingen op de badekaart, worden niet achteraf vergoed.
13) Dit jaar zullen op de dinsdag en de donderdagavond baan 1 en 2 gereserveerd zijn voor13) Dit jaar zullen op de dinsdag en de donderdagavond baan 1 en 2 gereserveerd zijn voor zwemclinics t.b.v. de Roermond City Swim. Per training wordt bekeken hoe de opkomst is en dus of de baan 2 eventueel voor ons beschikbaar is.
zwemclinics t.b.v. de Roermond City Swim. Zie www.roermondcityswim.nl 
Per training wordt bekeken hoe de opkomst is en of baan 2 eventueel voor ons beschikbaar is.

Mocht je nog vragen hebben, dan laat het ons weten.

We zien jullie graag op onze eerste training 7 juli in Swalmen!

Groetjes,

Contact:
Wendy Knoops Email: denoten@home.nl
Wim de Langen
Roermondse Zwemvereniging (RZ)

http://www.roermondcityswim.nl
mailto:denoten@home.nl


IN DE SCHIJNWERPERS 
 

Persoonlijke gegevens  

 

Naam:       Roger Pouls 
Woonplaats:    Roermond 
Leeftijd:      30 
Wanneer ben je jarig:   7 juli 
Heb je nog broertjes en/of zusjes:  2 broertjes en een zusje 
Welk beroep oefen je uit:              Constructeur, ik ontwikkel bussen. 
Ben je getrouwd:    Nee 
 
Wat is je  
 
Lievelingseten:    Alles met chocolade 
Vieste eten:     Ik eet vrijwel alles 
Lievelingskleur:   Blauw 
Lievelingsdier:    Hond 
Lievelingsfilm:    John Wick 
Lievelingsmuziek:    van Korn tot Dua Lipa 
Leukste t.v.-programma:   Peaky Blinders 
Leukste leesboek:    Elon Musk 
Leukste sport:    Zwemmen natuurlijk 
 
Zwem je zelf ook (nog) ?   Ja 
Hoe vaak (train je) in de week ?  3x 
 
Vervul je een taak bij de zwemclub ?  Ik doe me voor als kampleiding, zodat ik meekan 

op klein kamp. Ze trappen er al een paar jaar in.  
 
Hoe lang ben je al lid ?   Vanaf het schoolzwemmen in groep 4, ongeveer 

23 jaar dus. 
 
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen ?  Wielrennen en YouTube 
 
Welke bekende Nederlander zou je wel eens willen ontmoeten ?  Femke Heemskerk 
 
Wat zou je met haar/hem willen doen ?  Met haar in de Turbo Polyp op de kermis.  
  



Privacy Policy Zwemvereniging De Roersoppers  

 

 – ZV de Roersoppers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij 

omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en 

gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ZV de Roersoppers houdt zich in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met 

zich mee dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; - Verwerking van uw 

persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden 

waarvoor ze worden verwerkt;   

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens; - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 

respecteren.  

Als ZV de Roersoppers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 

doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te 

nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondentie adres : Hoofdstraat 27 6075 AE Herkenbosch. K.v.K. Noord en Midden Limburg nr. S 40175387 

e-mail : admin@roersoppers.nl Bank: Rabobank Roermond Echt. IBAN: NL66 RABO 0121 4961 20  

 
 



Verwerking van persoonsgegevens van Leden  
 
Persoonsgegevens van leden worden door ZV de Roersoppers verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en): 
 

- Administratieve doeleinden, waaronder het innen/incasseren van lidmaatschapscontributies, het 
indelen van ledengroepen, het samenstellen van trainings- en wedstrijdgroepen, het registreren van 
persoonlijk gezwommen tijden/afstanden en het opstellen van wedstrijdprogramma’s waaraan de 
leden deelnemen. 
 
 - Het informeren van de leden over nieuws en actuele zaken betreffende de vereniging. 
 
 - Het verzorgen van een felicitatie voor de leden ter gelegenheid van zijn/haar verjaardag  
 
- Het uitnodigen van leden voor bijeenkomsten betreffende de vereniging.  
 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  
 

- Het aanmeldingsformulier dat leden invullen voorafgaande aan de ingang van het lidmaatschap van 
ZV de Roersoppers Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ZV de Roersoppers de volgende 
persoonsgegevens van u vragen:  
 
- Voornaam-Roepnaam - Voorletters; 
 
 - Tussenvoegsel; - Achternaam; 
 
 - Adres, straat, huisnummer, toevoeging - Woonplaats -postcode - Privé Telefoonnummer en /of 06-
nummer;  
 
- Privé E-mailadres; - Geslacht.  
 
- Geboortedatum 
 
 - Behaalde zwemdiploma’s  
 
- In welke zwemgroep/categorie u gaat zwemmen bij de vereniging  
 
- Datum waarop uw lidmaatschap moet ingaan  
 
- Uw handtekening, waarmee u uzelf aanmeldt als lid en toestemming verleent tot het gebruik van de 
voorgaande gegevens of waarmee u uw kind (jonger dan 16 jaar) aanmeldt als lid en toestemming 
verleent tot het gebruik van zijn/haar gegevens  
 
- Uw bankrekening- IBAN-nummer, de tenaamstelling van deze rekening en uw handtekening 
waarmee u toestemming geeft voor het incasseren van bedragen die samenhangen met uw 
lidmaatschap. 

 
Onze leden zijn met het lidmaatschap van ZV de Roersoppers tevens automatisch lid van de KNZB (Koninklijke 
Nederlandse Zwem Bond)  
 
Het Privacy statement van de KNZB kunt u via onderstaande link inzien  
 
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/privacy/privacy_statement_ knzb/  
 
 
 



Verstrekking aan derden  

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 

uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:  

- Het verzorgen van de ledenadministratie ten behoeve van de jaarlijkse contributieafdracht en 

wedstrijdgegevens aan de KNZB .  

- Op verzoek verstrekken wij ledengegevens aan de gemeente Roerdalen ter controle van de door de 

gemeente aan onze vereniging verstrekte basissubsidies  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst 

hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de 

beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet 

aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de 

politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij 

medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij 

persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  

Startgemeenschap SG Patrick-de Roersoppers  

ZV de Roersoppers heeft een samenwerkingsverband met Zwemvereniging Patrick te Echt onder de naam 

Startgemeenschap Patrick-de Roersoppers. Deze Startgemeenschap is enkel een administratief 

samenwerkingsverband waarmee beide verenigingen een aantal leden laten deelnemen aan zwemwedstrijden. 

Voor zover noodzakelijk worden ten behoeve van dit doel ledengegevens door beide verenigingen gedeeld 

binnen de ledenadministratie van de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwem Bond)  

Binnen de EU  

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

Minderjarigen  

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien 

daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

Bewaartermijn  

ZV de Roersoppers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

Uw persoonsgegevens worden door ZV de Roersoppers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

doelstellingen en verwerking(en) voor de periode:  

- Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor 

maximaal 7 jaar.  

- Na afmelding gedurende een termijn van maximaal 2 jaar ten behoeve van contributieafdracht aan 

de KNZB.  

Correspondentie adres : Hoofdstraat 27 6075 AE Herkenbosch. K.v.K. Noord en Midden Limburg nr. S 40175387 

e-mail : admin@roersoppers.nl Bank: Rabobank Roermond Echt. IBAN: NL66 RABO 0121 4961 20  



– Gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Na afmelding, dus uiterlijk na 2 jaar worden enkel uw 

NAW-gegevens( Naam adres woonplaats) voor onbepaalde tijd opgeslagen in een z.g. “oud-leden 

bestand”  

Beveiliging  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te 

beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens ZV de Roersoppers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 

aan geheimhouding daarvan. 

 - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  

- Wij maken back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 

incidenten;  

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

- De betreffende vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens.  

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen 

hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 

door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons 

te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te 

legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft 

u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct 

contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U 

heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

Vragen  

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons 

op!  

Contactgegevens ZV de Roersoppers Hoofdstraat 27 6075 AE Herkenbosch secretaris@roersoppers.nl  



Toelichting Privacy Statement ZV de Roersoppers  

 
Beste leden,  
 
De afgelopen maanden heeft ook onze vereniging actie genomen om te 
voldoen aan de regels van de per 25 mei ingaande Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)  
 
In ons Privacy Statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens c.q. de gegevens van onze 
leden en de maatregelen die wij daarvoor hebben genomen.  
 
Echter, het lukt ons als vereniging nog niet om op alle punten de voorgeschreven en ook vaak 
geadviseerde wijzigingen door te voeren. Op onderdelen is er ook sprake van voortschrijdend inzicht 
en worden er nog wekelijks nieuwe adviezen verstrekt door o.a. de KNZB.  
 
Daarom plaatsen wij de AVG regelmatig op onze bestuur agenda om daar waar nodig nog 
aanpassingen door te voeren.  
 
Een belangrijk onderdeel hierin is het gebruik van een z.g. toestemmingsverklaring waarin wij onze 
leden kunnen vragen om al of niet in te stemmen met publicatie dan wel gebruik van bepaalde 
gegevens.  
 
Wij zullen de elementen die hierop van toepassing zijn z.s.m. gaan integreren in een nieuw 
lidmaatschaps-aanmeldingsformulier c.q. lidmaatschapsovereenkomst.  
 
Tot die tijd vragen wij u om onze vereniging een melding te sturen op info@roersoppers.nl indien u:  
- Geen nieuwsbrief/Soppertje meer wilt ontvangen omdat hierin advertenties staan van onze 
adverteerders  

- Niet wenst dat wij beelden/opnamen gebruiken voor het bestuderen en analyseren van 
zwemprestaties c.q. trainingsdoeleinden  

- Niet wenst dat, foto’s/opnamen gemaakt tijdens de wedstrijden en de activiteiten die door onze 
vereniging georganiseerd worden , door de vereniging gepubliceerd worden.  
 
Wij als vereniging zullen betreffende, door ons goedgekeurde opnamen ,alleen publiceren in de 
media waarover wij zelf de controle uitoefenen (website, facebook en ons clubblad/nieuwsbrief ’t 
Soppertje) Op verzoek zullen wij opnamen uit deze media verwijderen.  
 
Voor opnamen / publicaties die van anderen/derden afkomstig zijn, stellen wij ons niet aansprakelijk.  
 
 
Namens het bestuur van ZV de Roersoppers  
John Jansen, voorzitter. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



Afscheid Mat Slabbers 

 

Tijdens de clubkampioenschappen op 

22 april j.l. hebben wij afscheid 

genomen van Mat Slabbers. Mat werd 

eerst door Theo Creemers van de 

KNZB- zuid in het “zonnetje” gezet. Hij 

kreeg een speldje en oorkonde voor 

zijn diensten als official en 

scheidsrechter. Op de oorkonde staat 

de vermelding van “Ere official”.  

 

Vervolgens kreeg hij van John Jansen 

een afscheidcadeau aangeboden en 

tevens benoemd tot “ere lid van de 

Roersoppers”. Mat was vanaf 13 

maart 2005 scheidsrechter. 

 

 

  

 

 

Namens alle Roersoppers willen wij Mat 

hartelijk danken voor zijn diensten. 

Wedstrijden onder de leiding van Mat waren 

altijd correct maar zeker ook heel gezellig. 

Dat laatste is ook heel belangrijk voor de 

andere officials maar ook voor de zwemmers 

en publiek! 

 

 



 



De Pen van….. Martine de Haart…. 

 

Milou bedankt voor het doorgeven van de pen! 

 

Zwemmen heb ik een groot deel van mijn leven gedaan. Als 4 jarige naar de 

zwemles en binnen een jaar PZ, A en B halen dat vonden mijn ouders wel handig. Daar bleef het 

echter niet bij. Daarna heb ik via schoolzwemmen mijn zwemvaardigheidsdiploma's behaald en toen 

bij Reddingsbrigade Heythuysen alle andere mogelijke diploma's. Bij de Reddingsbrigade ben ik gaan 

wedstrijd zwemmen. Ik kwam na een paar jaar in de Nationale selectie en toen werd het tijd dat ik 

meer ging trainen. Zo ben ik bij RZL terecht gekomen en heb daar nog een aantal jaren getraind en 

wedstrijden gezwommen. Maud, Wieke en Emmy waren mijn concurrenten :-) 

 

Tijdens mijn opleiding CIOS, ben ik, onder andere, opgeleid tot zwemonderwijzer en tijdens mijn HBO 

vrijetijdsmanagement was ik zwemonderwijzer in het zwembad van Amstelveen. Zelf zwemmen is er 

toen weinig van gekomen. 

 

Inmiddels zijn we al weer heel wat jaren verder. We zijn weer terug in Limburg en ik heb samen met 

mijn partner Erik Frissen de Watersportschool van zijn ouders overgenomen. Deze zeilschool en 

bootverhuur is gelegen op het Resort Marine Oolderhuuske aan de Roermondse Maasplassen. We 

zijn twee dochters rijker die inmiddels 9 en 10 jaar zijn. De oudste Lotte Frissen zwemt met veel 

plezier, de jongste moet er niet aan denken. 

 

Sinds een jaar of 4/5? ben ik lid van de Roersoppers. Bij de zwemles van de kinderen door Charles 

aangespoord en toch maar eens in beweging gekomen. Hier heb ik nog geen moment spijt van 

gehad. Arno Schrauwen geeft ons de training vol overgave! Het was nooit mijn bedoeling om weer 

wedstrijden te gaan zwemmen want daar had ik het wel mee gehad, maar door het enthousiasme 

van Pascalle en Arno ging het toch weer kriebelen. In dit “Master gezelschap” zijn wedstrijden zo 

anders, ik vind het geweldig! 

 

Ik ga ervanuit dat we nog jaren plezier hebben met z'n allen en nog veel ONMK's verslijten! 

 

Veel groetjes van Martine de Haart 

 

De pen geef ik graag door aan …..... Pascalle Janssen..! 



Beste leden, 

  

6 Juni zijn de gewonnen bedragen door de Rabobank  Roermond-Echt uitgereikt aan de 

deelnemende verenigingen uit de gemeente Roerdalen. 

Bijna 100 verenigingen deden dit jaar mee. In de 

bijlage kun je de details lezen over de campagne van 

dit jaar. 

ZV de Roersoppers bereikte met een 4e plaats 

wederom de top vijf van Roerdalen, met een bedrag 

van € 1.150,- dat, hoe is het mogelijk, gelijk was aan 

het gewonnen bedrag van 2017 (toen werden we 3e) 

De opbrengst zal o.a. gebruikt worden voor 

ledenpromotie en ledenwerving. 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor 

(inzamelen van ) alle stemmen die op onze vereniging 

zijn uitgebracht en we zullen uiteraard ook in 2019 

weer meedoen voor de top. 

 

 

 

 

 

  



“TUSSEN DE LIJNEN” 

             op het startblok    

 

 

Naam: Annemarie Linssen 

Woonplaats: Herten 

Leeftijd: 38 

Heb je nog broertjes en/of zusjes: 1 Broer 

Welke schoolopleiding volg je of welk beroep oefen je uit: recovery verpleegkundige 

Zwemt sinds: 1985  

Waarom zwemmen: keuze van mijn ouders 

Ambitie bij het zwemmen: nee 

Welke slag het populairst: rugslag 

Welke slag het minst populair: schoolslag 

Welke series: (sprint of lang??): lang 

Hoe vaak train je in de week: 1x bij de Masters 

Wat vind je van de trainingen: gezellig 

PR / CR zwemmen: / 

Wat vind je van de Roersoppers: leuke vereniging 

Vervul je een taak bij de zwemclub: nee 

Wie is je grote sportidool:  

Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen: hardlopen, buikdansen 

  



 

 

 

 

 



 
 
 

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
mailto:info@roersoppers.nl
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


Nieuwe leden 

 

Mai Zaza   St. Odiliënberg 

 

 

 

 

 

Wist je dat……… 

 

- Amy Mooren, Sanne Vilters en Lotte van Haarst geslaagd zijn voor hun 

eindexamen.. 

- Wij hun feliciteren en veel succes wensen voor de toekomst 

- Dit het laatste Soppertje is van dit seizoen 

- Hopelijk krijgen wij het volgend jaar weer veel verhaaltjes en foto’s van 

jullie aangeleverd 

- Wij jullie allemaal een fijne vakantie wensen 

 
 
 
 
 
 
 

Fijne vakantie 
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