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Voorwoord  van de voorzitter. 

 

Na een wederom geslaagde seizoenafsluiting bij Break Out in Swalmen is het nieuwe seizoen 

is alweer in volle gang. Het eerste seizoen met Laco als exploitant van het zwembad.  

De eerste paar weken waren er nog wat haperingen in de afspraken en doordat we nieuwe 

trainingstijden overeengekomen zijn, ging ook daar aan het prilste begin wel eens iets een 

beetje mis. Maar inmiddels zijn die vouwtjes allemaal glad gestreken. 

De Roermond City swim kende een aantal deelnemers en officials van de Roersoppers. Er 

werd ook door minder ervaren zwemmers gedurende de hele zomer in het bosbad te 

Swalmen hiervoor getraind.  

Koen Wijnands zwom in totaal 5,5 Km. vlinderslag! Daar moet je ook een beetje voor 

trainen…. 

De eerste competitiewedstrijd in Blerick was er weer eentje waar een lange adem voor nodig 

was. Aanvang 14:00 en einde  17:45. Dit was dan ook nog eens ruim drie kwartier sneller dan 

het schema (en dat is ook nog eens zonder pauze en jurywissel). Er werd behoorlijk goed 

gezwommen, maar in mijn ogen is handhaving in de C-competitie al een best heftige 

doelstelling. Dit mede omdat Remco zijn taken heeft neergelegd.  

We zijn er helaas, samen met Patrick niet in geslaagd om een nieuwe hoofdtrainer te vinden. 

Hierdoor is de trainersbezetting niet optimaal, wat we zeker betreuren, maar niet 

gemakkelijk kunnen veranderen. We blijven wel naar een betere oplossing zoeken. 

Wel hebben we een nieuw bestuurslid kunnen vinden om de taken van Remco als schakel 

tussen technische staf en bestuur over te nemen. Naam en foto in het volgende Soppertje! 

Op naar de Piet de Vliegerwedstrijd, die gelukkig door kan gaan, omdat de 

watertemperatuur nog net op tijd weer onder controle is. Het heeft wat moeite gekost, 

maar de installatie is dan ook nogal verouderd. 

 

John Jansen, 

Voorzitter zwemvereniging de Roersoppers. 

 

 

 



 
LACO HUISREGELS  
 
Algemeen:  

Bezoekers van Laco:  
• • worden geacht zich aan deze huisregels te houden.  

• • volgen de aanwijzingen van het Laco-personeel prompt en stipt op.  

• • geven binnen de accommodatie niet aan andere bezoekers een cursus, onderwijs of advies (tegen 
betaling) in de meest ruime zin van het woord.  

• • gebruiken de accommodatie zonder hinder voor anderen te veroorzaken.  
 
Toegang:  

Bezoekers van Laco:  
• • zijn in het bezit van een geldig toegangsbewijs.  

• • tonen het toegangsbewijs, dat strikt persoonlijk is, op verzoek van het Laco-personeel. Bij misbruik 
wordt het toegangsbewijs ingenomen zonder recht op terugbetaling en treedt automatisch royement op.  

• • kunnen op basis van de wet identificatieplicht verplicht worden een ID-bewijs te tonen voordat ze 
toegang tot de accommodatie krijgen.  

• • kopen na het verlaten van de Laco-accommodatie opnieuw een toegangsbewijs om de accommodatie 
weer te betreden.  

• • nemen geen huisdieren mee naar de accommodatie of het buitenzwembad. Voor hulphonden kunnen 
in overleg met de vestigingsmanager speciale afspraken worden gemaakt.  
 
Kluisjes en kleedruimten:  

Bezoekers van Laco:  
• • bergen hun kleding op in de daarvoor bestemde (gratis) kluisjes bij de kleedruimten dan wel in de 
kleedruimten (op de daarvoor bestemde haken).  

• • laten waardevolle artikelen thuis. Goederen kunnen niet bij Laco of aan personeel van Laco in 
bewaring worden gegeven.  

• • zijn ervan op de hoogte dat Laco-personeel bevoegd is om onbeheerde kleding en/of andere spullen uit 
de kluisjes en/of kleedruimten en/of elders in de accommodatie weg te halen.  

• • nemen hun kinderen mee naar de herenkleedkamer als zijzelf man zijn en naar de dameskleedkamer 
als zij vrouw zijn. De sekse van de ouder/verzorger bepaalt de kleedkamer waar de kinderen zich omkleden.  

• • dragen om hygiënische redenen geen (buiten-)schoenen verder dan de kleedruimten. Badslippers zijn 
wel toegestaan, alsmede sportschoenen die alleen indoor worden gebruikt.  

• • gebruiken uitsluitend zeep en/of shampoo in de doucheruimte(n).  

• • zijn om hygiënische redenen verplicht om een handdoek te gebruiken in bepaalde omstandigheden, 
zoals in de saunacabine en in de fitnessruimte.  
 
Gebruik van de sporthal  

Bezoekers van Laco:  
• • gebruiken de materialen van de accommodatie uitsluitend waar ze voor bedoeld zijn en laten alles na 
gebruik netjes en schoon achter.  

• • is niet toegestaan een warming-up te doen en/of ballen te gebruiken in gangen of kleedruimten.  

• • gebruiken geen hars, magnesium, krijt of soortgelijke stoffen, behalve onder specifieke voorwaarden en 
na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Laco.  
 
Gebruik van de ijsbaan  

Bezoekers van Laco  
• • schaatsen linksom (tegen de richting van de klok in). Het is ten strengste verboden in tegengestelde 
richting te schaatsen.  

• • die hardrijders en stayers zijn, gebruiken op de 400-meterijsbaan de binnenbaan.  

• • betreden niet het binnenterrein (grasveld) van de buitenijsbaan.  

• • schaatsen niet op noren in de ijshal, behoudens speciaal daarvoor vrijgestelde uren of tijdens de 
schaatslessen op daarvoor gereserveerde uren door schaatsverenigingen.  

• • hebben recht op goed ijs. Dit wordt beoordeeld door de specialisten van Laco.. Er kunnen daarom 
dweilpauzes extra worden ingelast of overgeslagen.  

• • verlaten het ijs als, gezien de conditie van het ijs, tussentijds gedweild moet worden. De aanwijzingen 
van Laco worden opgevolgd.  

• • laten in verband met het risico op blessures geen papier en andere voorwerpen op het ijs achter.  

• • maken in overleg gebruik van de bochtbescherming die de accommodatie in haar bezit heeft. De 
ijsbaan wordt normaal gesproken ter beschikking gesteld zonder bochtbescherming.  
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Gebruik van de zwembaden:  

Bezoekers van Laco:  

• • douchen vóór gebruik van het zwembad in de daarvoor aangewezen doucheruimte(n).  

• • betreden het zwembad alleen in zwemkleding. Topless zwemmen of zonnebaden is niet toegestaan. 
De sportruimten worden alleen in sportkleding betreden. De gedragen kleding is representatief voor waar het voor 
gebruikt wordt.  

• • mogen alleen in het zwembad duiken vanaf 1,40 meter waterdiepte.  

• • hardlopen of rennen niet uit veiligheidsoverwegingen.  

• • tot en met 7 jaar hebben alleen toegang tot het zwembad onder verantwoording en begeleiding van 
een meezwemmende ouder of verzorger met een minimumleeftijd van 18 jaar.  

• • die niet of onvoldoende kunnen zwemmen, zijn in alle baden verplicht zwemvleugels of de Krokobill 
Swimsuit te dragen, die voldoen aan de NEN-EN 13138-1 veiligheidsnorm. Andere drijfmiddelen zijn ook 
toegestaan, mits deze voldoen aan bovengenoemde norm.  

• • die niet of onvoldoende kunnen zwemmen, mogen alleen in die gedeelten van het zwembad komen 
waar hij/zij kunnen staan met het hoofd en schouders volledig boven water en niet in de diepere gedeelten van 
het zwembad, tenzij er een volwassene die de zwemkunst machtig is in directe nabijheid is en er voldoende 
drijfmiddelen worden gedragen.  

• • maken alleen gebruik van de glijbanen en wildwaterbaan als de waterstroom in werking is. Het staan, 
springen, lopen en meevoeren van voorwerpen of personen op de glijbanen en wildwaterbaan, is uit 
veiligheidsoverwegingen absoluut niet toegestaan. Laco is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan 
badkleding als gevolg van het gebruik van de glijbanen.  

• • nemen zelf geen drijfmiddelen zoals luchtbedden, bootjes, harde ballen en tennisballen mee in het 
zwembad.  

• • dienen er rekening mee te houden dat Laco gerechtigd is om het buitenzwembad, naar oordeel van 
Laco, bij slechte weersomstandigheden (zoals onweer) te sluiten c.q. gesloten te houden.  
 
Gebruik van Kegel/bowling banen:  

Bezoekers van Laco:  
• • komen niet met gewone schoenen op de banen.  

• • nuttigen geen drank en etenswaar op de banen.  

• • wachten bij de balteruggave tot bal geheel uit de machine is.  

• • wachten met gooien van de bal tot de baan gereed is.  

• • begeven zich tijdens het gooien door iemand anders niet bij de baan en houden gepaste afstand.  
 
Eten, drinken en roken:  

Bezoekers van Laco:  
• • nemen geen glaswerk, thermosflessen, koelboxen, eigen drank en etenswaren mee naar de 
accommodatie. Bij de accommodatie zijn diverse consumpties en snacks te verkrijgen.  

• • nemen geen glaswerk en ander breekbaar materiaal mee naar een andere ruimte dan de ruimte die is 
bestemd voor horeca.  

• • roken niet in de accommodaties. Dit geldt ook voor de waterpijp en E-sigaret. Roken is slechts 
toegestaan buiten de accommodatie, waar geen ‘verboden te roken’-zones zijn.  
 
Veiligheid:  

Bezoekers van Laco:  
• • houden zich verre van ongewenste intimiteiten.  

• • openen nooduitgangen uitsluitend in geval van nood. Misbruik van nooduitgangen en brandmelders 
wordt bestraft; de kosten van de gealarmeerde hulpdiensten worden verhaald op de dader.  

• • spreken het Laco-personeel aan in geval van calamiteiten. Op diverse plaatsen binnen de 
accommodatie zijn verbandtrommels aanwezig.  

• • die een ziekte of handicap hebben waarvoor extra toezicht of begeleiding nodig is, zijn verplicht dit 
vooraf te melden aan het Laco-personeel dat belast is met het houden van toezicht/begeleiding.  

• • zijn zich ervan bewust dat er gebruik gemaakt wordt van camera’s om op meerdere plekken toezicht te 
houden. Bij incidenten kunnen deze als ondersteunend materiaal worden gebruikt en aan politie en justitie 
worden overgedragen.  

• • weten dat foto- en/of videoapparatuur, waarmee uitsluitend eigen bekenden mogen worden vastgelegd, 
alleen met instemming van Laco-personeel gebruikt mag worden. Bij onrechtmatig gebruik kan foto- of 
videoapparatuur worden ingenomen door het Laco-personeel.  

• • nemen geen voorwerpen mee die lichamelijk letsel toe kunnen brengen zoals steekwapens, 
injectiespuiten (m.u.v. medisch noodzakelijke spuiten, zoals epipen of insulinespuit) en drugs.  
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• • zijn zich ervan bewust dat bij te grote drukte in de accommodatie Laco gerechtigd is het aantal 
bezoekers te beperken. Laco behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen en/of de 
accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten.  

• • waarschuwen onmiddellijk het personeel of slaan de dichtstbijzijnde handbrandmelder in bij 
constatering van rook of brand. Bij de receptie van de accommodatie ligt een bedrijfsnoodplan.  

• • parkeren hun voertuig zodanig dat anderen daar geen overlast van ondervinden of de veiligheid in het 
geding komt, anders is het risico dat het voertuig wordt verwijderd.  
 
Toegang zal ontzegd worden, c.q. verblijf beëindigd worden:  

Wanneer de bezoekers van Laco:  
• • de instructies/aanwijzingen van het Laco-personeel niet opvolgen.  

• • een gevaar vormen voor de volksgezondheid, zulks ter beoordeling van Laco.  

• • onder kennelijke invloed van alcohol en/of drugs verkeren.  

• • blijk geven van strafbaar, gevaarlijk, hinderlijk en/of onhygiënisch gedrag.  
 
Aansprakelijkheid:  

Voor de bezoekers van Laco geldt dat:  
• • het bezoek aan de Laco-accommodatie geheel voor eigen risico is.  

• • Laco geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor incidenten, ontvreemding van of beschadiging aan 
eigendommen van bezoekers.  

• • ze aansprakelijk worden gesteld als ze schade toebrengen aan eigendommen van Laco.  
 

In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist het (hoger) management.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



Clubkampioenschappen 2018 

Op zondag 22 april 2018 werden onze 

jaarlijkse clubkampioenschappen 

gehouden. Alle zwemmers hebben 

gestreden om de eer en titel. Na het 

zwemmen was er weer het tradionele 

stuivertjes duiken. De 

nevenactiviteitencommisie had dit jaar 

wederom voor prachtige cadeaus gezorgd. 

 

  



In de 

schijnwerpers            
 

Persoonlijke gegevens: 

Naam:       Jolanda Bongartz-Tegels 

Woonplaats:      Herten 

Leeftijd:       45 jaar 

Wanneer ben je jarig?     21 februari 

Heb je nog broertjes en of zusjes?       1 zus 

Welk beroep oefen je uit?    Verkoopster bij de bakker, maar ik heb 

al van alles gedaan, 9 jaar bij de Rabobank gewerkt, eigen zaak gehad. 

 

Wat is je …. 

 

Lievelingseten:    Carpaccio of biefstuk pepersaus 

Vieste eten:     makreel 

Lievelingskleur:    blauw 

Lievelingsdier:    olifant en giraffen 

Lievelingsmuziek:   van alles door elkaar en carnavalsmuziek 

Leukste vakantieland:   Rhodos, Griekenland 

Leukste TV- programma:           syndroom 

Leukste leesboek:   geen idee, heb ik geen tijd voor. 

 

Zwem je zelf ook?            

Ja, op vakantie.  

Vervul je zelf een taak bij de zwemclub?  

Ja, ik ben official en fungeer af en toe als taxichauffeur. 

Hoe lang ben je al lid?           

Sinds 2016 

Heb je nog andere hobby’s?                       

shoppen met vriendinnen, soep maken. 

Welke bekende Nederlander zou je wel eens willen ontmoeten?       

Johnny de Mol. 

Wat zou je met hem willen doen?  

Op een terrasje zitten en mensen spotten. 

  



 



MET DE BILLEN BLOOT 

Persoonlijke gegevens  

Naam:                Mijn naam is Julia Ketelaars 

Woonplaats:                Ik woon in Vlodrop 

Leeftijd:                Ik ben 6 jaar! 

Lengte:                Ik ben al heel groot namelijk 1.23m. 

Gewicht:                 Ik weeg 23 kg.  

Wanneer ben je jarig:             Op 1 mei ben ik jarig. 

Heb je nog broertjes en/of zusjes:         Ja, ik heb een broer (Max) en een zus (Emma) . 

Op welke school en in welke groep zit je: Op de basisschool St. Martinus te Vlodrop in 

groep 3.  

In welke groep zwem je:              Bij de zwemvereniging de Roersoppers zwem ik 

in de Swimkick. 

     

Wat is  je:  

Lievelingseten:  Mijn lievelingseten is frietjes met frikandel of lasagna (mmmm). 

Vieste eten:      Ik vind absoluut niet lekker champignons en sommige vissoorten (bah). 

Lievelingskleur: De kleur die ik echt mooi vind is roze. 

Lievelingsdier:  Paarden vind ik heel leuk. Maar ook mijn hond Bo, die vind ik heel lief  

                        (Bo is een donkerbruine labrador). 

Lievelingsfilm:  Uiteraard is dat Frozen. Die film kan ik wel 100x bekijken . 

Lievelingsmuziek:  De muziek van K3 vind ik geweldig. 

Leukste t.v.-programma:  Moeilijke vraag, maar ik denk toch Disney Junior. 

Leukste leesboek:  Het boek Floddertje vind ik het leukste. 

Leukste vakantieland:  Dat is makkelijk, ik ga heel graag naar Italië (Toscane, Umbrië). 

Leukste sport:  Natuurlijk is dat voor mij Zwemmen!!! 

   

 Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen ? Ja, ik knutsel en teken heel erg 

graag. 

 Wie is je favoriete sporter of sportster ? Dat is een moeilijke vraag. Maar als ik 

er een moet noemen dat is Max Verstappen. Deze moedig ik altijd aan! 

 Hoe vaak train je in de week ? Ik train 3x per week en binnenkort ga ik ook 

wedstrijdjes zwemmen. 

 Welke zwemdiploma’s heb je al: Mijn zwemdiploma’s zijn A+B+C 

 Wil je dat er iets verandert aan de trainingen en wat ? Nee ik vind het zo heel 

leuk. 

 Wat zou je nog meer willen gaan doen met de zwemclub ? Het eerste wat ik mij 

opkomt is bowlen! 

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

dat voor mij de schoolslag.  

 En welke niet ? Ik vind de vlinderslag nog erg moeilijk. 

 Wat wil je later worden ? Ik wil later mama en juf worden. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

Daniëlle Bekkers       Melick 

Julia Ketelaars            Vlodrop 

Xavier Rutz            Reuver 

Nicolyne Rutz            Reuver 

Wouter Bink              Roermond 

Nele Juffemans         Roermond 

Lynn Juffemans         Roermond  



Afscheid:  Remco de Veen 

 

Tijdens het gezellige eindejaars festijn bij Break Out hebben wij afscheid genomen van 

Remco de Veen. Remco heeft vanaf 2008 als trainer aan het bad gestaan waarvan de laatste 

vijf jaar als hoofdtrainer, eerst voor de Roersoppers en later ook  voor de Startgemeenschap. 

Tevens heeft hij met een nieuw team de organisatie van het klein kamp weer opgepakt in 

2008, en dit stokje ook weer doorgegeven zodat wij nu nog steeds ieder jaar een klein kamp 

hebben voor de jeugdleden. De laatste jaren zijn er weer diverse trainingskampen 

georganiseerd die zeker hebben bijgedrage aan een promotie naar een hogere 

wedstrijdklasse met de wedstrijdgroep.  

Uit handen van John Jansen ontving hij een tas met ‘gezonde’ lekkernijen. 

Remco nogmaals namens alle Roersoppers bedankt! 

  



Wie wordt de opvolger van Remco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klein kamp 2018 
 

Op vrijdag avond was het dan zo ver, na een lange vakantie zonder zwemmen en de eerste week op 

school achter ons mochten we eindelijk weer op kamp! Dit jaar zaten we met z’n allen in België, 

kampplaats Sloerodoe. 51 kinderen, 11 leiding en 3 kookstaf waren dit jaar de deelnemers. Het 

thema dit jaar was SUPERHELDEN. We gingen onze eigen superhelden creëren!! 

Om 19.00 begon het feestje, alhoewel we eerst nog wat ‘moet-dingetjes’ moesten doen. Zo moest 

iedereen eerst een bed uitzoeken, deze dan ook opmaken en de spullen een goed plekje geven. 

Gelukkig waren er papa’s en mama’s die heel fijn kwamen helpen. Nadat alles geïnstalleerd was 

werden de groepjes bekend gemaakt en kon iedereen elkaar gaan opzoeken. Dit jaar was de tweede 

keer dat De Roersoppers en Patrick samen op een kamp gingen wat de groepen extra leuk maakten. 

Zo kunnen we elkaar allemaal goed leren kennen. Met deze groepen zijn we allemaal spelletjes gaan 

doen. De kampleiding had leuke spellen bedacht en iedereen had het naar zijn zin. Halverwege even 

een broodje knak om uit te rusten waarna er weer genoeg (super)kracht was om door te gaan. Nadat 

de spellen gespeeld waren en de punten geteld waren mocht elke groep een bepaald aantal kaartjes 

trekken. Op elk kaartje stond een superkracht voor de superheld van het team. Elke superkracht had 

een bepaald aantal punten. Het team dat de zondag in totaal de meeste punten had, was de grote 

winnaar van dit kamp.  

Nadat alle spellen gespeeld waren mocht iedereen zich klaarmaken voor bed. Maar er werd nog lang 

niet geslapen. Eerst moest Eva verhaaltjes gaan vertellen, waardoor er automatisch nieuwe verhalen 

bijkwamen van iedereen. Daardoor werd er nog lang gekletst, maar uiteindelijk gingen zelfs bij de 

‘die hards’ zoals de grote jongenskamer, de lichtjes uit.  

 

Zaterdag zat iedereen om 8 uur alweer aan de ontbijt tafel. De een wat fitter dan de ander. Maar dat 

maakte niets uit, daarvoor hadden we de leiding die ervoor zorgde dat iedereen weer fit en vrolijk 

aan de dag begon. De kookstaf had ervoor gezorgd dat alle bordjes, al het bestek en alle kopjes 

netjes voor ons klaarstonden en dat we zo konden beginnen met eten!  

Na het ontbijt de eerste spellenronde en deze verliep vlekkeloos. Iedereen wist precies wat er moest 

gebeuren en de spellen gingen van rustig naar wat drukker en van doen naar denken. Na de spellen 

was er even vrijetijd voor alle helden om kracht te verzamelen want ’s middags stond het zwembad 

op ons te wachten. We hebben lekker kunnen spelen en iets te veel water uit ge glijbaan gelekt door 

alle opstoppingen. Ze waren zo gaaf dat uiteindelijk zelfs de allerkleinste mee wilden. Bij het 

zwemmen hebben we lekker gegeten met ons zelfgemaakte lunchpakketje. Toen het wat koud begon 

te worden tijdens het zwemmen was het tijd om terug te gaan. Iedereen heeft toen even lekker op 

kunnen warmen op de kamer of met een potje voetbal en daarna hebben we heerlijk gegeten. Als de 

papa’s en mama’s dit lezen, de boontjes vond iedereen zo lekker dat ze als eerste op waren. Na een 

lekker toetje was het weer tijd voor het trekken van de kaartjes. Nadat elk groepje de administratie 

op orde had was er een disco en waren er gezelschapsspellen die vrijblijvend gespeeld konden 

worden. ’s Avonds was het tijd voor de film. Bee Movie werd gekeken, maar de meesten hebben de 



film met dromen afgekeken omdat ze erg moe waren van alle spellen en het zwemmen. De dropping 

was niet helemaal zoals gepland, want de groep was een stuk eerder terug dan verwacht.  

 

Toen was het alweer zondag, de laatste dag. Iedereen vond dit jammer, al helemaal de diegenen die 

dit jaar voor het laatst mee mochten. Maar we hebben er een laatste toffe dag van gemaakt. De race 

voor de winnaar was nek aan nek en de laatste, beslissende, spellen werden gespeeld. Maar jongens, 

er moet echt geleerd worden dat de administratie bijgehouden moet worden en te luisteren naar de 

opdrachten, want als je paspoort niet volledig is ben je eigenlijk niemand…. Papa’s en mama’s 

kwamen binnen druppelen, de winnaar werd bekend gemaakt en toen het moment waar we het hele 

weekend voor geoefend hadden…. Het optreden voor de papa’s en mama’s met onze super coole 

dans! Deze ging zo goed dat we het zelfs nog een tweede keer moesten doen! 

 

Het was wederom weer een geslaagd weekend, zonder leiding geen activiteiten, zonder kookstaf 

geen eten, maar zonder kinderen geen kamp!  

 

Iedereen SUPER bedankt voor jullie inzet en hopelijk tot volgend jaar!!  

  



 

20 QUESTIONS                                                            of Glamour voor Marco Moers 

Wat is jouw taak binnen de vereniging ?  

Een korte kennismaking via de bekende vragen...  

1.  Hoe ben jij met de ROERSOPPERS verbonden?         

Ik zwem al sinds mijn zesde bij de roersoppers en toen ik 16 jaar was ben ik ook trainingen 

gaan geven. Het zwemmen ben ik altijd blijven doen. Het training geven heb ik vorig jaar 

weer opgepakt  toen mijn zoon Robin ook bij de Roersoppers kwam. 

2.  Wat trekt jou zo aan deze sport?   

In water voel je je als een vis, altijd heerlijk om je met elkaar te trainen en je individuele 

snelheid te testen in een wedstrijd. Je moet het helemaal alleen doen in een combinatie van 

de juiste techniek en kracht. 

3.  Wat hoop je met de ROERSOPPERS te bereiken?     

Ik hoop dat de zwemmers mij een goede en fijne trainer vinden en dat ik nog jaren kan 

zwemmen bij de Mastergroep. 

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

Ik doe nog aan Spinning en mountainbiken en vind  het heerlijk om naar de Tour de France 

te kijken.    Ook geef ik nog aqua jogging lessen bij een sportschool.                                                              

5.  Wat zijn je andere hobby's?      

Klussen aan mijn huisje en met mijn kinderen leuke dingen doen.                                                                                                         

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

Ik denk aan velen die ook al helaas zijn overleden of vertrokken, maar een uitschieter blijft 

toch Charles Bos. Waarvan ik zwemles kreeg en ook bij de Roersoppers ben gekomen. Hij is 

voor mij een voorbeeldfunctie hoe hij de vereniging jaren heeft getrokken en les gegeven.                                            

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

Ik kan me niet herinneren dat ik de heb of gehad heb. 

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

houden?    



Dat we met plezier naar het zwembad komen en hierdoor ook fijn met elkaar omgaan. 

Hierdoor is er ook respect voor elkaar. 

9.  Hoe goed kun jij tegen je verlies?   

Ik kan wel een flink balen maar pak het snel weer op om de positieve kant te zien.                                                                                                       

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

Minder reclame… maar ja dat zal we niet meer weg te denken zijn..                                                                                

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

?????????? 

12.  Wat is je lievelingsdrankje?     

Speciaal biertje La Choufe                                                                                                                      

13.  Kerst of Sinterklaas?  

Kerst gezellig met elkaar                                                                                                                         

14.  Wat mis je bij de ROERSOPPERS?    

Het koffie-uurtje na de training van de Masters op zaterdagochtend.                                                                                                          

15.  Welke kranten of tijdschriften lees je?    

NRC of nieuws via internet                                                                                                     

16.  Voor welk tv-programma blijf je thuis?         

Politieserie Cobra samen met mijn zoon kijken                                                                                       

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

Een heerlijk 5 gangen en met verfijnde hapjes 

18.  Wat zijn jouw slechte gewoontes?   

Heb ik die dan…? (zelfkennis!?) 

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

Aan alle leden van onze Club 

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

Op vakantie van de Malediven en een toffe sportauto kopen.                                                                                        

  



 

 

 

 

 



De Pen van….. Pascalle Janssen 

 

Bedankt Martine voor het doorgeven van de pen!  
 
Voor de mensen die mij nog niet kennen, zal ik mij even 
voorstellen. 
  
Ik ben Pascalle Janssen, 45 jaar en woon met mijn twee kinderen Jörn (13 jaar) 
en Lars (11 jaar) in Herten.  
Ik werk bij de gemeente Stein als strategisch beleidsmedewerker. Momenteel 
train ik vier keer per week en zwem regelmatig masters wedstrijden en lig soms 
ook bij ‘gewone’ wedstrijden als senior in het water. 
 
Eigenlijk wilde ik toen ik 8 jaar was helemaal niet zwemmen.  
De zwemlessen in de Roerdomp die jaren hadden geduurd waren één groot 
drama. Ik was ontzettend bang in het water.  
Mijn badmeester vond dat ik naar RZ moest omdat ik zo’n goede schoolslag 
had.  
Echt, niet! Ik wilde naar Swift om te handballen.  
Maar mijn vader vond handbal een veel te ruwe sport.  
Misschien dat ik toch maar eens bij RZ moest gaan kijken.  
Gelukkig ging mijn beste vriendinnetje mee en stiekem vond ik het toch wel 
leuk. Van het een kwam het ander en kwam ik terecht in de wedstrijdgroep van 
RZ onder leiding van ome Toon (Smals).  
Dit was een hele mooie periode, ondanks dat ik als puber 8 keer per week in 
het water lag waarvan twee keer per week al vóór schooltijd.  
 
In 1997 stopte ik met wedstrijdzwemmen bij RZ en heb ik een aantal jaren 
helemaal niet gesport. In 2003 begon mijn tweede zwemleven bij de 
Roersoppers. Zwemmen is en blijft mijn grote passie. Het zorgt niet alleen voor 
een fit lijf, maar geeft mij ook ontspanning.  
Als fanatieke masters zijn we een hecht clubje, trainen we samen, hebben we 
lol, gaan we samen dood na een zware training en delen lief en leed met elkaar.  
 
Ik geef de pen dan ook door aan mijn masters trainer, fanatiekeling in het 
kwadraat en dierbaar zwemmaatje  Arno Schrauwen. 
 

 
  



 
 
 

Volg ons nu ook op Twitter! www.twitter.com/DeRoersoppers  
 

Verzoekje!!!!!! 
Het Soppertje is ook digitaal te verkrijgen. 

Wilt u graag uw Soppertje digitaal aangeleverd krijgen…… 

Graag een mailtje naar: info@roersoppers.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twitter.com/DeRoersoppers
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Piet de Vlieger Trofee 

 

Tijdens de Piet de Vlieger wedstrijd op 14 oktober j.l. 

mocht Pascalle Janssen de Piet de Vieger trofee in 

ontvangst nemen uit  handen van Marc de Vlieger.  

Pascalle gefeliciteerd met deze welverdiende trofee en 

hartelijk dank voor je tomeloze inzet voor onze vereniging! 

Het was wederom een gezellige wedstrijd waar alle jonge 

zwemmers konden proeven hoe het is om wedstrijden te 

zwemmen. 

 

 

 
 



Wedstrijdkalender 
 

Oktober 
 
21 Junioren jeugd en ouder 1     Valkenburg 
28        Swimkick/Minioren 1                   Melick 
   

November 
 
4 Masters        Roermond 
4 Junioren jeugd en ouder 2                   Stein 
11 Minioren Clubmeet  
17 RWK         Maastricht 
18 RWK         Maastricht 
24 RWK         Maastricht 
25 RWK          Maastricht 
 

December 
 
2 Masters        Eindhoven 
9 Minioren/junioren 2          Roermond 
13 NJJK kb        
16 NJJK kb 
21 ONK 
23 ONK 
28 Swimmeet        Maastricht 
29 Swimmeet        Maastricht 
30 Swimmeet        Maastricht        
 

Januari 
 
13 Competitie 2           Maastricht 
20 Junioren jeugd en ouder 3         Eindhoven 
24 ONMK kb        Zwolle 
27 ONMK kb        Zwolle 
27 Swimkick/Minioren 2          Haelen 
 
 
 

Februari 
 
10 Competitie 3                     Maastricht 
17 Minioren/Junioren 3          Weert 
24 LAC 1500        Roermond 
 
 



Maart 
 
9 Alma Mater            Eindhoven? 
9 Speedo Jaargang           Leiden 
10 Speedo Jaargang         Leiden 
17 Junioren jeugd en ouder 4          Eindhoven 
24 Competitie 4            Maastricht 
31 LAC 2 A        Sittard 
 

April 
 
5 Swimcup 
7 Swimcup 
7 Clubkampioenschappen          Melick 
12 Swimcup 
14 Swimcup  
14 LAC 2 B        Maastricht 
 

Mei 
 
2 ONMK  
5 ONMK 
12 Swimkick/Minioren 3            Venlo 
18 RZK          Eindhoven 
19 RZK         Eindhoven 
25 RZK         Eindhoven 
26 RZK         Eindhoven 
 

Juni 
 
1 Minioren finale 
2 Minioren finale 
13 NJJK kb 
14 NJJK kb 
15 NJJK kb 
15 B kampioenschappen            Blerick 
16 NJJK kb 
16 B kampioenschappen            Blerick 
30 Geusseltbad trofee            Maastricht          

 

  



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. 

  



  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


