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Voorwoord van de voorzitter. 
Ik zit dit stukje te schrijven direct na afloop van de, zoals altijd gezellige, Nieuwjaars duik. Ik was 
lichtelijk verbaasd dat LACO dit evenement in de oorspronkelijke vorm heeft laten voorbestaan. 
Lekkere baksels uit Roersopper ovens en kinderchampagne. De jeugd had het weer prima naar hun 
zin. 
 
Het is altijd een beetje lastig om begin januari de sportieve prestaties al te evalueren, omdat het 
seizoen nog maar net is begonnen. Maar, tot nog toe werden er diverse uitstekende resultaten 
geboekt. Zo staan we onder andere op een 5e plaats in de competitie en zwommen we weer heel 
veel PR’s. 
 
Op de RWK in Maastricht waren we zéér succesvol. Maar liefst 12 individuele medailles, waarvan 2 
keer goud, 2 keer zilver en 1 keer brons voor Luuk Kresin, 6 keer zilver voor Femke Schepers en 1 
keer zilver voor Mike Jansen. In de teamestafettes werd er ook nog eens een keer 4 keer zilver 
behaald. Dat had zelfs 5 keer kunnen zijn, maar helaas was er 1 keer een terechte diskwalificatie. 
 
Op de onlangs gezwommen Swimmeet was er ietsje minder succes. Er werden wel wat medailles 
gewonnen, maar er werd minder goed gepresteerd dan vorig jaar. Wel was de algehele sfeer weer 
beter dan in de vorige twee edities. Of dat aan de teruggekeerde speaker (tevens scheidsrechter) 
Kerremans ligt, of aan de door hem weer geroemde gezelligheid binnen onze startgemeenschap? 
Veruit weer het meest enthousiaste team, dat, waarschijnlijk bij toeval, zelfs even kwam 
aanmoedigen bij de clubkampioenschappen van de masters van MZ&PC en een van hen die jarig was 
toezongen. Ook de briljante eerste serie van de 4 x 50 vrij, met 7 banen vol met zwemmers van SG 
Patrick de Roersoppers, was een unieke belevenis. Met een hele hoge inschrijftijd, zodat ze in 
dezelfde serie mochten zwemmen. 

 

Tot besluit rest het mij om jullie allemaal een gelukkig, gezellig, 
sportief, succesvol, maar bovenal gezond 2019 toe te wensen. 
 
 
John Jansen, Voorzitter zwemvereniging de Roersoppers. 



Nieuwjaarsduik 2019, 

 

Op 5 januari togen veel enthousiaste zwemmers met familie naar het Laco zwembad om het 

nieuwe jaar in te luiden. 

Na de toespraak van de voorzitter, werd er afgeteld, om een sprong in het water te maken, 

natuurlijk met de welbekende oranje mutsen. 

Onder het genot van een glaasje “ champagne “ werd er getoast op een sportief 2019. 

Mede door het lekkere gebak, zelf gebakken door de zwemmers en familie, werd de 

Nieuwjaarsduik een succes! 

Zwemmers, trainers, familie en overige aanwezigen, hartelijk dank 

voor weer een geslaagde Nieuwjaarsduik! 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Algemene Leden Vergadering zal dit jaar worden 
gehouden op: 

 
Vrijdag 15 februari om 19.30 uur bij: 

Oetsjpanning De Meuleberg, 
Waterschei 71 in Melick 

 
 

 

Nieuwe leden 

Thea Philips  Melick 

Janne v.d. Ende Roermond 

Elise Adriaens  Melick 

Lynn v.d. Eijnden Melick 

Petra Verstraeten Herkenbosch 

 



IN DE SCHIJNWERPERS 

 

 

Persoonlijke gegevens:  

Naam:                                                   Miek van Dijk-Vergoossen 
Woonplaats:                                        Roermond 
Leeftijd:                                                51 
Wanneer ben je jarig:                        13 mei 
Heb je nog broertjes en/of zusjes:  2 zussen en 1 broer 
Welk beroep oefen je uit:                 Tickets & Service medewerkster bij de NS 
Ben je getrouwd:                                Ja 
 

Wat is je  
 
Lievelingseten:                                    Grieks 
Vieste eten:                                         Geitenvlees 
Lievelingskleur:        Olijfgroen 
Lievelingsdier:                                     Hond 
Lievelingsfilm:                                     Bohemian Rhapsody 
Lievelingsmuziek:                               New wave, rock 
Leukste t.v.-programma:                   Friends 
Leukste leesboek:                              Boeken van Simone van der Vlugt 
Leukste sport:                                     Spinning 
 
Zwem je zelf ook (nog) ?                                                Ja 
Hoe vaak (train je) in de week ?                                   1x 
 
Vervul je een taak bij de zwemclub ?                           Nee 
 
Hoe lang ben je al lid ?                                                    Ongeveer 14 jaar 
 
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen ?  Spinning, stedentrips, wandelen 
 
Welke bekende Nederlander zou je wel eens willen ontmoeten ? Anouk 
 
Wat zou je met haar/hem willen doen ?                      Mee op tournee 

 

 
 



MET DE BILLEN BLOOT 



 

 

 

 

 

 



20 QUESTIONS 

of Glamour voor Pascal Ketelaars 

Wat is jouw taak binnen de vereniging ?  

Binnen de vereniging ben ik official en bestuurslid (adviseur). 

Een korte kennismaking via de bekende vragen...  

1. Hoe ben jij met de Roersoppers verbonden?  
 
Ik ben met de Roersoppers verbonden door mijn drie kinderen Max, Emma en Julia. Zij doen alle drie 
namens de Roersoppers mee aan wedstrijden en trainingen. Daarnaast ben ik middels mijn vrouw 
Susanne ook verbonden met de vereniging. Zij is vrijwilliger binnen de activiteitencommissie.     
 

2. Wat trekt jou zo aan deze sport?  
De sport zwemmen is zeer veelzijdig en aantrekkelijk van opzet. De prestaties van zwemmers en de 
diversiteit van afstanden vind ik zeer mooi om te zien. 
 

3. Wat hoop je met de Roersoppers te bereiken?     
Het ultieme doel is om de vereniging te zien groeien qua ledenaantallen, waardoor de regionale 
functie versterkt gaat worden. Daarnaast hoop ik dat we, naast de inmiddels mooie behaalde 
resultaten van de diverse zwemmers, ook nog onszelf gaan verbeteren in de prestaties. We zijn al 
goed echter ik ben ervan overtuigd dat we nog beter kunnen zijn. 
 

4. Welke andere sporten doe je of vind je leuk om naar te kijken?       
Als andere sport beoefen ik badminton. Dit doe ik inmiddels al ruim 30 jaar. In het verleden heb ik op 
het hoogste niveau gespeeld en tegenwoordig speel ik nog altijd competitie echter op een iets lager 
niveau i.v.m. werk en gezin. Daarnaast vind ik het leuk om naar sporten te kijken zoals: tennis, 
schaatsen, voetbal, Formule 1, darten, etc. etc.. Jullie zien ik vind sport leuk en ik zoveel mogelijk 
hiervan bijhouden.                                                                     
 

5. Wat zijn je andere hobby's?  

Mijn hobby’s zijn o.a. gezin 😊, vakantie in Italië, onze labrador Bo en tuinwerkzaamheden.     
                                                                                                          

6. Wie is voor jou een belangrijke persoon binnen de Roersoppers?      
Als belangrijkste persoon kan ik alleen maar zeggen dat een ieder dit is binnen de vereniging. Zonder 
de enthousiaste zwemmers, trainers, bestuur en vrijwilligers is er geen vereniging. Dus voor mij zijn 
ze allemaal belangrijk zonder er een specifiek te benoemen.                                         
 

7. Welke rituelen heb je voor een wedstrijd (kijken)?   
Het vaste ritueel is om mijn kids voor een wedstrijd te stimuleren en indien ik official ben om te 
kijken dat ik alles bij mij heb en functioneert. 
 

8. Wat vindt jij de belangrijkste normen en waarden waar iedereen zich aan moet houden?   
De belangrijkste normen en waarden zijn respect hebben voor elkaar, goed communiceren en de 
afspraken die je met elkaar maakt nakomen.   
                                                                                                                                         



9. Hoe goed kun jij tegen je verlies? In principe kan ik goed tegen mij verlies. Echter mijn 
mentaliteit houdt wel van winnen en ervoor gaan.                                                                                                        

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

In het Soppertje zou ik meer de verhalen van de zwemmers willen zien terugkomen. M.a.w. hoe 
vonden ze een wedstrijd of competitiewedstrijd. Wat vind ik van de training en hoe ervaar ik dit? Of 
laat een vrijwilliger van de diverse commissies aan het woord? Ook kan er iets meer worden verteld 
over slagen en regels die bij zwemmen om de hoek komen kijken. Het zijn maar enkele suggesties.                                                                                  
 

11. Jij mag een feestelijke avond plannen bij de Roersoppers? 
Lijkt mij een top idee. Allereerst zou ik naar de kaders vragen. Wat mag wel en wat kan niet. Daarna 
zou ik een plan van aanpak uitwerken om vervolgens aan de slag te gaan met de organisatie. 
Uiteraard niet alleen. Ik zou diverse mensen vragen of ze mij willen ondersteunen met diverse 
werkzaamheden. De algemene gedachten zou dan zijn om een leuke DJ te regelen die sfeer en 
gezelligheid kan creëren. En last but not least: het moet een feest worden voor iedereen waar nog 
lang over wordt na gesproken. 
 

12. Wat is je lievelingsdrankje?  
Mijn lievelingsdrankje is eigenlijk tweeledig. Enerzijds vind ik op zijn tijd een lekker glas rode wijn 
heerlijk, maar anderzijds drink ik ook graag op zijn tijd een lekker koud en fris pilsje.                                                                                                                         
 

13. Kerst of Sinterklaas?  
Beide vind ik zeer leuke en gezellige momenten in het jaar.                                                                                                                            
 

14. Wat mis je bij de Roersoppers?    
Op sommige ogenblikken mis ik de goede communicatie m.b.t. bepaalde onderwerpen. Echter dit 
zullen we zoveel mogelijk gaan verbeteren. Dit is o.a. een aandachtspunt voor mij in het bestuur in 
onderling overleg met de diverse afdelingen binnen de vereniging.                                                                                                          
 

15. Welke kranten of tijdschriften lees je?  
Inzake kranten lees ik o.a. het AD + Dagblad De Limburger. M.b.t. tijdschriften lees ik veel 
vaktijdschriften en magazines die ik thuis ontvang.                                                                                                      
 

16. Voor welk tv-programma blijf je thuis?  
Hiervoor is niet een specifiek te noemen omdat ik veel series en of programma’s leuk en interessant 
vind. Echter als je er een moet opnoemen dan is het wellicht een formule een wedstrijd met daarin 
Max Verstappen.                                                                                                  
 

17. Een uitgebreid 5-gangen diner of boerenkool met worst 
Een uitgebreid 5-gangen diner is natuurlijk niet verkeerd en kun je mij altijd voor porren. Echter op 
zijn tijd boerenkool met worst is ook wel lekker. 
 

18. Wat zijn jouw slechte gewoontes? 
Hier moet ik even over nadenken. Heb ik een slechte gewoonte? Wellicht dat ik soms te weinig tijd 
over houdt voor mijn andere activiteiten – organisaties waar ik bij zit aangesloten. 
 

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

Aan een ieder die dit vragenuurtje leest 😊 
 

20. Wat zou je doen als je 100.000 euro zou winnen?   
Dit bedrag zou ik voor een gedeelte besteden aan mijn kids, aan onze vakantie in Italië en 
………………………………………….???                                                                                         



Waar is de Roersoppers brievenbus gebleven ? 

 

Een aantal leden zullen zich afvragen waar onze “mailbox” is 

gebleven. 

Gelet op de tijd waarin wij leven verdwijnt het papieren tijdperk erg 

snel.  Om nu iets in een brievenbus te stoppen die met een gelukje 

een keer per week geopend wordt is dan niet meer zinvol. Het werd 

daarom tijd om onze “mailbox”uit 1995 te verwijderen. In dat jaar 

kregen we overigens pas de beschikking over de eerste mailadressen. 

Heb je correspondentie voor de vereniging, dan kun je die wel nog 

altijd per post sturen naar ons secretariaat. P.a. Hoofdstraat 27 6075 

AE Herkenbosch.  

Aanmeldingsformulieren mogen naar bovenstaand adres gestuurd 

worden alsook afgegeven worden aan Hilde Beckers op de 

zaterdagmorgen in het zwembad. 

 (dus niet meer afgeven aan trainers) 

 



 “TUSSEN DE LIJNEN”  

      op het startblok  

 
 

Naam: Alain Nissen 
 
Woonplaats: Linne 
 
Leeftijd: 41 
 
Heb je nog broertjes en/of zusjes:  Raoul mijn broer is 39 
 
Welke schoolopleiding volg je of welk beroep oefen je uit: 
Process Control Engineer bij Sabic op het Chemelot 
 
Zwemt sinds: mijn 4de dus ruim 35 jaar, eerst bij Patrick in Echt 11 
jaar, RZ in Roermond 10 jaar en alweer het 14de jaar bij de Roersoppers 
 
Waarom zwemmen: Zwemmen is gewoon de meest fantastische sport die er is en voor 
elke leeftijd. Je kunt er helemaal in op gaan. 
 
Ambitie bij het zwemmen: Vroeger wel, nu niet meer. In feite geldt voor mij elke training 
hard trainen.  
 
Welke slag het populairst: Vroeger de rugslag, nu vind ik alle slagen oké. 
 
Welke slag het minst populair: schoolslag 
 
Welke series: (sprint of lang??): lang, ik smulde van 400 meters, nu is 200 meter op tempo 
goed genoeg. Sprinten kan ik niet zo goed. 
  
Hoe vaak train je in de week: streven 4x per maand, lukt meestal 3x. Op donderdagavond. 
Sinds 1 jaar zwem ik bij RB Echt vanwege onze dochter Lise. Daar train ik ook gemiddeld 3x 
per maand op vrijdagavond. 
 
Wat vind je van de trainingen: Goed, met Arno of Ralf als trainer, altijd enthousiast en 
gedreven. 
 
PR / CR zwemmen: ooit lang geleden 1.04 op 100 rug , 57 op 100 vrij, 1.06 op 100 vlinder, 
nu? Ik zou het niet weten, wedstrijden zwem ik niet meer.  
 
Wat vind je van de Roersoppers: erg leuke vereniging met leuke spontane zwemvrienden. 
 
Vervul je een taak bij de zwemclub: Nee, reden, check mijn bezigheden. 
 



Wie is je grote sportidool: Momenteel Max Verstappen, vroeger had ik meerdere 
sportidolen……helaas allen betrapt op doping. 
 
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen: Als Ingrid niet af en toe stop zegt dan 
was deze lijst nog langer.  

- Reddingsbrigade Echt 
- Duikvereniging ROV Roermond, elke woensdag duiken in de Bosmolenplas, diverse 

duiktrips naar Zeeland of buitenland. 
- Toneelvereniging Ongerein Linne, elke 2 jaar doe ik mee en dat betekent 36x 

repetitie en 5 voorstellingen in april, komen jullie kijken? 5 t/m 7 en 12 & 13 april   
- Hardlopen elk weekend en soms een wedstrijd. Ambitie, marathon op termijn. Op 

dit moment is een halve marathon de max. (1h34) 
- Idas en Phyla Podenco Ibicenco, pups van 8 maanden. Betekent veel wandelen. 

Ingrid gaat met 1 behendigheid doen en wellicht kan ik de andere gebruiken bij de 
jacht. Jagen en jachtwedstrijden lopen is een hobby die momenteel in de ijskast 
staat.  

 

 

 

  

 



 

 

 

 



IN DE SCHIJNWERPERS 
 

Persoonlijke gegevens  

Naam:                                              Rinie van der Loo-Vergoossen 

Woonplaats:                                     Linne 

Leeftijd:                                          55 jaar 

Wanneer ben je jarig:                      20 september 

Heb je nog broertjes en/of zusjes: 2 zussen, 1 broer 

Welk beroep oefen je uit:                - secretarieel medewerker  

            - eigen bedrijf( van der Loo garagedeuren)  

       - distributeur van Herbalife 

Ben je getrouwd:                             Ja, maar nu helaas weduwe 

 

Wat is je  
Lievelingseten:             Italiaans  

Vieste eten:             Slakken 

Lievelingskleur:             Blauw 

Lievelingsdier:             Vlinder 

Lievelingsfilm:                                    The Bodyguard 

Lievelingsmuziek:                                Pop, soul, blues 

Leukste t.v.-programma:                     Reisprogramma’s 

Leukste leesboek:                               Niet het leukste maar  het laatst gelezen:     

                                                          “de oorsprong” van Dan Brown 

Leukste sport:                                    Zwemmen natuurlijk ( haha), nee: wandelen 

 

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

 

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

 

Vervul je een taak bij de zwemclub ? Nee 

 

Hoe lang ben je al lid ?                       Ongeveer 20 jaar 

 

Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen ? Tuinieren, muziek, 

 

Welke bekende Nederlander zou je wel eens willen ontmoeten ? Ilse de Lange 

 

Wat zou je met haar/hem willen doen ? Mee op tournee 
 



 
 
 

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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Wist je datjes:  

- Luuk Kresin de 100m vrij onder de minuut heeft gehaald en wel in een tijd van 

0.58.39 

- Wij hem hier van harte mee feliciteren! 

- Petra Verstraeten geslaagd is voor official 

- Wij  haar hiermee van harte willen feliciteren 

- De ALV dit jaar gehouden zal worden op vrijdag 15 februari 

- Wij hopen dat er veel leden komen  

- Deze gehouden wordt bij ´De Oetsjpanning` in Melick 

- Marleen van Haarst haar funktie zal beeindigen als secretaris 

- Er een nieuwe klein kamp commissie is voor de startgemeenschap 

- Wij hen veel succes wensen met de voorbereidingen 

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

Pepper 

- Pixie nu een klein zusje heeft 

- Charles en Karin Bos de trotse grootouders zijn 

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

- De brievenbus er niet meer is 

- Alle post naar het adres gestuurd moet worden naar het adres dat elders in het 

Soppertje staat 

- Wij graag zouden hebben dat jullie de verhaaltjes  in een WORD bestand naar ons 

toesturen 

- Wij als redactie er erg veel werk mee hebben om het ingevoegd te kunnen krijgen 

- Wij jullie hier alvast voor willen bedanken 

 



Wedstrijdkalender 

 
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            Echt 
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          



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


