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Voorwoord van de voorzitter. 
In mijn vorige voorwoord kwam ik tot de conclusie nog niet veel te kunnen vertellen over de sportieve 
prestaties binnen de startgemeenschap dit seizoen. Inmiddels is de competitie afgerond. We zijn op een vierde 
plaats geëindigd, luttele honderdste secondes na plek drie. Een prima prestatie dus en handhaving in de C-
competitie.  

Het seizoen zit er voor veel zwemmers alweer bijna op. Nog 1 LAC-wedstrijd (die overigens ook optioneel is en 
dus niet door alle zwemmers wordt gezwommen) en dan resten alleen nog de finales.  

Op de jaarvergadering hebben er twee wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden. Marleen van Haarst heeft 
haar functie van secretaris overgedragen aan Jolanda Damen (de moeder van Loes, Charlot en Roos Gelissen) 
en de PR-en communicatiefunctie is van Dorien van Pol overgedragen aan Pascal Ketelaars (de vader van Max, 
Emma en Julia). Beide vertrekkende dames werden ter plaatse in het zonnetje gezet. De nieuwe bestuursleden 
vanaf hier hartelijk welkom en hopelijk gaan we het karretje nog lang samentrekken. Er is in ieder geval van 
mijn kant uit behoorlijk enthousiasme opgevallen.  

Wel zijn we nog op zoek naar een verbindende schakel tussen de trainers en het bestuur. Hier hebben we al 
wel iemand voor op het oog, maar die denkt daar nog even over na. 

Ook is in de jaarvergadering het recreanten lidmaatschap opnieuw aan de orde gesteld. Ze zijn er in gering 
aantal al. Leden die wel graag met de zwemsport actief willen zijn, maar die eigenlijk weinig of zelfs geen 
wedstrijden willen zwemmen. Helemaal recreatief (lees speelser) trainen, is vanwege gebrek aan 
trainerscapaciteit nog niet mogelijk, maar er is geen verplichting tot het zwemmen van wedstrijden voor deze 
groep leden. De trainers geven echter wel aan, dat voor het verbeteren van prestaties af en toe een wedstrijd 
zwemmen geen kwaad kan. Minder wedstrijden dus. Maar voor hen die het echt niet willen, is geen 
wedstrijden dus ook een optie. 

En dan was er nog de appelen- en perenactie. Voor het tweede jaar op rij was mijn vrouw (en ja, zij is de 
moeder van Mike, wat bij sommige ouders van jongere Roersoppers, waar hij op de dinsdagavond training aan 
geeft, nog niet bekend bleek te zijn) bereid om de organisatie en coördinatie van de actie op zich te nemen. Het 
vinden van meehelpende Roersoppers bleek weer heel erg lastig. Slechts enkele auto’s melden zich spontaan 
aan of nadat de oproep in hun mailbox was binnengekomen. Vervolgens is bijna iedereen persoonlijk door 
Sylvia benaderd. Wel waren er best veel mensen bereid om op vrijdag én op zaterdag mee te helpen. Enkele 
mensen hielpen daar bovenop ook nog eens mee met het inpakken. Iedereen die heeft meegeholpen (en dat 
waren niet eens allemaal leden van de vereniging), of in het Apollobad, of daarbuiten appelen en peren heeft 
gekocht, enorm bedankt. De actie levert, mede doordat we van de friet overgestapt zijn naar soep met 
broodjes (Vera Kresin en Jolanda Bongartz bedankt voor het faciliteren hiervan), meer dan € 2.000 op en dat 
moet anders op een andere manier worden opgebracht (contributie?). Op zich is de teambuilding en de 
gezelligheidsgedachte van de actie een mooi iets. Maar wat meer spontane medewerking is hiervoor wel 
noodzakelijk. Voor het volgende jaar zoeken we dan ook nog een nieuwe coördinator, of anders moeten we 
een ander verkoopconcept bedenken.  

Nu gaan we met zijn allen op weg naar de clubkampioenschappen (dit stukje moest voor 7 april af zijn), de 
afsluiting van het seizoen bij Break Out de minioren finales, de regiokampioenschappen en de diverse NK’s. Of 
ik er in juni bij Arno en zijn team bij kan zijn dit jaar is nog eventjes de vraag. In dat weekeinde wordt mijn 
vader 80 en dat is natuurlijk ook maar één keer en daar ga ik zeker bij zijn. Aangezien hij in Voorhout (nabij 
Leiden) woont, is de combinatie vermoedelijk niet mogelijk. 

John Jansen, Voorzitter zwemvereniging de Roersoppers. 



 

 



Tijdens de jaarvergadering werden jubilarissen in het zonnetje gezet en namen we afscheid 
van enkele leden.   

	

	

	

	

	

 

 
Gefeliciteerd allemaal.  



IN DE SCHIJNWERPERS 
 

Persoonlijke gegevens: 

Naam:                                                   Marian Scheepers  ( moeder van Femke Scheepers) 
Woonplaats:                                        Herkenbosch 
Leeftijd:                                                54 
Wanneer ben je jarig:                        1 mei 
Heb je nog broertjes en/of zusjes:  1 zus en 2 broers 
Welk beroep oefen je uit:                 Spoedeisende Hulp verpleegkundige 
Ben je getrouwd:                                Nee ( samenwonend ) 
 

Wat is je 

Lievelingseten:          Asperge met zalm 
Vieste eten:                                         Bloedworst 
Lievelingskleur:                                   Blauw 
Lievelingsdier:                                     Hond 
Lievelingsfilm:                                     Films met  Meryl  Streep 
Lievelingsmuziek:                               van alles,  pop, Nederlandstalig, Borsato, Guus Meeuwis ,     
         Rowwen Hèze 
Leukste t.v.-programma:                  acht uur journaal 
Leukste leesboek:                              Gouden jaren van Annegreet van Bergen 
Leukste sport:                                     Zwemmen om te kijken en fietsen, rennen ,schaatsen , skiën en   
         paardrijden om te doen ( maar helaas tijdgebrek) 
 

Zwem je zelf ook (nog) ?                  Nee 

Hoe vaak (train je) in de week ?     Niet 

Vervul je een taak bij de zwemclub ?  Nevenactiviteiten commissie 

Hoe lang ben je al lid ?                      Ongeveer 4 jaar  nevenactiviteiten 

Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen ? Taxi rijden J naar zwembad en wedstrijden , 
wandelen en  creatief bezig zijn. 

Welke bekende Nederlander zou je wel eens willen ontmoeten ? Koning Willem - Alexander 

Wat zou je met haar/hem willen doen ?  Stuk wandelen en een alledaags gesprek met hem voeren. 

 



MET DE BILLEN BLOOT 



 



“TUSSEN DE LIJNEN”  
      op het startblok  
 

 
Naam:                                                    Charlot Gelissen 
 
Woonplaats:                                         Linne 
 
Leeftijd:                                                 15 jaar 
 
Heb je nog broertjes en/of zusjes:  ja, ik heb 2 zussen, Loes en Roos 
 
Welke schoolopleiding volg je of welk beroep oefen je uit: Ik zit op Schöndeln in 4 HAVO 
 
Zwemt sinds:                                         mijn zevende 
 
Waarom zwemmen:                            Ik vind het heel erg leuk en ik hou er van om in het  
     water te liggen 
 
Ambitie bij het zwemmen:                 PR’s blijven zwemmen en het naar mijn zin hebben 
 
Welke slag het populairst:                  borstcrawl 
 
Welke slag het minst populair:          schoolslag 
 
Welke series: (sprint of lang??):        sprint 
  
Hoe vaak train je in de week:             3 keer per week 
 
Wat vind je van de trainingen:           zwaar, leuk en ook gezellig 
 
PR / CR zwemmen:                                PR 
 
Wat vind je van de Roersoppers:       Een hele gezellige club! 
 
Vervul je een taak bij de zwemclub: Nee 
 
Wie is je grote sportidool:                   Ranomi Kromowidjojo 
 
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen: Met vrienden zijn, carnaval vieren en 
netflixen 
 

Ik geef de volgende “Tussen de lijnen” door aan Senna Bongartz. 



 

 

 

Verslag van onze jaarlijkse actie  

op vrijdagavond 15 maart en zaterdag 16 maart 2019 

 

Onze jaarlijkse actie begint altijd al op donderdag avond. Met het inpakken van de zakken appelen en 
peren bij Boerderij Plus Winkel Swalmhof van Peter Janssen. Net als het vorige jaar hebben we 800 
zakken van ruim 2 kilo lekkere appelen en peren ingepakt. Onze inpakploeg (Chris en Monique 
Hoeben, Jolanda Bongartz, Leo Tillmans, Mike, John en Sylvia Jansen) heeft mooie zakken gevuld met 
4 stuks Elstar + 5 stuks Pinova + 3 stuks Conference.  

In ruim anderhalf uur tijd hebben we meerdere kisten vol zakken appels en peren ingepakt. John en 
Mike hebben Sylvia haar auto vol geladen om al een eerste verkoopactie te starten in de Apollohal 
waar onze Masters aan het trainen waren. Martine de Haart heeft onze actie vooraf in de groepsapp 
aangekondigd zodat onze master zwemmers geld konden meenemen om de appelen en peren direct 
af te rekenen. Dit was een goede zet waardoor op donderdag al een mooi aantal zakken zijn 
verkocht. 

De verkoop op de vrijdagochtend bij de ZwemFit leden verliep iets minder goed maar ook hier 
hebben we toch nog enkele zakken kunnen verkopen. 

En dan is het vrijdagavond, 17.30 uur start onze eerste verkoop ronde in Posterholt. In totaal hebben 
we op basis van alle aanmeldingen 4 groepen op de vrijdagavond kunnen vormen. Twee groepen 
gaan verkopen in Posterholt, één groep in Vlodrop en één groep in Montfort. 

Aangezien de doorgaande weg in Posterholt vanwege werkzaamheden was 
afgesloten moest iedereen omrijden. Dit was al de eerste tegenslag.  De tweede 
tegenslag was het weer. De voorspelling is ronduit SLECHT. Bij het inladen van de 
zakken appelen en peren in de auto’s regent het al behoorlijk. Naar mate de avond 
vordert komt de regen alleen maar harder uit de lucht vallen tot het rond 19.00 uur 
echt stort regent. Iedereen is drijf en drijf nat. Toch lukt het twee groepen om alle zakken appels en 
peren (65 zakken resp. 60 zakken) te verkopen. Twee groepen is het niet gelukt om alles te verkopen. 
Door het extreem slechte weer deden de mensen hun deur niet meer open. 

 

De doorweekte verkopers kunnen zich, net zoals het 
vorige jaar, gelukkig gaan warmen in het KA-huis in 
Posterholt. Ook dit jaar hebben Vera Kresin en Jolanda 
Bongartz hier heerlijke, goed gevulde kippensoep, 
gemaakt. Voor iedereen was er ook een flesje drinken, 
super lekkere broodjes van bakker Clout uit Melick en 



na afloop een zakje chips. Ook dit jaar was de soep zo lekker dat deze tot de bodem 
van de pan toe werd uitgegeten. Het is bijna half 10 ’s-avonds wanneer we het KA-
huis kunnen afsluiten en kunnen gaan rusten voor een nieuwe verkoopdag op 
zaterdag. 

 Op zaterdag start onze verkoop ronde om 10.30 uur vanuit de parkeerplaats voor de Apollohal in 
Melick. Het is DROOG.  

Nu hebben we 8 groepen in totaal. Hopelijk lukt het nu om de zakken die we gisteren avond niet 
hebben kunnen verkopen toch nog vandaag te verkopen. Drie groepen gaan verkopen in Melick, drie 
groepen in Herkenbosch en twee groepen in St. Odiliënberg. Alle groepen doen extreem goed hun 
best en het lukt uiteindelijk iedereen om alle appelen en peren te verkopen. 

 

Ook vandaag staan Jolanda en Vera weer 
klaar in het KA-huis in Posterholt met hun 
lekkere soep.  

 

Het is heel fijn te kunnen melden dat ook 
dit jaar onze jaarlijkse actie, mede door de 
inzet van ieders hulp, weer zeer succesvol 

is geweest. Er zijn meerdere leden die twee en zelfs drie dagen hebben meegeholpen om te zorgen 
dat de actie weer zo goed is geslaagd.  

 

Super 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 nog een extra herinneringsmail aan 
iedereen hebben verstuurd. De dames Jolanda Bongartz en Vera Kresin die de lekkere en warme 
kippensoep 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 ook dit jaar tegen een onkosten 
vergoeding onderdak heeft verleend op de beide dagen. 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. 



MET DE BILLEN BLOOT 

Persoonlijke gegevens: 

Naam:                                                Roos Gelissen 
Woonplaats:                                       Linne  
Leeftijd:                                            13 jaar 
Lengte:                                              1.60 m. 
Gewicht:                                            43,4 kg.   
Wanneer ben je jarig:                       10 maart (2006) 
Heb je nog broertjes en/of zusjes:  ja, 2 zussen, Charlot en Loes 
Op welke school zit je:                     Ik zit in de brugklas van Lyceum Schöndeln  
            HAVO 4 
In welke groep zwem je:                   ik zwem nu nog in de jeugdselectie, maar na       
            de zomervakantie ga ik naar de selectie. 
      
Wat is je:  
Lievelingseten:                                  Friet  
Vieste eten:                                      Nasi 
Lievelingskleur:                                 Groen en blauw 
Lievelingsdier:                                   Hond 
Lievelingsfilm:                                   Before I fall 
Lievelingsmuziek:                              Ik hou van heel veel stijlen muziek 
Leukste t.v.-programma:                   Ik kijk bijna nooit tv 
Leukste leesboek:                             Dat weet ik even niet… 
Leukste vakantieland:                       Mexico en Curaçao 
Leukste sport:                                  Zwemmen 
   

v Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen? Afspreken met 
vriendinnen in de stad. 

v Wie is je favoriete sporter of sportster? Ranomi Kromowidjojo 
v Hoe vaak train je in de week? 2 keer, soms 3 keer 
v Welke zwemdiploma’s heb je al: A, B en C 
v Wil je dat er iets verandert aan de trainingen en wat? Niets 
v Wat zou je nog meer willen gaan doen met de zwemclub? 

Leuke uitjes bv. samen naar een pretpark 
v Als je wedstrijd mag zwemmen, welke slag zwem je dan het liefst? Vrije 

slag  
v En welke niet? De vlinderslag, rugslag en schoolslag 
v Wat wil je later worden? Gymlerares of fotograaf 

Ik geef de volgende “Tussen de lijnen” door aan Jody Niessen. 



 

  



20 QUESTIONS      
  

of Glamour voor Jolanda Damen. 

 

 

Wat is jouw taak binnen de vereniging?  Ik ben recent secretaris geworden. 

Een korte kennismaking via de bekende vragen...  

1.  Hoe ben jij met de ROERSOPPERS verbonden? Via mijn 3 dochters Loes, Charlot en 
Roos Gelissen. Charlot en Roos zwemmen op dit moment bij de Roersoppers. Loes 
komt na de zomer weer terug naar de Roersoppers, na 4 jaar gezwommen te hebben 
bij Hellas Glana in Sittard.                                                                                                                                                 

2.  Wat trekt jou zo aan deze sport? Dat de zwemmers PR’s halen voor zichzelf, maar 
dat er bij competitiewedstrijden toch het groepsgevoel is. 

3.  Wat hoop je met de ROERSOPPERS te bereiken? Dat het een groeiende vereniging 
wordt, waar prestaties maar ook plezier voor op staat.    

4.  Welke andere sporten doe je of vind je leuk om naar te kijken?  Ik doe zelf 
crossworkout en als het in de zomer héél warm is, dan trek ik baantjes in het 
buitenbad van de Weerderhof in Linne. Ik kijk af en toe naar Max Verstappen in de 
Formule 1 en áls het Nederlands voetbalteam op bv. een WK moet spelen (dat laatste 
alleen voor de gezelligheid en de drankjes).                                                                  

5. Wat zijn je andere hobby's? Tuinieren, schminken, groendecoraties maken, reizen, 
uit eten, met vriendinnen gezellige dingen doen, fotografie, shoppen, terrasje pakken 
en als ik dan nog tijd heb lezen.                                                                                                   

6.  Wie is voor jou een belangrijke persoon binnen de ROERSOPPERS? Iedereen. Zonder 
al deze vrijwilligers zou er geen vereniging zijn.                                            

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

8.  Wat vind jij de belangrijkste normen en waarden waar iedereen zich aan moet 
houden? Respect, eerlijkheid en zich houden aan afspraken. 

9.  Hoe goed kun jij tegen je verlies?  Ik geloof wel goed…….                                                                                                      

10.  Wat zou jij graag willen lezen in het Soppertje?  Verhalen van de zwemmers zelf.                                                                                     



11.  Jij mag een feestelijke avond plannen bij de ROERSOPPERS? Ik zou dit plannen op 
een héle gezellige locatie, met lekker eten en drinken en afwisselende muziek voor 
iedereen. En dan het liefst in de zomer, zodat we lekker naar buiten kunnen. 

12.  Wat is je lievelingsdrankje? Zoete witte wijn, champagne en bailey’s.                                                                                                                      

13.  Kerst of Sinterklaas? Eigenlijk allebei. Kerst is gezellig samen zijn met familie en een 
relax/rustmoment, omdat iedereen dan vakantie heeft. Alles mag, niks moet.       
Sinterklaas vind ik heel leuk, omdat ik ervan hou om met pakjesavond de meiden 
lekker voor de gek te houden met een grappig gedicht of gekke pakjes.                                                                                                                         

14.  Wat mis je bij de ROERSOPPERS? Gezellige uitjes voor de kinderen, bv. 1 keer per 
jaar samen naar een pretpark gaan.                                                                                                           

15.  Welke kranten of tijdschriften lees je?  De Limburger, woonmagazines en 
psychologie magazine.                                                                                                    

16. Voor welk tv-programma blijf je thuis?  Ik zal nooit thuisblijven voor een tv-
programma. Leuke programma’s neem ik op en kijk ik later (als ik tijd heb) terug. Dat 
zijn meestal woonprogramma’s en programma’s waar ik niet veel bij na hoef te 
denken. Gewoon lekker ontspannen.                                                                                              

 17.  Een uitgebreid 5-gangen diner of boerenkool met worst? Het 5-gangen diner, heerlijk! 

18.  Wat zijn jouw slechte gewoontes? Ongeduldig, te laat komen……  

 19.  Aan wie zou je nog de groeten willen doen? Aan iedereen die dit leest. 

20.  Wat zou je doen als je 100.000 euro zou winnen? Héél veel reizen en misschien een andere 
auto kopen. 

 

Ik zou het leuk vinden als Eva Vullers volgende keer de 20 questions invult.                                                                                      

  



 

Wist je datjes: 

- Pascal Ketelaars een nieuw bestuurslid is 
- Hij de functie heeft van PR & Communicatie 
- Eva Vullers hij hem bij deze functie ondersteund 
- Jolanda Damen secretaris is geworden 
- Wij hen veel plezier wensen met deze taak 
- Emmy Slabbers en haar vriend Bastiaan trotse ouders geworden zijn van hun dochter Julie 
- Zij geboren is op 18 november 2018 
- Mat en Jeanne Slabbers de trotse grootouders  
- Wij hen heel veel geluk wensen 

 
 
 

 
 
 

Willen jullie de kopie alleen inleveren in Word bestand ????? 
 
                                        Bedankt namens de redactie 

 
 
  



 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

WedstrijdkalenderWedstrijdkalender 



wedstrijdkalender 
 

 
 

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       
 
 
 



 

 

 

Hippisch Centrum Montfort – Cecile Bloemen Kruiden en Meer – Café de Sport 
Posterholt – Knippin ICT – Landall Landgoed Aerwinkel – Administratiekantoor 
J.J.M. Geelen – Creo Deco – TP Media – Rolf Joosten Schilderwerken – Thuys 
Makelaardij – Wee Play – Café Le Carrefour – VBA – Schurenhof – Slijterij 
Wijnboetiek Het Steenhuis –  

Café Bremmers – Naanhof Vlodrop – ABO Opleidingen – Dennis Schmitz 
makelaardij – stichting MERU / MVU – Aan de Hoeve – Modehuis Pleunis – 
Haarmode Schoenmakers – Dierenspeciaalzaak De Parasol – Tuincentrum 

Daniels – P. Janssen Transport – Tankstation P. Janssen – Bakkerij Jos Puts – 
Groenlijf Herkenbosch – Van Vlodrop Catering –  

Online Accountants MKB – Bekkers Woonoplossingen – Fysiotherapie R. 
Minkenberg & Theisen – Taxi Roerdalen – De Aethook – Move Easy – ’t Sjieke 

Sjeerke – Rabobank Roermond-Echt – Jan Linders Herkenbosch – Bloembinderij 
’t Haldert – Bas Beugelsdijk Schilders – Woonwinkel Knus – Hubo Minkenberg – 
Electro Moors – Salon Haarmode Fred – Café de Sjmeed – Grand Cafetaria De 
Aaj Meule – Kapsalon Cocomo’s – Openhaarden centrum Heemels – Kasteel 

Daelenbroeck – Cafetaria ’t Heukske – Print power – Xavisport – Service 
Bouwmarkt Har Gootzen & Zn – Jan Linders Melick – Vivere – JD Floats 
Hengelsport – Innovit webdesign – Café De Sport Melick – Chiropractie 

Roerdalen – Vormelique – Peter Kroon Fotografie – Restaurant Bie Dave en 
Marie – Julius – MAACwerk – Franssen Schilderwerken – Frenken Design – 

Slagerij Beulen – Isonova – Marc Cox Elektro Installatie – Dierenkliniek 
Roerdalen – Echte Bakker Clout – Dirkx Schoenen -    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


