
 

 ’t Soppertje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitgave juni 2019  
 
Het bestuur: 
 
Voorzitter:   Dhr. John Jansen    

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

 
 
 
Secretaresse:   Mevr. Jolanda Damen  

Oudeweg 63, 6067 DX Linne   
  

Tel. 06-29477391  
E-mail: secretaris@roersoppers.nl  

 
 
 
Penningmeester:   Dhr. Leo Tillmans  

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

 
 
 
Bestuurslid:   Dhr. Pascal Ketelaars 
PR & Communicatie  Berkenlaan 10, 6063 CS Vlodrop  
    Tel: 0653188901 / 0475-496311 
    E-mail: pr@roersoppers.nl 

 
 

 
Bestuurslid:     Mevr. Eva Vullers  
Ondersteunend lid  Stellingmolen 39 Herten                   
                                                               Tel: 0611563621                          
    E-mail: pr@roersoppers.nl 
 
 
 
 
 
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  
 

KOPIE VOOR HET SOPPERTJE INLEVEREN VOOR:  
11 oktober 2019 
 

mailto:secretaris@roersoppers.nl
mailto:admin@roersoppers.nl
mailto:ansbraun@gmail.com


Voorwoord van de voorzitter. 

Ik ga het deze keer kort houden.  

De RZK is achter de rug, met medailles voor Femke Scheepers.  Volgende week de  B 

kampioenschappen in Blerick en dan nog de seizoenafsluiting bij Break-Out. Wat gaat de tijd 

toch snel. Alweer een zwemseizoen voorbij.  

Dank aan de nevenactiviteitencommissie voor de zeer succesvolle tombola met een 

uitstekende opbrengst tijdens de clubkampioenschappen. Dank ook aan de speaker tijdens 

deze kampioenschappen. Heel erg goed gedaan. 

De kampioenschappen werden ditmaal voor het eerst gecombineerd met de 

clubkampioenschappen van Patrick, omdat startgemeenschapskampioenschappen blijkbaar 

niet kunnen volgens de KNZB.  

Hier gaan we komend seizoen wellicht met een list wat op verzinnen, want we willen 

uiteraard de beste zwemmer en zwemster van de startgemeenschap op het hoogste treetje 

zien.  

Het sponsorplan van de PR afdeling in het bestuur werpt vruchten af. We hebben hierdoor 

meer alternatieve inkomsten bronnen. Dat is mooi, want daardoor hoeft de contributie niet 

(of in ieder geval niet al te hard) te stijgen. 

Het bad gaat in de zomer een paar weken dicht voor verbouwing aan de kleedruimtes en de 

technische installatie. Hopelijk wordt de planning gehaald en zo niet, dan is er altijd in Echt 

nog ruimte om badwater te verkrijgen. Hiervoor zijn al toezeggingen gedaan. 

Verder zijn we nog steeds op zoek naar een verbindende factor tussen bestuur en TC en 

door het wegvallen van Job Schrauwen op de maandag avond is er ook op het vlak van 

trainers nog het een en ander te bewerkstelligen.  

Geen paniek, het komt altijd allemaal weer goed.  

Daarnaast is de kampcommissie vol aan de slag om een kamp voor te bereiden waaraan alle 

leden van Patrick en de Roersoppers deel mogen nemen. Er worden nog vrijwilligers gezocht 

om uit te helpen, maar ook dat komt vast in orde. 

Het kamp wordt sowieso rook- en alcoholvrij, dus geen angst om aan te melden! 

Fijne vakantie en tot volgend seizoen, 

 

John Jansen, Voorzitter zwemvereniging de Roersoppers. 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
 

  



Even voorstellen…….  

De activiteitencommissie 

 

Sinds een aantal  jaren zijn  wij bij de SG Patrick de Roersoppers actief als  activiteitencommissie. Tijd 

dus om ons eens voor te stellen! 

 

 

Van links naar rechts:  Brigit, Pauline, Saskia, Marian, Susanne, Jennifer en Daniëlle. 

 

Wat doen wij als activiteitencommissie? 

Wij organiseren  samen allerlei leuke activiteiten voor onze leden. Meestal hebben deze activiteiten 

met zwemmen te maken, maar niet altijd. Zo organiseren wij de sinterklaasactiviteit, de 

Nieuwjaarsduik, de tombola bij de clubkampioenschappen en natuurlijk de spetterende jaarlijkse 

seizoen afsluiting. Ook organiseerden we de succesvolle  snorkelworkshop, filmavond (0.03 

seconden) en de zwemloop van afgelopen jaar. Ideeën genoeg dus!   

Kom jij ons team versterken? 

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden voor ons gezellige team. Heb jij ook hart voor onze mooie 

vereniging en heb je goede ideeën en/of vind je het leuk samen met ons activiteiten te organiseren? 

Meld je dan nu bij één van ons aan! 

 

De activiteitencommissie 

 



MET DE BILLEN BLOOT 



 



Hallo zwemmers van SG Patrick-De Roersoppers 

 

Met dit lekkere weer krijgen we allemaal weer zin in de zomervakantie. En bijna 

zomervakantie betekent dat het kamp weer voor de deur staat! Dit jaar gaan we het op een 

andere manier doen dan gewend. Het wordt namelijk geen ‘Klein Kamp’ meer. Iedereen die 

lid is mag deelnemen aan het kamp. Toch blijven de activiteiten vergelijkbaar met wat jullie 

gewend zijn van klein kamp.  

Tegen de tijd dat het kamp bijna is, zal de locatie bekend worden gemaakt. Ook zal er een 

paklijst en een lijst met huishoudelijke regels verstuurd worden. Maar voor nu even twee 

belangrijke regels. Dit jaar is het eerste jaar dat er 18+ deelnemers mee mogen. Echter 

mag er géén alcohol genuttigd worden, mag er niet gerookt worden en mag de 

kamplocatie niet worden verlaten.  

Het kamp zal dit jaar gehouden worden op 6-7-8 september 2019. De locatie laten we nog 

even geheim, maar het zal niet ver weg zijn. De reistijd is ongeveer 30-45 minuten. Het 

kampgeld bedraagt €37,50 per deelnemer, maar leden van de Roersoppers krijgen van de 

vereniging een bijdrage waardoor er nog maar €27,50 betaald hoeft te worden. De kinderen 

die met de Appels- en Perenactie hebben meegeholpen krijgen er nog €5,- korting bovenop. 

Jullie kunnen je opgeven door het aanmeldformulier onder deze uitnodiging in te vullen. 

Deze kan vervolgens gemaild worden naar e.vullers@outlook.com.  

Het aanmeldformulier dient vóór zondag 30 juni 2019 aanstaande ingeleverd worden! Het 

kampgeld wordt eenmalig via automatische incasso afgehouden. (Dit bedrag zal van 

dezelfde rekening worden afgeschreven waarvan ook de contributie wordt geïnd).  

Verder zoeken we nog hulp! Mochten jouw ouders kunnen en willen helpen kunnen ze dit 

ook aangeven bij het aanmeldformulier.  

Wil je niet mee op kamp maar wel helpen? Ook dat kan! Stuur dan even een mail en wij 

zullen dan contact met je opnemen.  

 

Voor vragen kunnen jullie terecht bij Eva Vullers e.vullers@outlook.com en  

Lotte Beckers kamp@zvpatrick.nl.  

 

We hopen op veel aanmeldingen zodat we er weer 

een supergezellig kamp van kunnen maken! 

 

Met vriendelijke groet,  

De Kamp Commissie 
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Aanmeld formulier  

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Geboortedatum: 

 

Zijn er welzijnsomstandigheden waarmee de organisatie rekening dient te houden 

(kruis de keuze aan)?  

Nee 

Zo ja, welke: 

 

Gedurende het kamp zullen bepaalde fysieke activiteiten worden georganiseerd. 

Daarnaast zal er ook de nodige spijs en frisdrank worden geregeld. Zijn er 

onderwerpen met betrekking tot bovenstaande op te noemen waarmee de organisatie 

rekening dient te houden (kruis de keuze aan)? 

Nee 

Zo ja, welke: 

 

Telefoonnr. waarop ouders/verzorgers te bereiken zijn: 

E-mailadres:  

 

Mijn ouder(s) willen en kunnen helpen bij (kruis de keuze aan): 

Nachtshift 

Poetsen zondag morgen/middag 

 

Door onderstaand kader aan de vinken stem ik in met de aanmelding en de 

privacyverklaring van zwemvereniging “De Roersoppers” Roerdalen (zie website voor 

inhoud)  

 
 
 

 



Wist je datjes:                  

 

- Er op 4 en 11 mei een duikworkshop is gegeven 
- Er verderop in het Soppertje foto’s van staan 
- We gehoord hebben dat het heel geslaagd was 
- Het zwembad nu eindelijk gerenoveerd gaat worden 
- Dit in de zomervakantie gaat gebeuren 
- Wij dit in het nieuwe seizoen kunnen gaan bewonderen 
- Het nu echt bijna het einde van het seizoen is 
- Wij jullie allemaal een heel fijne zomervakantie toewensen 
- Wij in het nieuwe seizoen veel verslagen van jullie hopen binnen te krijgen 
 
 

 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 
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Nevenactiviteitencommissie  bedankt!! 



 

  



 
 
 
 
 

 
 
 



De grote plaats die De Roersoppers in ons gezin inneemt de afgelopen 14 jaar. 

Allereerst zal ik me even voorstellen voor diegene die mij nog niet kent, ik ben Eef Wijnands 

getrouwd met Marc en moeder van Koen, Roel en Daan. 

Toen wij kinderen kregen was het voor ons al heel vanzelfsprekend dat we ze vlug wilde leren 

zwemmen aangezien wij ongeveer 200 meter van de Maas, Roer en Hambeek wonen en er niet aan 

moesten denken dat ze uit de tuin zouden ontsnappen en naar het water zouden lopen. Dus na 

babyzwemmen volgden peuterzwemmen en daarna A-B-C zwemmen.  Aangezien onze oudste 

zwemmen leuk vond en de eerste kennismaking met de Roersoppers gelijk met een medaille werd 

beloond wilde hij graag lid worden. Wij als ouders dachten best leuk om hem lid te maken van de 

zwemvereniging 1 of 2 keer per week even zwemmen en af en toe een wedstrijdje is goed te doen. Ik 

denk dat dit wel bij meerdere ouders het geval is maar wisten wij veel wat de zwemvereniging met 

een kind (bij ons meerdere kinderen)  kan doen.  Binnen een paar jaar waren alle drie onze kinderen 

lid van de Roersoppers.  Meerdere kinderen houdt in meerdere leeftijdsgroepen zowel bij trainen en 

wedstrijden, dus voordat je het weet ben je er veel mee bezig. Heel zeker omdat alle drie onze 

kinderen zwemmen wel heel erg leuk vonden en er niet aan moesten denken om een training of 

wedstrijd  te missen. Dat hield dus in dat in die periode zowel de swimkick- minioren/junioren- 

competitie-LAC en de invitatiewedstrijden gezwommen werden en er dus elk weekend wel iets te 

doen was. Gelukkig vonden wij het als ouders ook wel leuk om op de tribune te zitten en alle 

zwemmers aan te moedigen. Hoe vaker je gaat kijken hoe meer je leert van de wedstrijdregels en 

hoe meer mensen je ook leert kennen.  Ik moet zeggen dat het vaak best gezellig is op de tribune. 

Toen bleek dat er officials nodig waren voor al deze wedstrijden leek het Marc leuk om dit ook maar 

eens te gaan proberen. Hij volgde de officialcursus en staat regelmatig met veel plezier aan de 

badrand.  

Koen en Daan zwommen goed en haalden regelmatig medailles op de Limburgse kampioenschappen 

en plaatsten zich ook meerdere keren voor het NJJK, Roel ontwikkelde zich breder en ging er ook nog 

triathlon bij doen. 

Als je als zwemmer dan toch bezig bent om wedstrijden te zwemmen dan zijn met name de 

invitatiewedstrijden  erg leuk. Ik denk dat de ouderen zich nog maar al te goed de wedstrijden in 

Herborn herinneren drie dagen veel lol en goede prestaties. Ook de wedstrijden in Erkelenz (denk 

aan de Prämienläufe) en Dülken (Quark mit Obst) zijn erg leuk en geschikt voor de jongere 

zwemmers. Dan is er natuurlijk nog de onvergetelijke Swimmeet op 28-29-30 december die  geschikt 

is voor de iets oudere zwemmers vanwege de lange dagen maar de meeste zwemmers die er ooit 

aan hebben deelgenomen weten wat ik bedoel. 

Koen leek het leuk om zijn kennis door te geven en begon als trainer. Later is hem gevraagd om de 

trainer 3 cursus te gaan doen en deze heeft hij nu afgerond.  Daarnaast houd Koen  zich  ook nog 

bezig met het maken van de opstellingen voor een wedstrijd en de communicatie met de vereniging 

die de wedstrijd organiseert . 

Op de vraag wat ik doe voor de Roersoppers kan ik antwoorden niet zo veel. Ik probeer bij 

wedstrijden te helpen met opbouwen/afbreken. Verkoop soms de programma’s en doe meestal het 

drinken voor de officials verzorgen. Maar er zijn natuurlijk ook supporters nodig en dat doe ik graag. 



Even terug naar het begin. Na 14 jaar nemen de Roersoppers een grote plaats in ons gezin in en komt 

het wel dagelijks aan bod. De Roersoppers staan bij onze kinderen garant voor een grote 

vriendengroep. Zowel de groep van Koen en Roel als de groep van Daan heeft zich ontwikkeld tot een 

leuke gezellige groep. Ook naast de trainingen en wedstrijden weten ze zich te vinden om samen iets 

te ondernemen. Zelfs nu veel van hen zijn uitgevlogen en op kamers wonen  komen ze nog 

regelmatig bij elkaar. De vriendschap blijft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

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 -    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


