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Voorwoord van de voorzitter. 

Na de seizoenafsluiting, een zeer geslaagd kamp en een gezellige vrijwilligersavond in Vlodrop bij  Sint 

Ludwig, zijn we weer van start gegaan met een nieuw zwemseizoen. Na de verbouwing van de 

technische installatie ging het bad precies volgens planning weer open. Wel zijn er nog wat 

werkzaamheden blijven liggen, zodat het bad nog een keer een paar weken dicht moet. Onder andere de 

voegen in de wand bij baan 4 zijn dusdanig slecht dat dit nog moet worden aangepakt en in de planning 

van de afgelopen operatie was daar geen tijd meer voor. Op dit moment wordt de hele hal buiten het 

bad op de schop genomen. Het gaat vast mooi worden. De eerste wedstrijden zijn inmiddels 

gezwommen en ook de eerste competitiewedstrijd in de landelijk C-competitie komt er alweer aan. We 

zwemmen met onze selectie van de startgemeenschap Patrick de Roersoppers al een tijdje op dit niveau 

en er is potentie om naar de B-competitie te promoveren. Dat kan natuurlijk alleen maar lukken als we 

met de gehele selectie naar de vier competitiewedstrijden per seizoen toekomen. Voor de eerste 

wedstrijd zijn er een record aantal afmeldingen. Toegegeven beter afmelden dan onaangekondigd niet 

verschijnen, vanwege de daarop volgende boetes. Echter deelname aan de competitie is niet voor niets 

zo ongeveer het enige waar je als zwemmer standaard voor wordt aangemeld. Buiten natuurlijk de 

kampioenschappen aan het einde van het seizoen en de Limburgse winterkampioenschappen, maar daar 

moet je jezelf voor kwalificeren en als je daar zoveel moeite voor hebt gedaan ligt afmelden niet erg voor 

de hand. Als je de zwemcompetitie met de voetbalcompetitie zou vergelijken en er melden zich voor een 

wedstrijd van een elftal en twee reserves drie man/vrouw af, dan kan er weliswaar toch gevoetbald 

worden met 10 spelers, maar dat is op voorhand niet bepaald een succes formule. In de zwemcompetitie 

werkt dit uiteraard hetzelfde. Er wordt voor punten gezwommen in verschillende leeftijdscategorieën bij 

zowel de jongens en meisjes, als bij de dames en heren. De twee snelste zwemmers per deelnemende 

vereniging zwemmen in de punten. Dat is een best wel ingewikkeld systeem, maar als we in bepaalde 

leeftijdscategorieën niet meezwemmen, dan ook geen punten. Dit geldt ook voor de estafettes. Niet 

zwemmen is geen punten. Het wedstrijdsecretariaat besteedt veel tijd aan het maken van de opstelling, 

waarbij vooraf met de PR’s die een zwemmer heeft staan, wordt gekeken hoe we de meeste punten bij 

elkaar kunnen zwemmen. Als zich dan vlak na het maken van de opstelling zich tientallen zwemmers 

afmelden, kunnen ze opnieuw beginnen. In de parallel naar het voetbal moeten dan noodgedwongen E-

tjes bij de C-tjes meespelen. Terugvertaald naar het zwemmen moeten dan minioren 3 bij minioren 5 

meezwemmen bijvoorbeeld. Dat is een kansloze missie. Oproep aan de gehele selectie en jeugdselectie! 

Meld je alleen af als het echt niet anders kan. Ik snap heus wel dat je niet kunt deelnemen als je ziek 

bent, of op vakantie bent, of op een buitenland stage. LAC, junioren-jeugd-senioren, Piet de Vlieger 

wedstrijd, Swimmeet, Dülken, Erkelenz enzovoorts, dat zijn wedstrijden waar je jezelf voor moet 

aanmelden. Dat heeft weer als nadeel dat dit soms wordt vergeten, waardoor je dan niet mee kunt 

zwemmen. We hebben de gezelligste zwemselectie van heel Limburg. Dat blijkt al vele jaren op de 

Swimmeet en dat willen we uiteraard ook graag zo houden. Bovendien hebben we er natuurlijk ook 

begrip voor, dat een dergelijke late aankondiging van een wedstrijd door de KNZB, waar de chaos zo af 

en toe compleet lijkt te zijn, tot afmeldingen leidt. Misschien niet zo’n leuk voorwoord dit keer, maar 

evengoed een sportief, vriendschappelijk en succesvol zwemseizoen toegewenst. 

John Jansen, Voorzitter zwemvereniging de Roersoppers. 

 

 

 

 

 

 

 



Beste zwemmers en ouders, 
 

Naar aanleiding van de vele vragen treffen jullie hieronder wat uitleg aan over enkele aspecten van de 

zwemwedstrijden. 

 
Leeftijdscategorieën 

 
Zwemmers zijn ingedeeld in de volgende categorieën: 

 
● minioren 

● junioren 

● jeugd 

● senioren (en daarna masters) 
 

Deze indeling vindt plaats aan de hand van de leeftijd op 31 december van het zwemjaar, en is 

uitgedrukt in onderstaande tabel o.b.v. het geboortejaar. Deze leeftijd geldt dan voor het gehele 

zwemseizoen (ofwel schooljaar). Je moet minimaal 6 jaar zijn om te mogen deelnemen aan wedstrijden. 

 

2019/2020 Dames Heren 

minioren 1 2013 en 2014 vanaf 6 jaar 

minioren 2 2012 2012 

minioren 3 2011 2011 

minioren 4 2010 2010 

minioren 5 2009 2009 

minioren 6 nvt 2008 

junioren 1 2008 2007 

junioren 2 2007 2006 

junioren 3 2006 2005 

junioren 4 2005 2004 

jeugd 1 2004 2003 

jeugd 2 2003 2002 

senioren 2002 e.o. 2001 e.o. 

masters 1998 e.o. 1998 e.o. 

 
Wedstrijdorganisatie 

 
Er zijn twee soorten wedstrijden: 

 
1. Wedstrijden waar vooraf een opstelling voor gemaakt 

wordt. Als je niet kunt dan moet je je hiervoor expliciet 

afmelden. 
2. Wedstrijden waar je een uitnodiging voor krijgt en waar je je expliciet voor moet aanmelden. 

 
Voor beide categorieën geldt dat als je staat opgesteld en je niet komt opdagen zonder afmelding je 

een boete van de KNZB krijgt die je zelf moet betalen. De hoogte van de boete is afhankelijk van het 

type wedstrijd en evt. van het aantal programma’s die je had moeten zwemmen (zie laatste paragraaf). 

Als je je op de dag van de wedstrijd nog wilt afmelden (bijv. ziek) dan kan dat via het in de uitnodiging 

vermelde telefoonnummer (aanwezige coach), d.w.z. niet meer via de email. Doe dat zo vroeg 

mogelijk, maar in ieder geval voor het genoemde verzameltijdstip. In de laatste paragraaf meer info 

over boetes. 



Opstellingswedstrijden (categorie 1) zijn: 

● Competitie 
● Minioren/Junioren 
● SwimKick 
● Clubkampioenschappen (voor de jeugdselectie en selectie) 
● Kampioenschappen (estafette, RWK, RZK, NJJK, Minioren finales) 
● Minioren Clubmeet 

 
Uitnodigingswedstrijden (categorie 2) zijn: alle overige wedstrijden, bijv.: 

 
● LAC’s (Lange Afstand Circuit) 

● Junioren-Jeugd-Senioren (JJS) 

● Piet de Vlieger, Alma Mater 
 

De wedstrijdkalender is in het begin van het seizoen vastgesteld en gepubliceerd (zie 

https://roersoppers.nl/wedstrijdkalender/), maar er kunnen er in de loop van het jaar nog 

uitnodigingswedstrijden bijkomen. In die gevallen volgt dan ook via de mail een uitnodiging. 

 
● SwimKick: 8 december, 2 februari en 8 maart. 

Hierbij zijn medailles te winnen voor elke 

jaargang. 
● Minioren /Junioren: 29 september, 15 december,19 januari en 29 

maart. Hierbij zijn medailles te winnen. 
● Minioren Clubmeet: 10 november en 9 februari 
● Competitie: 6 oktober, 3 november, 12 januari en 15 maart 

Voor de competitie geldt dat we daarvoor met een zo sterk mogelijk team willen aantreden. Jullie 

worden met klem verzocht om hierbij aanwezig te zijn, dus noteer deze data al in jullie agenda. 

Je kunt vanaf geboortejaar 2007/ 2008, soms 2009 en ook in de jeugdselectie zwemmend 

hieraan deelnemen. 

 
Ander wedstrijden die erg leuk zijn, 

● Piet de Vlieger te Melick: 13 oktober 
● Alma Mater te Echt: 1 maart 
● Clubkampioenschappen te Melick: 26 april 

 
Daarnaast zijn er ook nog buitenlandse wedstrijden zoals bijvoorbeeld in Dülken (Duitsland). Daar is de 

datum nog niet van bekend. Het buitenland geeft een extra dimensie aan een wedstrijd om eens mee te 

maken. 

Andere tegenstanders, andere taal en net iets andere gebruiken. 

Verder zijn er natuurlijk ook nog masterwedstrijden en is er het LAC-circuit waar de lange afstanden 

gezwommen worden. 

 
Raadpleeg regelmatig de kalender op onze website en kijk ook eens af en toe of er nieuwe wedstrijden 

bij zijn gekomen. 

Zie ook https://www.knzbzuid.nl/webkalender: hier kan je vooraf al zien welke afstanden er op het 

programma staan. 

https://roersoppers.nl/wedstrijdkalender/
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Boetes 
 

Er zijn verschillende afmeldcodes met verschillende 

boetebedragen. De boetebedragen worden hoger als de 

wedstrijd belangrijker is. 

 

Omschrijving Code Boete (2019) 

Afgemeld AFGEM gratis 

Niet gestart (te 

laat afgemeld) 

NG € 3,00 per dag bij 

alle wedstrijden 

Niet gestart (zonder afmelding) NGZA € 9,85 per start bij 

circuitwedstrijden, 

competitie, 

clubkampioenschappen 

en invitatiewedstrijden 

€ 89,40 per start bij de finales 

van Nederlandse 

kampioenschappen 

 

 
Ook het afmelden moet steeds vroeger als de wedstrijd 

belangrijker is. Bijvoorbeeld: 

 
● Een Swimkick-Minioren/Minioren-Juniorenwedstrijd in Melick die om 14.00 begint. Het 

inzwemmen start dan om 13.30 uur. Tot 13.15 uur is het AFGEM. Daarna is het NG of 

NGZA. 
● Een Junioren-Jeugd wedstrijd of Competitiewedstrijd in Maastricht die om 14.00 

begint. Het inzwemmen start dan om 13.30 uur. Tot 11.30 uur AFGEM. Tot 13.00 

NG en daarna NGZA. 
● De regionale kampioenschappen in Eindhoven-Maastricht-Venlo die om 14.00 begint op 

zaterdag. Het inzwemmen start dan om 13.30 uur op zaterdag. Tot vrijdag 14.00 AFGEM. 

Daarna is het NGZA. 
 

In individuele gevallen kan de scheidsrechter hiervan afwijken, bijvoorbeeld ziek tijdens de wedstrijd 

is vaak AFGEM. 

 
Mochten er nog vragen zijn dan horen we dat 

graag. Met vriendelijke groet, 

Trainers |Coaches SG Patrick – De Roersoppers 
 

 

 

 



 



“TUSSEN DE LIJNEN”  

      op het startblok  

 
 

Naam:      Femke Scheepers                                                                                     
 
Woonplaats:     Herkenbosch  
 
Leeftijd:     Ik ben 14 jaar oud 
 
Heb je nog broertjes en/of zusjes:   Nee ik ben enigst kind. 
 
Welke schoolopleiding volg je of welk beroep oefen je uit:  

Ik zit op Lyceum Schöndeln, 3 Atheneum.   
 
Zwemt sinds:  Ik zwem al vanaf mijn 6de jaar, meteen na het behalen van mijn C-

diploma, ben ik bij de Roersoppers gekomen.  
 
Waarom zwemmen:  Het is een hele leuke sport die je kan beoefenen onder alle 

weersomstandigheden .  
 
Ambitie bij het zwemmen:   Ooit een keer naar het NK mogen.  
 
Welke slag het populairst:  Dit is een lastige, vrije slag vind ik leuk maar schoolslag is ook geen 

verkeerde slag. 
 
Welke slag het minst populair:  Vlinderslag, deze slag is voor mij het vermoeiends dus die sla ik het 

liefst over. 
 
Welke series: (sprint of lang??):  Sprint zeker weten, je hoeft je energie niet te verdelen een stuk 

makkelijker. 

  
Hoe vaak train je in de week:   Ik probeer 4 keer te trainen, maar dat lukt niet altijd. 
 
Wat vind je van de trainingen:  Ik vind de training bij de selectie leuk, af en toe ook erg zwaar en 

warm. Maar het is vooral iedere training erg gezellig!!! 
 
PR / CR zwemmen:  Ik hoop ooit nog onder de 1 minuut te zwemmen bij de 100 vrij. 

 
Wat vind je van de Roersoppers:  De Roersoppers is een erg gezellige vereniging voor jong en oud. 

 
Vervul je een taak bij de zwemclub:  Nee ik ben vooral zwemmer en af en toe help ik mee de touwen uit 

het water te halen ;) 
 
Wie is je grote sportidool:   Maarten van der Weijden, hij heeft laten zien dat ook wanneer je           
     een tegenslag hebt, dat je dromen uit kunnen komen. 
 
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen: Ja, ik doe triathlon en ik speel nog saxofoon. 
 

 



 

 

  



 

Uitslagen Clubkampioenschappen 2019: 
 

Groep Swimkick SGPR: 
Minioren 1 + 2  Clubkampioenen:  

Dames:   1e pl. Julia Ketelaars 
Heren:    1e pl. Gido van Dijk 

Minioren 3 + 4 Clubkampioenen: 

Dames:   1e pl. Feline Terhaag 
Heren:    1e pl. Luc van Pol   

Minioren 5 + junioren 1 Clubkampioenen: 
Dames: 1e pl. Valerie Peek 

Heren:   n.v.t. 
 

Groep Jeugdselectie + Selectie + Masters SGPR: 
Minioren 5 + junioren 1 Clubkampioenen:                   

Dames: 1e pl. Emma Ketelaars 

Heren:  1e pl. Jort Beckers 
Junioren 1 + 2 Clubkampioenen: 

Dames: n.v.t.  
Heren:  1e pl. Bram Smit 

Junioren 2 + 3 Clubkampioenen: 
Dames: 1e pl. Femke Scheepers 

Heren: n.v.t. 
Junioren 3 + 4 Clubkampioenen: 

Dames: n.v.t. 
Heren: 1e pl. Luuk Kresin 

Jeugd 1 + 2 Clubkampioenen: 
Dames: 1e pl. Charlot Gelissen 

Heren:  1e pl. Daan Wijnands 
Senioren 1 en ouder Clubkampioenen: 

Dames: 1e pl. Sarina van Rijt 

Heren:  1e pl. Koen Wijnands 
Masters Clubkampioenen: 

Dames: 1e pl. Vivian Poulussen 
Heren:  1e pl. Marco Moers 

 

Algemene Clubkampioenen Zwemvereniging  
e Roersoppers 2019: 
Dames: Femke Scheepers 
Heren: Koen Wijnands 

 
 

 
 

Wij feliciteren alle clubkampioenen van het seizoen 2019!!!!! 



 



MET DE BILLEN BLOOT 

Persoonlijke gegevens:   

Naam:        Emy Meuleners 
Woonplaats:         Melick 
Leeftijd:        7 jaar 
Lengte:        130cm 
Gewicht:          22 kg  
Wanneer ben je jarig:      18 januari 2012 
Heb je nog broertjes en/of zusjes:     Ja, twee zusjes, Lynn en Tess 
Op welke school en in welke groep zit je:       Groep 4, basisschool de Achtbaan  
In welke groep zwem je:   Op dinsdag en donderdag bij de Swimkick 

groep 

     

Wat is  je:  

Lievelingseten:       Lasagne 
Vieste eten:        Tomaten 
Lievelingskleur:      Groen 
Lievelingsdier:       Hond 
Lievelingsfilm:       Frozen 
Lievelingsmuziek:    Kinderen voor kinderen en de laatste tijd 

top 40 
Leukste t.v.-programma:      YouTube filmpjes 
Leukste leesboek:    Ik houd niet van lezen, ik doe het omdat 

het moet. 
Leukste vakantieland:      Kroatië 
Leukste sport:       Zwemmen en turnen 

   

❖ Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen ? Turnen 
❖ Wie is je favoriete sporter of sportster ? Heb ik “nog” niet 
❖ Hoe vaak train je in de week ? 2 keer in de week op dinsdag en donderdag 
❖ Welke zwemdiploma’s heb je al: A,B en C 
❖ Wil je dat er iets verandert aan de trainingen en wat ? Geen idee 
❖ Wat zou je nog meer willen gaan doen met de zwemclub ? Op zaterdag zwemmen en 

nog een keer mee op kamp. 
❖ Als je wedstrijd mag zwemmen, welke slag zwem je dan het liefst ? Borstcrawl 
❖ En welke niet ? Rugcrawl 
❖ Wat wil je later worden ? Sport juf 

 

 

  



IN DE SCHIJNWERPERS 

 

Persoonlijke gegevens:  
Naam:        Jeroen Meuleners 
Woonplaats:     Melick 
Leeftijd:     41 jaar 
Wanneer ben je jarig:   13 januari 1978 
Heb je nog broertjes en/of zusjes:  1 zusje, Congitta Meuleners, zij zwemt ook. 
Welk beroep oefen je uit:   Anesthesie medewerker 
Ben je getrouwd:    Ja, in augustus 2012 met Claudia.  

            We hebben samen drie kinderen. Emy, Tess en Lynn.  
                                                                 Zij zwemmen momenteel ook. 

Wat is je:  

Lievelingseten:  Niet specifiek een bepaald gerecht, maar pasta eet ik 
graag. 

Vieste eten:                                            Ik lust zover ik weet alles, al zijn slakken niet mijn eerste  
keus. 

Lievelingskleur:    Paars 
Lievelingsdier:    Ik ben niet zo’n dieren fan 
Lievelingsfilm:    The Hangover 
Lievelingsmuziek:    Top 40 en dance 
Leukste t.v.-programma:   CSI 
Leukste leesboek:    Kookboek 
Leukste sport:    Zwemmen staat op nummer 1, daarnaast hardlopen. 

 

Zwem je zelf ook (nog) ?   Jazeker.  
Hoe vaak (train je) in de week ?  2 keer in de week (maandag en donderdag). 

Voor de Nederlandse master wedstrijden probeer ik 3 
keer in de week te trainen. 

Vervul je een taak bij de zwemclub ? Momenteel niet. In het verleden heb ik training  
     gegeven aan de Master 2 en de senioren groep.  
     Ook regelde ik het grote kamp. 
Hoe lang ben je al lid ?  In 2012 was mijn 25 jarig jubileum, dus nu alweer 32 

jaar. 
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen ?  

Mijn gezin, hardlopen, motor rijden, koken, uit eten en 
af en toe wat modellenwerk. Ik verveel me dus niet.  

Welke bekende Nederlander zou je wel eens willen ontmoeten ?  
 Naomi Kromowidjojo. 

Wat zou je met haar/hem willen doen ? Eerst een beschuitje eten, daarna techniek training. 



 



De pen van………………….. 

 

Hoi Iedereen,  

 

Mijn naam is Arno Schrauwen, ik ben al ca 45 jaar lid van De Roersoppers. Ben getrouwd met Milou 
en heb 3 zonen.  
 
Mannen met veel praatjes en waarbij het vooral draait om winnen. Het winnen houdt het wel 
spannend. Iedere keer wordt je weer opnieuw getriggerd. 
 
 Als “klein” mannetje fietste ik van de Donderberg naar het zwembad in Swalmen. In de beginjaren 
was het om 06.30 uur de fiets op om op tijd in het zwembad te liggen.  
Ik was er net bij en mocht al mee naar de grote wedstrijd. Een van mijn eerste wedstrijden was 100 
meter schoolslag tegen Fred Eefting ( olympische zwemmer).  
Lag ruim een baan achter.  
Toen ik er uit kwam was ik zo diep gegaan dat ik tegen de duiktoren aan liep.  
 
Ik dacht dat moet anders. In de afgelopen 45 jaar is er  heel veel veranderd. Ik heb heel veel 
golfbewegingen binnen de vereniging meegemaakt.  
 
Samen met Karin en Charles Bos hebben wij jarenlang de kampen georganiseerd. Spelletjes van ei-
gooien tot Olympische Spelen kwamen allemaal voorbij. Daarna heb ik nog 8 jaar het grote kamp 
georganiseerd met super vette dingen. Van zeilen tot in de late uurtjes op stap gaan. Friesland was 
destijds van de Roersoppers.  
 
Triathlon was in die tijd net zo hip als nu. Samen met Charles en nog een aantal oud leden heb ik 
getraind voor de IRON MANN. In 1988 heb ik hem volbracht. In dat jaar mocht ik ook deelnemen aan 
het EK ½ Triathlon in Stein. 200.000 mensen langs de kant. Het fietsen was zoals in de Tour de 
France, een mensenhaag op de diverse Zuid-Limburgse heuvels. Je werd gewoon gedragen.  
 
Veel mensen gaan als ze ouder worden minder doen. De laatste 10 jaar ben ik gaan Master 
Zwemmen. Ik heb mijn tijden nog verbeterd ten opzichte van vroeger. Heb veel geleerd van mijn 
eigen lichaam waarbij ik mij ieder jaar weer ontwikkeld heb. Ik zou niet weten wat ik zonder moest.  
Iedere week samen met “ mijn “ maatjes in het water liggen. Super gevoel. Daarnaast probeer ik 
andere  masterzwemmers te motiveren lekker te bewegen. Hun een leuk uurtje te bezorgen met 
ieder zijn eigen uitdaging.  
 
Ik heb ook nagedacht wat was nou de mooiste groep van afgelopen jaren. Daar ben ik niet echt 
uitgekomen. De groep toen Remco onze trainer was is wel speciaal. Daar heb ik een fanatisme bij 
jonge mensen gezien, die ik allang niet meer gezien had. ’s Morgens om 06.30 uur samen zwemmen, 
krijg er nog een goed gevoel van. Wat een prachtige mensen ( Sanne, Tjeu, Daan, Amy, Sabine, Roel 
etc).  
Dat lang trainen loont blijkt wel uit het feit dat ik toch een heel aantal keren Nederlands Kampioen 
ben geworden. Daarnaast ook nog vaak met mijn maatjes in de Estafette. De gouden tijd met Wieke, 
Emmy en Charles. Daarna samen met Martine, Pascalle en Charles. Echt top.  
 
 



 
Op sportgebied heb ik ook nog meegedaan met lopen en mountainbiken. Bij het mountainbiken heb 
ik zelfs 1 keer de 14e plek behaald bij de 100 km NK bij de masters.  
Privé heb ik nog niet zoveel verteld maar bijna iedereen weet wel dat ik van Break Out ben. Hier ben 
ik iedere dag met mensen bezig. Dit vergt wel veel tijd. Ik hoop dat ik hier in de toekomst meer tijd 
krijg.  
Vakantie en nieuwe uitdagingen daar zou ik graag meer tijd voor hebben, misschien wel een keertje 
niets doen.  
 
Bovenstaand is alleen mogelijk geweest doordat Milou mij altijd de ruimte heeft gegeven. Doordat ik 
met zo’n prachtige mensen als Charles, Pascalle en Martine heb mogen zwemmen en leuke dingen 
heb mogen doen. Karin en Milou die ons altijd super verzorgen. Alle zwemmers van de Roersoppers 
waarmee ik samen heb mogen zwemmen. Trainers waar ik ontzettend veel van geleerd heb.  
De kant van het zwembad die ik al meer dan 1.250.000 keer geraakt heb.  
 
Bedankt iedereen voor het vele plezier in het zwemmen. De pen geef ik door aan Wouter Bink 
 
Heel veel groetjes van Arno Schrauwen. 
 
 
 



 

Seizoensafsluiting! 

Zondag 23 juni was de feestelijke afsluiting van de zwemvereniging bij Break 

Out. De middag begon voor ons kinderen met een 6-kamp. Eerst werden er vier 

verschillende groepen gemaakt, toen dat was gebeurd kon het 6-kamp beginnen. 

Er werden daar allemaal spellen gedaan zoals suppen, kanoën, boogschieten, 

voetje van de vloer, stormbaan, zo snel mogelijk een parcours met een boot 

varen terwijl anderen de boot moesten duwen + sturen en er waren natuurlijk 

nog meer leuke spellen. Er werden diverse pauzes gehouden want we konden 

telkens wat te drinken pakken en uiteraard kregen we ook een zakje chips om 

van te smullen. We konden kiezen tussen paprika of naturel. Toen we alle 

spellen hadden gehad stroomde het vol met ouders, broertjes en zusjes, opa’s en 

oma’s en tante en ooms. Het laatste spel was de klimtoren en iedereen die dat 

durfde mocht helemaal naar boven klimmen en dan naar de trapeze springen. Ik 

was als eerste aan de beurt en ik vond het best een beetje spannend. Ik klom 

razendsnel naar boven en na een korte twijfel sprong ik naar de trapeze en dit 

was super gaaf. 

Toen iedereen er was kon de feestelijke avond beginnen. Iedereen kreeg kaartjes 

voor barbecuevlees van de activiteitencommissie en ook voor frietjes kreeg je 

een bonnetje. Je kon drinken halen aan de bar. De frietjes en snacks werden 

gebakken voor de kinderen. De personen die voor de barbecue hadden gekozen 

konden het vlees gaan halen en de andere dingen zoals salades, stokbrood en 

sauzen waren binnen opgesteld. Iedereen mocht hiervan pakken. Maar eerst gaf 

mijn papa een speech namens het bestuur van de vereniging. Vervolgens konden 

de kinderen die klaar waren met het eten in het meertje zwemmen, per slot van 

rekening was het ook de afsluiting van het zwemseizoen. De avond werd nog 

feestelijk afgesloten door de ouders met een drankje en voor de kinderen die 

friet hadden gegeten een ijsje. En alle andere konden uiteraard ook een lekker 

frisdrankje pakken. Aan het eind van de avond vertrokken de mensen met hun 

kinderen een voor een naar huis. Toen iedereen weg was moest de boel nog 

helemaal opgeruimd worden en dat was nog een hele klus voor het team van 

drinken Break Out. 

 

Met vriendelijke groet Emma Ketelaars. 



Terug bij mijn thuisclub 

 

Hoi lieve lezers van het Soppertje, 

 

Jullie hebben mij wellicht al eens gezien tijdens een training, wedstrijd of tijdens kamp maar ik zal me 

toch nog even voorstellen. Ik ben Loes en zwem sinds 2010 bij de Roersoppers.  

De afgelopen vier jaar heb ik een uitstapje gemaakt naar Sittard waar ik heb gezwommen bij Hellas-

Glana. Tijdens deze vier jaar heb ik ook in Sittard op school gezeten, een school genaamd Trevianum. 

Op het Trevianum is er een speciaal programma voor topsporters die veel tijd steken in hun sport en 

dit graag willen combineren met school. Dit programma heb ik gevolgd. Zo kreeg ik bijvoorbeeld 

vrijstelling van gym (want ik sportte toch al genoeg ;)), levensbeschouwing en kunst. Tijdens deze 

uren had ik dan extra tijd om te studeren omdat ik na school altijd aan het trainen was.  

Ik heb gekozen om naar Sittard te gaan omdat ik meer wilde bereiken met het zwemmen en die kans 

kreeg ik in Sittard. Tijdens het laatste seizoen wat ik bij de Roersoppers heb gezwommen mocht ik 

twee keer uitkomen voor het team op het Nederlands Jeugd en Junioren Kampioenschap. Bij Hellas 

heb ik de kans gekregen om als zwemmer nog meer te groeien en heb ik elk seizoen minimaal twee 

keer een Nederlands Kampioenschap gezwommen.  

Het trainingsprogramma bij Hellas-Glana is erg druk en zwaar. Zo trainde ik vaak 8 keer per week, 

soms nog vaker. Tijdens deze zware trainingsperiodes heb ik ontzettend veel geleerd over zwemmen, 

hoe belangrijk landtraining is en ook heel veel over mijzelf. Hoe je bijvoorbeeld met tegenslagen 

omgaat en hoe je jezelf moet disciplineren om elke keer toch maar naar de training te gaan, want 

anders haalde je de limieten niet en mocht je niet starten op het NK.  

Afgelopen mei heb ik examen gedaan voor mijn havodiploma en die heb ik gelukkig gehaald! Omdat 

ik niet in de buurt van Sittard woon en ik nu een tussenjaar heb, heb ik besloten om te stoppen bij 

Hellas-Glana en een stapje terug te doen van topsport. Vandaar dat ik nu, na vier jaar, weer terug 

ben bij mijn ‘thuisclub’ waar het voor mij ooit allemaal is begonnen. De club die mij het 

wedstrijdzwemmen heeft geleerd en waar ik de liefde voor het zwemmen heb gevonden. Het voelt 

ontzettend goed en fijn om weer terug te zijn bij, nu inmiddels, Patrick-de Roersoppers en weer te 

kunnen trainen met alle leuke mensen om me heen waar ik ooit samen mee ben begonnen. Ik 

probeer om zo vaak mogelijk te komen maar door het werk wat ik doe is dat helaas niet altijd 

mogelijk. Ik hoop dat hier binnenkort verandering in komt zodat ik wat vaker kan komen en weer 

meer betrokken raak binnen de club. Ik kan niet wachten om jullie allemaal te leren kennen en waar 

nodig mijn kennis met jullie te delen die ik heb opgedaan tijdens mijn topsport carrière.  

Tot snel op de training! 

 

Loes 



 



 

20 QUESTIONS 
of Glamour voor... Eva Vullers 

 
Wat is jouw taak binnen de vereniging? 
Ik ben sinds mijn 7e lid van de vereniging als actief 
zwemmer. Daarnaast help ik komend jaar voor de 4e keer 
mee bij het organiseren van het kamp en sinds kort ben ik 
ondersteunend bij communicatie & PR.  
 
Een korte kennismaking via de bekende vragen...  

1. Hoe ben jij met de ROERSOPPERS verbonden?   
Door Charles Bos. 
Ik had vroeger zwemles van Charles en hij vroeg me of ik, nadat ik mijn C-diploma had 
gehaald, een keertje wilde meetrainen.     
                                                                                                                                                       

2. Wat trekt jou zo aan deze sport?  
Ik vind het heel leuk dat het zowel individueel is als in teamverband is. Ook is het nooit 
hetzelfde. Elke wedstrijd is anders elke training is anders en iedereen heeft zijn of haar eigen 
kwaliteiten.  
 

3. Wat hoop je met de ROERSOPPERS te bereiken?     
Ik hoop dat de club kan groeien zonder dat het de gezelligheid en ieders betrokkenheid 
verliest.  
 

4. Welke andere sporten doe je of vind je leuk om naar te kijken?      
Ik kijk heel graag naar zwemmen. Naast zwemmen vind ik voetbal leuk om te kijken en 
turnen heel mooi om te zien maar wat ik het liefst kijk is Lifesaving (reddingbrigade).  
                                                                      

5. Wat zijn je andere hobby's?   
Naast zwemmen ga ik nog naar de sportschool. Verder ben ik veel en graag bezig met school. 
Ook werk ik graag in de bediening bij Oolderhof. Als ik naast al die dingen nog tijd over houd, 
vind ik het heerlijk om iets leuks de doen met vriendinnen of mijn vriend. Ook speel ik graag 
piano.  
                                                                                                             

6. Wie is voor jou een belangrijke persoon binnen de ROERSOPPERS?     
Ik vind iedereen even belangrijk. Wij zijn met z’n allen de Roersoppers. Zonder bestuur geen 
club, maar zonder leden ook geen club. Iedereen zorgt ervoor dat we het met z’n allen 
gezellig hebben en als club kunnen bestaan.  
                                      

7. Welke rituelen heb je voor een wedstrijd (kijken)?   
Ik heb niet echt rituelen. Ik ben alleen stikzenuwachtig…  
 



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

Dat we met respect met elkaar omgaan.  
                                                                                                                

9. Hoe goed kun jij tegen je verlies?    
Dat ligt aan mijn tegenstander. Als ik tegen een eerlijke en goede winner speel kan ik goed 
tegen mijn verlies, maar als er wordt vals gespeeld kan ik behoorlijk boos worden…  
                                                                                                   

10. Wat zou jij graag willen lezen in het Soppertje?     
Ik zou het leuk vinden om meer verslagen van wedstrijden en nevenactiviteiten geschreven 
door deelnemers/zwemmers te lezen.        
                                                                             

11. Jij mag een feestelijke avond plannen bij de ROERSOPPERS?  
Dan zorg ik ervoor dat het een dag/avond wordt om nooit te vergeten.  
 

12. Wat is je lievelingsdrankje?     
Als ik iets anders drink dan water, dan drink ik graag gingerale of Capri Sun. Wanneer ik op 
stap ben drink ik meestal Apfelkorn-spa rood.    
                                                                                                                    

13. Kerst of Sinterklaas?      
KERST, geen twijfel over mogelijk.  
                                                                                                                        

14. Wat mis je bij de ROERSOPPERS?   
Mijn vrienden. Veel zijn op kamers en die gezelligheid mis ik toch wel hoor. Ook mis ik de 
ochtendtrainingen en de landtraining.  
                                                                                                           

15. Welke kranten of tijdschriften lees je?  
Niet zo veel eigenlijk.  
                                                                                                      

16. Voor welk tv-programma blijf je thuis?  
Ik heb niet echt een programma waar ik voor thuis blijf. Veel kan heden ten dage worden 

opgenomen �.  

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

Moeilijke vraag… Ligt aan de situatie denk ik, maar een 5-gangen diner zeg ik niet snel nee 
tegen.  
 

18. Wat zijn jouw slechte gewoontes? 
Ik vind het fijn om het lekker druk te hebben… Alleen houd ik daardoor weinig tijd over voor 
mezelf en wordt het soms iets té druk...  
 

19. Aan wie zou je nog de groeten willen doen? 
Roger Pouls, ik heb hem al heel lang niet meer gezien! 
 

20. Wat zou je doen als je 100.000 euro zou winnen?   
Ik zou het sparen voor later. Zo kan ik mijn studie zonder zorgen afbetalen en kan ik in een 
fijn appartementje wonen. Ook zou ik er een keer goed van op vakantie gaan.  



Verslag klein kamp 2019 
 

Het seizoen begint pas echt wanneer het kamp geweest is. Het weekend van 6 tot en met 8 

september zaten we met de SGPDR weer op de mooie accommodatie van Sloerodoe te Bocholt.  

Vrijdag avond om 17.00 uur was de kampleiding al aanwezig om de nodige voorbereidingen  

te treffen. De eerste deelnemers stonden al voor de deur te wachten maar om 19.00 uur was het dan 

ein-de-lijk zo ver. Iedereen mocht naar binnen en de jacht op de beste slaapplekken begon. Zodra er 

een goede plek was gevonden werden de bedden opgemaakt. Daarna was het tijd om te horen wat 

de planning was.  

Helaas kregen de deelnemers slecht nieuws toen ze een nieuwsuitzending aan het kijken waren. 

Enkele jaren geleden namen ze het op tegen Robbert Zadinzki en moesten ze zijn bom onschadelijk 

maken. Iedereen dacht dat hij verslagen was, maar.… Hij had twee handlangers en we moesten het 

nu niet alleen opnemen tegen Robbert, maar ook tegen zijn handlangers. De beste optie om hen te 

verslaan? Ze met een raket de ruimte in sturen. Dat was dan ook de missie van het weekend: Zo veel 

mogelijk geld verdienen om onderdelen van een raket te kopen en daarmee de handlangers en 

Robbert Zadinzki de ruimte in sturen.  

Nadat de missie bekend was, was er een bootcamp. Bij deze bootcamp werd iedereen getraind om 

gedurende het weekend zo goed mogelijk te presteren. Echter was de bootcamp niet alleen een 

training maar ook moesten ze tijdens deze bootcamp delen van de bouwtekening van de raket 

zoeken.  

Later die avond stond er een 

talentenjacht op de planning 

namelijk “Space got talent” en er 

waren enorm veel 

aanmeldingen! Heel veel 

kinderen hadden thuis geoefend. 

Er waren acts van goocheltrucs 

tot dansjes en van K3 tot Nick & 

Simon. De winnende act die 

avond was de act van Bo, 

Dannee, Laura, Meike en Mika 

(van links naar rechts).  

 

 

 

De acts kwamen tot een einde en de eersten gingen naar bed. Volgens de nachtwacht is het nog een 

late avond geworden, maar iedereen heeft het naar zijn zin gehad.  



 

De volgende ochtend zaten we alweer vroeg met z’n allen aan het ontbijt. 

Na het ontbijt was er breaking news. Hier kregen de groepjes te horen zat 

de door middel van een speurtocht zo veel mogelijk punten moesten 

winnen waarmee ze uiteindelijk geld verdienden. We hadden heerlijk weer 

en de speurtocht was super! Iedereen was heel gemotiveerd en zelfs de 

jongsten liepen heel goed mee. Bij sommige opdrachten hadden ze veel 

geluk. Zo moesten ze bij Eric en Eva zo veel mogelijk spekjes in hun mond 

weten te stoppen. Op de foto zien jullie wat dat voor resultaat opleverde.  

 

 

Na de speurtocht was er pauze waar een snack en 

drinken klaar stond. Toen iedereen daar een beetje 

op krachten was gekomen was het tijd om te 

zwemmen! We zijn met z’n allen naar de IJzeren 

Man in Weert geweest. Hier hebben we een hele 

leuke, gezellige en geslaagde middag gehad. Toen 

iedereen had gedoucht gingen we terug naar de 

kamplocatie waar een overheerlijke barbecue van 

slagerij Beulen op ons stond te wachten. Na de 

barbecue was er nog een nieuwsuitzending. 

Iedereen was goed op weg! Als ze zo door gingen was de kans groot dat de missie zou slagen.  

 

In de avond was er een rustig programma. Voor de jongeren was er een filmavond en voor de 

ouderen een crazy 88. Even voor wie een crazy 88 onbekend is, het spel crazy 88 zijn 88 

gekke/grappige opdrachten. Voor elke opdracht kan je punten krijgen, moeilijke opdrachten zijn veel 

punten waard, makkelijkere opdrachten minder. Binnen een bepaalde tijd moeten er zo veel 

mogelijk opdrachten uitgevoerd worden. Het team met de meeste punten wint. Zo actief als de 

ouderen bezig waren met de crazy 88, zo moe waren de kleintjes. Na de 

eerste film heeft de leiding al kindjes naar bed kunnen dragen. Na de 

tweede film was bijna iedereen uitgeteld.  

De laatste ochtend brak aan, iedereen werd moeizaam wakker en 

langzaamaan druppelde de zaal vol. Na het ontbijt moest iedereen zijn 

spulletjes opruimen en inpakken en de poetsploeg kwam voorzichtig 

binnen om aan het poetswerk te beginnen.  

Voordat de laatste activiteit begon was er nog een nieuwsuitzending. 

Hier werd ook de laatste opdracht voor de missie verteld. Dit was één 

grote opdracht waar alle teams samen moesten werken.  



Met goed teamwerk konden raketonderdelen gekocht worden en de raket gebouwd worden. 

 Maar dat ging niet zomaar, hiervoor moesten de als duo’s door een heel moeilijk parcours. Gelukkig 

was iedereen zo in vorm dat het slaagde en uiteindelijk de raket af was. Dat betekende dat de missie 

was volbracht en Robbert Zadinski en zijn handlangers waren verslagen!!! 

Een voor een druppelden de ouders naar binnen wat betekende dat het kamp zijn einde naderde. 

Maar niet voordat…………. De gebruikelijke groepsfoto’s nog gemaakt werden, waarna iedereen zijn 

spullen pakte wat betekende dat het er toch echt weer op zat voor dit jaar. 

 

Wij willen iedereen heel erg bedanken voor dit jaar. Het was wederom een groot succes.  

In het bijzonder willen wij Slagerij Beulen in Melick bedanken voor het heerlijke eten. Ook willen we 

alle ouders bedanken die zich hebben opgegeven om te helpen met de nachtshift en/of het poetsen! 

Ook jullie, super bedankt voor de tijd, moeite en betrokkenheid. Als laatst willen we alle deelnemers 

bedanken. Zonder jullie was er natuurlijk geen kamp geweest. Nogmaals bedankt voor drie toffe 

dagen.  

 

Tot volgend jaar!  

 



 



Nieuwe leden: 

Sophie Adriaens    

Ethan Konings     

Maren Adriaens    

Jort Moors      

 

 

Wist je dat………… 
- We helaas niks gekregen hebben voor deze rubriek 

- We het leuk zouden vinden als jullie ons iets toesturen wat jullie meemaken tijdens 

een training of een wedstrijd 

- We hopen dat we volgende keer leuke dingen binnen krijgen 

 

 



Verslag Piet de Vlieger wedstrijd 

 

Op 13 oktober 2019 wordt de zesde editie gezwommen van onze Piet de Vlieger wedstrijd. 

Een wedstrijd ter ere van de oprichter van onze zwemvereniging De Roersoppers, dit 

zwemseizoen alweer 50 (jawel !) jaar geleden. Het is een wedstrijd om de vele vrijwilligers 

die onze zwemsport mogelijk maken te eren.  

 

Elk jaar wordt tijdens deze wedstrijd de “Piet de 

Vliegertrofee” uitgereikt aan 1 speciale vrijwilliger die 

heel veel voor de vereniging doet en/of heeft 

gedaan.  

Dit jaar is door het bestuur Marc Wijnands 

voorgedragen. Marc is vele jaren official en heeft 

zeer recent zijn K-bevoegdheid (kamprechter) 

gehaald. Naast het feit dat Marc als official bijna elk 

weekend aan het bad staat namens De Roersoppers 

is de intensieve taak van het wedstrijdsecretariaat bij 

hem ondergebracht. Samen met zijn zoon Koen en 

Geert Meijers stelt hij de wedstrijden samen en zorgt 

hij ervoor dat alle wijzigingen tot vlak voor de 

wedstrijd keurig zijn bijgewerkt. Marc is hiernaast 

bestuurslid van de Startgemeenschap Patrick – de Roersoppers, initiatiefnemer en 

contactpersoon voor onze buitenlandse (lees: Erkelenz en Dülken) wedstrijden en niet te 

vergeten “teammanager” ofwel (hulp)coach van de jaarlijkse Swimmeet tussen Kerst en 

Nieuwjaar in Maastricht. 

 

Voor het uitreiken van de “Piet de Vliegertrofee” komt elk jaar 

een familielid van Piet trouw naar ons zwembad. Dit jaar 

waren zijn dochter, schoonzoon en kleindochter aanwezig 

voor de uitreiking aan Marc. 

 

Familie de Vlieger vertelt dat zij het een hele eer vinden dat 

hun vader en opa op deze manier jaarlijks wordt herdacht. 

Mevrouw de Vlieger heeft de zwemsport van huis uit altijd 

een warm hart toegedragen en zwemt ook nu nog graag 

haar baantjes. 

 

De Piet de Vlieger wedstrijd is een echte sprintwedstrijd met 

25 meters voor onze jongste zwemmers en 50 meters voor 

de oudere zwemmers. Naast de vele zwemmers van onze 



eigen startgemeenschap Patrick – de Roersoppers doen er 11 zwemmers van RZ uit 

Roermond en 10 zwemmers van ZPC De Rog uit Weert mee. 

 

De scheidsrechter heeft besloten om eventuele diskwalificaties bij de jongere zwemmers om 

te zetten in een opmerking zodat de kinderen wel een tijd op hun naam krijgen. Op deze 

manier kunnen de kleinere deelnemers bij toekomstige wedstrijden zowel hun slag als ook 

hun tijd verbeteren. Zo worden ze extra gemotiveerd om optimaal te presteren. 

 

Dit jaar vond de wedstrijd plaats in “ons” Laco sportcentrum Roerdalen, waarin in volle 

hevigheid wordt verbouwd. Vooraf is koortsachtig overlegd over stoelen, plaats voor 

zwemmers, locatie van de jury vergadering, voorstart enz. Ook hierin heeft Marc Wijnands 

wederom een actieve en positieve rol vervuld. 

 

Ondanks, of misschien wel mede dankzij het feit, dat het sportcentrum momenteel volop 

wordt verbouwd, was het wederom een erg leuke en gezellige wedstrijd, wederom mogelijk 

gemaakt, door vele vrijwillige handen.  

          Sylvia Jansen. 

 

  



Wedstrijdkalender 

 
Oktober 

13 Piet de Vlieger Trofee  14.00 uur   Melick 
20 LAC 1    14.00 uur   Stein 
27 Junioren en Ouder 2       Valkenburg 
 
 

November 
2   Mastertour    14.00 uur    Maastricht 
3   Competitie 2    10.30 uur   Roermond 
10 Minioren Clubmeet 1      Venray 
16 RWK         Maastricht 
17 RWK         Maastricht 
23 RWK         Maastricht 
24 RWK         Maastricht 
 

December 
7   NJJK         Eindhoven 
8   Mastertour    14.00 uur   Eindhoven 
8   Swimkick 1    14.00 uur   Melick 
15 Minioren-Junioren 2   13.30 uur   Blerick 
21 ONK         Tilburg 
22 ONK         Tilburg 
28 Swimmeet    8.30 uur   Maastricht 
29 Swimmeet     8.30 uur   Maastricht 
30 Swimmeet    8.30 uur   Maastricht 
 

 
Januari 

12 Competitie 3   14.30 uur   Echt 
19 Minioren-Junioren 3   10.30 uur   Roermond 
25 ONMK 
26 ONMK 
26 LAC 2a    14.00 uur   Blerick 

 

 
 
 
 



 
Februari 

1   Estafette Kampioenschappen     Tilburg 
2   Estafette Kampioenschappen     Tilburg 
2  Swimkick 2    13.30 uur   Weert 
9   Minioren Clubmeet 2      Horst 
16 Junioren en Ouder 3   14.00 uur   Stein 

 
Maart 

1   Alma Mater        Echt 
8   Swimkick 3     14.00 uur    Haelen 
15 Competitie 4   14.00 uur   Maastricht 
22 Junioren en Ouder 4   14.00 uur   Melick 
29 Minioren-Junioren 4   14.00 uur   Haelen 
 

April 
5   LAC 2b        Sittard 
11 Trainingskamp       Echt 
12 Trainingskamp       Echt 
13 Trainingskamp       Echt 
19 LAC 1500    13.30 uur   Roermond 
26 Clubkampioenschappen  14.00 uur   Melick 
 

Mei 
2   ONMK 
3   ONMK 
10 Minioren – Junioren 5  13.30 uur   Weert 
16 RZK         Eindhoven 
17 RZK         Eindhoven 
23 RZK         Eindhoven 
24 RZK         Eindhoven 
 

Juni 
6   Regionale Minioren Finale      Blerick 
7   Regionale Minioren Finale      Blerick 
13 NJJK en LKB 
14 NJJK en LKB 
20 NJJK en LKB 
21 NJJK en LKB 
 
 
 
       
 



 

 

 

Hippisch Centrum Monntfort – Cecile Bloemen Kruiden en Meer – Café de 

Sport Posterholt – Knippin ICT – Landal 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 -    



 


