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Voorwoord van de voorzitter. 

 

Zo halverwege het seizoen hebben we de LWK, NJJK en de Swimmeet er allemaal al weer op 

zitten.  

De winterkampioenschappen en Swimmeet met veel succes. Er werden zowel individuele als 

estafettemedailles gewonnen op het LWK en op de Swimmeet was er ook een medaille en 

mochten er heel wat finales worden gezwommen. Diverse B-finales werden in winst omgezet, 

hetgeen betekent dat er een 9e positie van het toernooi werd ingenomen. Op de afsluitende 

gemixte 4 keer 50 vrij kregen we dit jaar niet zoals vorig jaar het hele bad vol met zwemmers 

van de startgemeenschap. Nu hadden we 5 banen vol. Aangevuld met 3 banen van Nuenen. 

En voor wat betreft het NJJK, alleen mogen meedoen is naar mijn mening al een groot sportief 

succes. 

En zonder al te veel in detail te willen treden, echt wel mooie resultaten. Zo werd er op het LWK 

een estafettelimiet gezwommen. Met als resultaat NJJK. Ik kan niet onder woorden brengen hoe 

blij die jongens waren. Zilver op de Limburgse kampioenschappen was totaal onbelangrijk. 

Limiet voor het NK was van hogere importantie. 

Dat daar dan weer geen potten gebroken konden worden wisten ze zelf ook wel. Maar ze 

zwommen mooi maar nog eens 2 seconden van die limiet af.   

De Nieuwjaarsduik was heel gezellig en wat was er weer heel veel lekkers gebakken. 

Enthousiasme genoeg, maar, wat me met het verlaten van het bad ook werd verteld, zonder 

hier om gevraagd te hebben, het animo loopt qua deelnemende zwemmers wel terug.  

Dat komt misschien door het dalende ledenaantal wat het bestuur ernstige zorgen baart.  

Het wordt lastig om de begroting op deze manier sluitend te krijgen. We hopen dan ook op 

massale deelname aan de appelen- en perenactie, zodat de kas nog een beetje gespekt kan 

worden. De actie wordt gehouden in het eerste weekend van april (3 en 4 april). 

In de competitie staan we na de derde ronde op een vierde plaats. Dat lijkt een mooie positie, 

maar tijdens de vierde competitieronde vindt ook een selectiewedstrijd plaats voor de 

reddingsbrigade, waardoor er weer veel afmeldingen zijn. Promoveren lijkt sowieso onhaalbaar, 

maar degraderen lijkt ook niet te gaan gebeuren. Handhaving in de nationale C-competitie is 

dan ook het aller waarschijnlijkst. Ook dat is een mooie prestatie. 

 

 

John Jansen, Voorzitter zwemvereniging de Roersoppers. 

 

 



Rectificatie verslag Piet de Vlieger wedstrijd  

In het vorige Soppertje stond een verslag van de op 13 oktober 2019 gezwommen Piet de Vlieger 
wedstrijd. Hierin stond vermeld dat deze wedstrijd is ter ere van de oprichter van onze zwemvereniging 
De Roersoppers. 
 
Onze oud-voorzitter en erelid Jos Meuleners heeft gelukkig nog een heel goed geheugen en ons erop 
geattendeerd dat dit niet correct is. 
  
De oprichters van onze zwemvereniging zijn o.a. dhr. H. Lahaye, dhr. Th. van den Heuvel en dhr. H. 
Sleutels. Piet de Vlieger heeft zich na ongeveer 1 jaar aangemeld als lid en zweminstructeur en kwam 
toen ook in het bestuur, daarna is hij ook official geworden. 
 
Uitgebreide informatie over de eerste jaren van de Roersoppers en de verdiensten van Piet de Vlieger is 
terug te vinden op onze website. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

 

 

 



 



 

 

  



20 QUESTIONS                           

 

of Glamour voor Koen Wijnands 

 

Wat is jouw taak binnen de vereniging ? 

zwemmer en trainer 

Een korte kennismaking via de bekende vragen...  

1. Hoe ben jij met de ROERSOPPERS verbonden?   

Ik zwem denk ik al 14 jaar en ondertussen geef ik ook al de nodige jaren training. Tevens 

organiseer ik ook al een paar jaar het kamp.                                                                                                                                                          

2. Wat trekt jou zo aan deze sport?  

Het lekker vrij zijn in het water.  

3. Wat hoop je met de ROERSOPPERS te bereiken?     

Volgend seizoen te promoveren maar de B competitie. 

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

Welke sporten ik doe pfff; badminton, rugby, klimmen, turnen, dansen ja wat doe  ik 

niet. Maar dit doe allemaal voor mijn studie om uiteindelijk gymdocent te worden.                                                                

5. Wat zijn je andere hobby's?           

Naar sport kijken.                                                                                               

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

Er is voor mij niet 1 persoon maar het zijn alle leden die vrijwillig iets voor de verenging 

willen betekenen. Van kaartjesophalers tijdens wedstrijden tot aan het bestuur.                       

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

T-shirt netjes een keer over elkaar vouwen en broekje 2 keer over elkaar vouwen. En als 

ik op het blok sta, ja het bekende: PATS PATS  



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

moet houden?        

Respect naar jezelf en naar anderen.                                                                                                                                        

9. Hoe goed kun jij tegen je verlies?             

Ligt er heel erg aan, soms wel maar vaak ook niet.                                                                                             

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

Vaker een rubriek zoals deze, van andere leden.                                                                                      

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

Veel spelletjes en een leuke quiz onder het genot van een drankje en wat hapjes 

12. Wat is je lievelingsdrankje?      

Cassis.                                                                                                                   

13. Kerst of Sinterklaas?          

Zeker te weten kerst                                                                                                                    

14. Wat mis je bij de ROERSOPPERS?     

Nog meer jongere kinderen die willen beginnen met zwemmen.                                                                                                         

15. Welke kranten of tijdschriften lees je?                          

Veel sport sites en als krant De Limburger                                                                              

16. Voor welk tv-programma blijf je thuis?             

Expeditie Robinson en Wie is de mol.                                                                                       

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

Uitgebreid 5-gangen diner 

18. Wat zijn jouw slechte gewoontes? 

Ja vul zelf maar de lijst in… 

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

Heel standaard maar aan iedereen die dit leest 

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



Sparen en wachten totdat ik een nieuw zwembad kan bouwen. 



Aan alle leden van onze zwemvereniging De Roersoppers 

 

Binnenkort houden wij weer onze jaarlijkse 

 

 

 

Vrijdag 3 april 2020 in Vlodrop, Posterholt en Montfort 

Zaterdag 4 april 2020 in St. Odiliënberg, Herkenbosch en Melick 

 

Onze appelen- & peren ACTIE heeft de afgelopen jaren veel opgeleverd. Dat geld is 

o.a. bestemd voor het komende zomerkamp. Ook deze keer willen we natuurlijk dat 

de actie slaagt. Daarom hebben we de hulp van iedereen hard nodig: onze kinderen 

en jeugd om het fruit te verkopen en een aantal ouders om te rijden. De kinderen die 

meehelpen krijgen een korting op de kampbijdrage! 

De kinderen lopen uiteraard niet alleen. Ze gaan in groepjes langs de deuren, onder 

begeleiding van onze oudere jeugd en ouders. Na afloop van de actie gaan wij iets 

lekkers eten en drinken. 

Het onderstaande briefje kun je invullen en aan je trainer meegeven.  

Een mailtje naar jansen.coenen@home.nl sturen dat je meedoet mag natuurlijk 

ook.   

Of je stuurt een appje naar het onderstaande telefoonnummer. 

Doe dit in ieder geval uiterlijk zaterdag 28 maart.  

Wanneer je nog vragen hebt, kun je deze stellen via de mail, telefoon of app. 

Vrijdag 3 april verzamelen we om 17:30 uur in Posterholt op de Oude Markt 

(tegenover Hoofdstraat 93). Zaterdag 4 april verzamelen we om 10:30 uur op de 

parkeerplaats bij het zwembad in Melick. We gaan door totdat alle appels verkocht 

zijn (ongeveer 2 tot 3 uurtjes werk). 

mailto:jansen.coenen@home.nl


 

Alvast bedankt voor je aanmelding, 

Sylvia Jansen tel: 06 – 22 39 78 39 

 

Ja, natuurlijk doe ik mee met de appelen- en peren ACTIE !!! 

Naam: 

……………………………….………………………………………………………….. 

Ik wil meedoen op vrijdag 3 april   JA / NEE Streep door wanneer je NIET kunt. 

Ik wil meedoen op zaterdag 4 april  JA / NEE 

Mijn ouder kan meerijden om te helpen (of ik kan zelf rijden)  JA / NEE 

Naam ouder: 

…………………………………………………………….……………………… 

Mobielnr. en emailadres: 

……………………………………………………………………… 

Optioneel aan te geven: 

Ik wil in ieder geval WEL/NIET samen met …………………………… worden 

ingedeeld. 

 

 

 

Nieuwe leden: 

Dave Beaumont  Linne   



“TUSSEN DE LIJNEN”  

Naam:      Senna Bongartz 
 
Woonplaats:     Evenkamp 119, Herten 
 
Leeftijd:     16 
 
Heb je nog broertjes en/of zusjes:  Ik heb 1 jonger zusje Isa. Isa zwemt ook bij de Roersoppers 
 
Welke schoolopleiding volg je of welk beroep oefen je uit: Ik zit op het MBO en ik volg de studie 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker. 
 
Zwemt sinds:     2011 
 
Waarom zwemmen:    Nadat ik mijn zwemdiploma’s had gehaald wilde ik verder 
gaan met zwemmen. Via een vriendin ben ik bij de Roersoppers terecht gekomen. 
 
Ambitie bij het zwemmen:   Het verbeteren van mijn tijden en het gezellig samen zijn met 
de club. 
 
Welke slag het populairst:   Borstcrawl 
 
Welke slag het minst populair:  Vlinderslag 
 
Welke series: (sprint of lang??):  Lang, ik vind het leuk om mijn snelheid te verdelen, dus een 
beetje rustig beginnen en uiteindelijk steeds harder zwemmen. 
  
Hoe vaak train je in de week:   Meestal 3x, maar ik probeer 4x te komen. 
 
Wat vind je van de trainingen:  Ik vind het jammer dat we maar 1x in de week techniek training 
hebben, want ik weet dat er altijd wel verbeterpunten zijn. Met alleen hard zwemmen kom je er niet. 
Voor de rest vind ik de trainingen hartstikke leuk en ik kom ook graag trainen. 
 
PR / CR zwemmen:                                    Ik vind PR’s zwemmen het leukst. 
 
Wat vind je van de Roersoppers:  Ik vind de Roersoppers een gezellige club. Het is wel jammer 
dat het ledenaantal is gedaald. Ik hoop dat er snel nieuwe leden bijkomen! De appel- en perenactie 
en het kamp is altijd heel erg leuk en gezellig! 
 
Vervul je een taak bij de zwemclub:  Ik geef op de donderdagavonden training aan de Swimkick en 
de Jeugdselectie. Dit vind ik heel erg leuk om te doen, je ziet dat ze zich echt verbeteren in het 
zwemmen en dat ze er helemaal voor gaan. 
 
Wie is je grote sportidool:   Ik heb geen sportidool. 
 
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen:       
     Met vriendinnen afspreken of met hun naar de  
stad gaan. Ik vind het ook leuk om met een vriendengroep ergens naartoe te gaan.  
 



 



De pen van………………….. 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Wouter Bink, ik ben 17 jaar en woon in Roermond.  

Het zwembad in Melick, daar bevond ik me toen ik een jaar of 5 oud was en de eerste 

zwemlessen kreeg van Charles Bos. Het halen van mijn diploma’s ging niet bepaald makkelijk wegens 

mijn vrees voor water en zwemmen was toen niet echt mijn ding. Vraag maar aan Charles, hij weet er 

alles van!  

Na het halen van mijn zwemdiploma’s ben ik ook gestopt met zwemmen en heb me bezig gehouden 

met een aantal andere sporten. Ik heb een tijd gevoetbald, getennist en gehockeyd en ben altijd bezig 

geweest met rennen en fietsen. Op school bleek dat rennen mij goed af ging en als 8 jarige fietste ik al 

samen met mijn vader naar het drielandenpunt in Vaals. Later ontstond bij mij steeds meer aandacht 

voor het rennen en fietsen. Ik wilde een sport beoefenen die meer individualistisch was zodat ik me 

meer kon focussen op het verbeteren van mijn conditie.  

In de zomer van 2018 gebeurde het…  Ik was gaan zwemmen met vrienden en we waren naar de 

overkant van de Oolderplas gezwommen. Steven Flendrig en Bas Smit zwommen borstcrawl en ik 

zwom met schoolslag op diploma A-niveau er achteraan. Borstcrawl kon ik toen niet zwemmen want 

dat was ik helemaal verleerd en moest dus met mijn slappe schoolslag achter hun aan puffen. Toen ik 

Steven en Bas voor me zag zwemmen met die mooie slag, dacht ik: dat wil ik ook kunnen!  

Op 5 augustus 2018 tijdens de IRONMAN in Maastricht kreeg ik de smaak helemaal te pakken. Op die 

dag was ik met mijn ouders en zusje gaan kijken naar een aantal TVR-leden die meededen aan de 

wedstrijd. Ik vond het gaaf wanneer ik zag hoe diep sommige atleten gingen tijdens die wedstrijd. 

Datgene wat ik altijd zo mooi aan duursport heb gevonden is dat je altijd je grenzen kan verleggen. 

Het is een geweldig gevoel als je bepaalde prestaties kunt leveren, waarvan je van tevoren niet zou 

denken het te halen. Ik was vastbesloten om triathlon te gaan doen, de perfecte sport waar mijn 

passie voor de 3 sporten in voorkomt.  

Ik werd lid van de triathlon vereniging in Roermond (TVR). Hier was ik me nog niet zo zeer aan het 

focussen op het fietsen en rennen, meer op het zwemmen. Die borstcrawl moest er straks goed 

inzitten want mijn eerste triathlon wedstrijden kwamen al in zicht. Bij deze wedstrijden ging het me nog 

niet zozeer om welke tijd ik neer zou zetten, ik wilde eerst ervaren hoe zo’n wedstrijd precies verloopt, 

een soort van oriëntatie. Naast TVR werd ik ook lid bij de Roersoppers en mocht bij mijn vader 

meezwemmen bij de Masters.  

Na mijn triatlon wedstrijden wilde ik sneller gaan worden in de drie disciplines. Ik volg een 

trainingsschema en heb meer motivatie dan ik ooit heb gehad. Om de techniek van het zwemmen 

echt goed te beheersen en nog sneller te worden werd ik doorverwezen naar de wedstrijdgroep. Hier 

zwem ik nog niet zo gek lang, sinds augustus 2019. Bij deze groep zwemmen ongelooflijk snelle 

zwemmers en heb hier al enorm veel geleerd! Ook heb ik al mijn allereerste zwemwedstrijd gehad die 

super was verlopen! 

Naast al het gesport zit ik uiteraard ook nog op school. Ik zit op Lyceum Schöndeln in Roermond in het 

examenjaar, dus ben nogal druk, druk, druk. Werken doe ik in het weekend en in de vakanties bij 

Break Out in Swalmen, er heerst hier echt een top sfeer met geweldige mensen, allemaal sportief, dus 

dat klikt prima! 

Zo, dat was het wel zo’n beetje wat ik over mezelf wilde vertellen.. 

Ik geef de pen door aan een topzwemmer binnen de club:    Luuk Kresin. 



Wist je dat???????????????????? 
- Er geen Soppertje gemaakt kan worden als erg een stukjes geschreven worden 
- Dit deze keer bijna gebeurd was 
- Dat IEDEREEN iets mag aanleveren voor het Soppertje 
- Wij het toch wel leuk vinden om te weten wat er gebeurt 
- Dit jaar een Jubileumjaar is voor de Roersoppers 
- Hier een aparte commissie voor is 
- Wij hopen natuurlijk dat het een mooi feest wordt  

- De datum nog niet bekend is 

- Wij ons laten verrassen!!! 



“TUSSEN DE LIJNEN”  

op het startblok   
      
Naam:      Max Ketelaars 
 
Woonplaats:     Ik woon in Vlodrop 
 
Leeftijd:     14 jaar 
 
Heb je nog broertjes en/of zusjes:  Ja, 2 zusjes Emma en Julia (beiden zwemmen ook). 
 
Welke schoolopleiding volg je of welk beroep oefen je uit:  

Ik volg momenteel 2 Havo en dat doe ik op BC Broekhin in 
Roermond.   

 
Zwemt sinds:     Ik zwem sinds september 2012 bij de vereniging. 
 
Waarom zwemmen:  Het is leuke sport omdat het lichamelijk zeer goed is en 

omdat je er een behoorlijke prestatie neer kunt zetten. 
 
Ambitie bij het zwemmen:  Mijn ambitie is om aan de nationale kampioenschappen mee 

te kunnen doen. 
 
Welke slag het populairst:  Ik zwem het liefste schoolslag. Maar ook de vrije en 

vlinderslag vind ik fijn. 
 
Welke slag het minst populair:  Eigenlijk geen. Ik vind alle slagen wel leuk om te zwemmen! 
 
Welke series: (sprint of lang??):  Het liefste sprint, maar met lange afstanden heb ik ook geen 

probleem. Mijn tijden zijn daar ook wel goed in. 
  
Hoe vaak train je in de week:   Ik train gemiddeld vier keer per week. 
 
Wat vind je van de trainingen:  De trainingen vind ik goed opgebouwd en in sommige fases 

pittig. Echter dit stimuleert mij om te presteren. Daarnaast is 
de sfeer ook goed. De selectiegroep is een leuke en gezellige 
groep. 

 
PR / CR zwemmen:    Beiden. Je moet toch leuke doelen hebben. 
 
Wat vind je van de Roersoppers:            De Roersoppers vind ik een leuke, sportieve en een zeer 

gezellige vereniging. Dat zie je ook bij alle wedstrijden � 
 
Vervul je een taak bij de zwemclub: Op dit moment nog niet, misschien later 
 
Wie is je grote sportidool: Adam Peaty, omdat hij een hele goede schoolslagzwemmer is 
 
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen: Ja, ik vind gamen leuk en daarnaast ga ik graag op 
vakantie 



 



IN DE SCHIJNWERPERS 
 

 

Persoonlijke gegevens: 
Naam:       Arno Bongartz  
Woonplaats:      Herten.  
Leeftijd:      5 jaar. 
Wanneer ben je jarig:    17 April 1974. 
Heb je nog broertjes en/of zusjes:   1 broer. 
Welk beroep oefen je uit:   Leidinggevend monteur bij        

Breman Maasland. 
Ben je getrouwd:     Ja, met Jolanda. 
                                                                              We hebben samen 2 kinderen, Senna en Isa 

Zij zwemmen momenteel ook. 
 

Wat is je: 
Lievelingseten:     Sushi en Griek heeft wel de voorkeur. 
Vieste eten:      Ik lust zover ik weet alles. 
Lievelingskleur:     Blauw 
Lievelingsdier:     Geen voorkeur. 
Lievelingsfilm:     Actie films. 
Lievelingsmuziek:     80’s en vooral de 90’s 
Leukste t.v.-programma:    Wheeler Dealers 
Leukste leesboek:     Max Verstappen. 
Leukste sport:     Zwemmen, en mountainbiken als het uitkomt. 
 
Zwem je zelf ook (nog) ?    Jazeker. 
 
Hoe vaak (train je) in de week ?   1 keer op donderdag bij de Masters,  
                                                           (en soms ook op de zaterdagmorgen). 
 
Vervul je een taak bij de zwemclub?  Ik sta bij de wedstrijden in Melick bij de 

voorstart, en help bij opbouwen/afbreken 
 
Hoe lang ben je al lid ?    5 ½ jaar. 
 
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen ? 

Mountainbiken, klussen in en om het huis. 
 
Welke bekende Nederlander zou je wel eens willen ontmoeten ?  

Mathieu van der Poel. 
 

Wat zou je met haar/hem willen doen ?       Een dagje meetrainen met veldrijden. 



 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 



Hallo, 

Wellicht aardig voor promotie van onze vereniging en masters zwemmen. 
We hebben niet alleen een gezellig weekend gehad maar ook goed gepresteerd. 
 
Charles: 
Nederlands kampioen op de 100 en 200 meter schoolslag.  
Op de 100 meter schoolslag net geen Nederlands record. 
 
Arno: 
Zilver op de 200 meter schoolslag. 
 
Pascalle: 
Zilver op de 1500 meter vrije slag. 
 
Arno, Pascalle, Martine en Jeroen: 
Brons op de estafette 4 x 200 meter vrije slag 160 + gemengd 
 
Arno, Charles, Pascalle en Martine: 
Brons op de estafette 4 x 100 meter vrije slag 200 + gemengd 
 
 
 
Groetjes, Pascalle. 
 
 

 
 
 



Van de 

Redactie 

Voor dit Soppertje hebben wij helaas heel weinig 

binnengekregen en dit ook nog maar op de allerlaatste dag. 

Het Soppertje is daarom al een week uitgesteld.  

We danken iedereen die toch nog op het laatste iets ingestuurd heeft. 

Ieder lid mag iets insturen , een verhaaltje , een tekening noem maar op. 

Ook voor de wist je dat……  

Jullie maken vast wel iets mee in de kleedkamer, zwembad, tijdens een 

wedstrijd wat grappig of het vermelden waard is. 

Voorin zien jullie wanneer en waar de tekeningen enz. naar toe gestuurd 

kunnen worden. 

Zonder jullie hulp kunnen wij geen Soppertje maken. 

En dat zullen wij heel jammer vinden. 

Ans en Anja. 

 

  



 

 

 

 



Wedstrijdkalender 
 

 
Februari 

1   Estafette Kampioenschappen     Tilburg 
2   Estafette Kampioenschappen     Tilburg 
2  Swimkick 2    13.30 uur   Weert 
9   Minioren Clubmeet 2  13.00 uur   Horst 
16 Junioren en Ouder 3   14.00 uur   Stein 
29 Frühjahrs Schwimmfest  09.00 uur   Dülken 

 
Maart 

1   Alma Mater    11.15 uur   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    14.00 uur   Sittard 
10 Trainingskamp   18.30 uur   Echt 
11 Trainingskamp   18.30 uur   Echt 
12 Trainingskamp   18.30 uur   Echt 
12 Clubkampioenschappen ZV Patrick 10.00 uur   Echt 
19 LAC 1500    13.30 uur   Roermond 
26 Clubkampioenschappen  14.00 uur   Melick 
De Roersoppers   

Mei 
2   ONMK        Eindhoven 
3   ONMK        Eindhoven 
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 en LKB     Blerick 
7   Regionale Minioren Finale en LKB     Blerick 
11 NJJK         Eindhoven 
14 NJJK         Eindhoven 
19 ONK         Rotterdam 
21 ONK         Rotterdam 
 
 



 

 

 

Hippisch Centrum Montfort – 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 -    



 


