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Voorwoord van de voorzitter 
 

Sinds het laatste Soppertje in februari hebben we allen een onstuimige periode doorgemaakt. Met Corona 

in de wereld waren er plots geen trainingen meer en moesten we allemaal op zoek naar een andere vorm 

van beweging. Ook voor de club was het een roerige periode, maar inmiddels hebben we met een aantal 

mensen weer een nieuw bestuur gevormd.  

Het is ook prachtig om te zien hoe ondertussen iedereen weer lekker aan het zwemmen is en het 

bewegen voor de gezondheid of de prestaties weer goed te combineren is met de gezelligheid in en om 

het water. Ook onze trainers staan vol enthousiasme langs de kant aanwijzingen te geven.  

Na slechts een paar weken trainen in aangepaste vorm in Melick konden we allemaal lekker buiten gaan 

zwemmen in Swalmen, met een hele goede opkomst, en is weer de basis gelegd voor de conditie voor 

komend seizoen. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen er ook weer wedstrijden worden gezwommen door 

bijna alle leeftijden, allen de Master-wedstrijden zijn voorlopig nog lastig te organiseren. Wel was 

afgelopen weekend de City-Swim, wat voor een aantal van onze zwemmers een mooie gelegenheid was 

om de lange afstanden te oefenen.  

In het laatste weekend van de zomervakantie heeft onze kampcommissie namens de startgemeenschap 

ondanks de beperkingen 2 hele mooie activiteitendagen georganiseerd, waar veel kinderen met erg veel 

plezier aan hebben deelgenomen. Er was zelfs een dansje bedacht voor alle kinderen, onder de 

inspirerende leiding van Lotte, Eva en Koen.  

Het komende seizoen willen we vanuit het bestuur, en met hulp van jullie allemaal, proberen om ons leden 

aantal terug te gaan vergroten. De afgelopen jaren van onzekerheid met betrekking tot behoud van ons 

zwembad heeft een negatieve impact gehad op onze ledenaantallen. En juist nu er weer een mooie 

toekomst is voor het Feel Fit Centrum Roerdalen vragen we aan jullie allen om je enthousiasme over de 

vereniging over te dragen aan vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, buren, klasgenootjes 

enzovoorts. Op de T-Shirts van de activiteitendagen stond dan ook: Blub Blub Blub, we zijn de gezelligste 

club.  

Voor de mensen die ons nog niet zo goed kennen stellen we ons in dit Soppertje kort voor. Daarnaast 

nodigen we jullie allen ook uit om ons aan te spreken in of rond het zwembad als jullie vragen of ideeën 

hebben of als jullie ergens aan mee willen werken. Ook hebben wij nog niet met iedereen kunnen praten 

die zich als vrijwilliger in zet voor onze vereniging, dit willen wij zeker nog gaan doen.  

Blijf allemaal gezond en lekker zwemmen,  

Jeroen Slebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

 
In Roerdalen hebben vijf inwoners een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Vanwege het 
coronavirus heeft burgemeester Monique de Boer contact met deze inwoners opgenomen via Skype, 
Facetime en Microsoft Teams. Het uitreiken van de lintjes gebeurt op een later moment. Wanneer 
dat is, hangt af van het verloop van het coronavirus. Een van deze vijf inwoners is ons gewaardeerd 
lid: 
 
De heer T.H.J. (Theo) Creemers uit Posterholt (60 jaar) 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
Ministerie: Medische Zorg 
 
Verdiensten: 
De heer Creemers is een bekend persoon in de zwemwereld. Voor zwemvereniging De Roersoppers 
uit Melick is hij al meer dan twintig jaar actief als official en lid van het wedstrijdsecretariaat. Verder 
ging hij mee als begeleider naar zomerkampen en naar internationale wedstrijden. Hij is al twintig 
jaar actief bij de KNZB op regionaal, nationaal en internationaal niveau voor het wedstrijdzwemmen 
zoals de Nederlandse Jeugd- en Junioren Kampioenschappen, Nederlandse Kampioenschappen, 
Swim Cup en World Cup. 

De heer Creemers is ook official bij KNZB-wedstrijden in het open water. Bijna wekelijks is hij actief 
bij een van de buitenwateren als official of als varende kamprechter/scheidsrechter. De heer 
Creemers wordt gezien als één van de pijlers waar het Nederlandse jurycorps en de KNZB Regio 
Zuid op kunnen bouwen.  

Namens de zwemvereniging De Roersoppers van harte 
gefeliciteerd. 



  



 

 

 

 

  



 

In de schijnwerpers 
 

Persoonlijke gegevens: 
Naam:      Charles Bos 
Woonplaats:     Melick 
Leeftijd:     67 jaar 
Wanneer ben je jarig:   22 mei 
Heb je nog broertjes en/of zusjes:  één broer 
Welk beroep oefen je uit:   was hoofdzwemzaken in het voormalig Apollobad 
Ben je getrouwd:    jazeker, al 45 jaar 
 
 
Wat is je? 
Lievelingseten:    boerenkool 
Lievelingskleur:    blauw 
Lievelingsdier:    koala 
Lievelingsfilm:    Skandinavische thrillers 
Lievelingsmuziek:    Queen 
Leukste t.v-programma:   sportprogramma's 
Leukste leesboek:    ??? 
Leukste sport:    wat denk je? 
 
 
Zwem je zelf ook (nog)?  

Ja 
 
Hoe vaak train je per week?  

2 tot 3 maal 
 
Vervul je een taak bij de zwemclub?   

Sinds enkele maanden bestuurslid en trainer 
 
Hoe lang ben je al lid?  

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

 Verzamelen van postzegels 
 
Welke bekende Nederlander zou je wel eens willen ontmoeten?  

Arno Kamminga (Nederlands beste schoolslagzwemmer) 
 
Wat zou je met hem/haar willen doen?  

Een training meezwemmen en praten hoe hij tot zijn wereldprestaties is gekomen.



Sparen en wachten totdat ik een nieuw zwembad kan 



Nieuwe leden werven. 

 
Het nieuwe bestuur heeft de instroom van nieuwe leden hoog op hun verlanglijstje staan. 

Hierbij denken wij aan twee doelgroepen, t.w. kinderen die minimaal in het bezit zijn het A-

diploma en Masters in de leeftijd van 20+. 

Iedere laatste dinsdag van de maand wordt er in het zwembad van LACO afgezwommen voor 

de diploma's van het Zwem-ABC. Wij hebben met LACO afgesproken dat de Roersoppers 

tijdens de uitreiking van de diploma's een korte praatje mogen houden. Tevens krijgen de 

geslaagden een uitnodiging mee om een paar keer bij ons mee te zwemmen. Hopelijk is deze 

uitnodiging voor veel kinderen een eerste stap om te blijven zwemmen en zo het zwemmen 

nog beter onder de knie te krijgen. 

Voor de Masters hebben wij ruimte gecreëerd op de donderdagavond van 20.45 tot 21.30 uur. 

Nieuwe leden in deze groep krijgen veel techniek aanwijzingen zodat ze de diverse 

zwemslagen beter gaan beheersen. Natuurlijk zal de conditie ook een flinke impuls krijgen 

door wekelijks in het water te liggen. 

Wilt u als ouder ook eens meezwemmen, dan bent u van harte welkom. Doe gerust een aantal 

trainingen met ons mee. U zult snel merken hoe goed zwemmen voor u is! 

 

Charles Bos 

 

Nieuwe leden: 

Jasper Slebe 

 

 

 

 

         Wist je dat?????????????? 
 
- Dit het eerste Soppertje is van dit nieuwe seizoen 
- We zonder hulp van jullie geen Soppertje kunnen maken 
- We hopen dat jullie veel stukjes aan willen leveren voor het volgende Soppertje 
- De datum voorin staat wanneer het bij ons binnen moet zijn 
- Theo en Jeanne Creemers opa en oma worden 
- Ze wel nog even moeten wachten 
- Patrick en Ellen papa en mam gaan worden 
- Wij hen een fijne zwangerschap wensen  
- Diverse leden mee gedaan hebben aan de City Swim  
- Wij hen feliciteren met deze prestatie   



  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat met jullie prestatie  



 



De pen van………………….. 

 

Hallo iedereen, 

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Luuk Kresin, ik ben 16 jaar en al ongeveer 8 jaar lid van de 

Roersoppers. Ik zit dit jaar in mijn examenjaar (6 Atheneum) en vind het hiernaast ook fijn om in de 

avond dan nog even het water in te duiken. Mijn andere hobby’s zijn snowboarden en gamen.  Een 

aantal jaren geleden deed ik nog voetballen en zwemmen samen, maar toen ik de kans kreeg om 

naar de selectie te gaan heb ik deze ook gepakt en ben kort hierna ook gestopt met voetballen. Nu 

train ik in deze groep 4 a 5 keer per week waarvan meestal 2 in Echt. Tot de dag van vandaag heb ik 

nog geen spijt van deze keuze aangezien het nog steeds altijd gezellig is bij de club en omdat ik nog 

met veel plezier zwem. Ook de samenwerking met ZV Patrick heeft hier natuurlijk aan meegeholpen, 

want in Echt heb ik veel nieuwe vrienden gemaakt, waardoor dat het zwemmen natuurlijk nog leuker 

is geworden. Ook zwem ik al 4 jaar mee met de City Swim waar ik nog steeds van geniet, want wie 

zwemt nu niet graag en dan ook nog om geld op te halen voor het goede doel. Ook is het natuurlijk 

weer eens iets anders dan zwemmen in het zwembad, want ik weet ondertussen wel hoe dat uitziet 

     . 

Het liefst zwem ik de 100 meter vrije slag. Deze wil ik uiteindelijk ook nog een keer individueel op het 

NK zwemmen. Ook zou ik het heel leuk vinden om hier een clubrecord op te halen, maar hier zal ik 

nog even voor moeten trainen. Überhaupt het NK zwemmen was voor mij sinds ik eigenlijk begonnen 

ben met zwemmen een grote droom. Ik was er toen ook heel erg blij mee dat ik dit vorig jaar (2019) 

heb kunnen zwemmen. Ik zat toen in een 4 x 100 vrije slag estafette met: Daan, Mike en Bas. Dit was 

voor mij het hoogtepunt van mijn zwem carrière tot nu toe. In Eindhoven tussen alle echte snelle 

zwemmers van het hele land stonden wij daar met ons vieren. Dit heeft natuurlijk wel indruk 

gemaakt op mij, omdat je daarna ook gewoon kan zeggen dat je een NK hebt meegezwommen. Ook 

is de Swimmeet natuurlijk elk jaar weer een hoogtepunt. Dit zijn natuurlijk samen met het 

zwemkamp de gezelligste dagen van het jaar. Al vroeg in Maastricht staan om gedurende de dag een 

keer of 3 te zwemmen. Hierna lekker eten en als je goed je best hebt gedaan ‘s avonds nog een finale 

en estafette. Dan na een lange dag naar huis en zo gaat het dan nog 2 dagen. Na deze 3 dagen is dan 

ook iedereen echt doodop, maar het is wel heel leuk. Ik kan iedereen daarom ook aanraden om 

hieraan mee te doen. 

Veel plezier met zwemmen allemaal en we zien ons in het water. 

Groetjes, 

Luuk Kresin 

 

Ik geef de pen door aan Senna Bongartz! 



20 QUESTIONS 
Wat is jouw taak binnen de vereniging ? Secretaris 

Een korte kennismaking via de bekende vragen... 

1. Hoe ben jij met de ROERSOPPERS verbonden?  

Als moeder, mijn dochter Sophie zwemt bij de jeugd. 

2. Wat trekt jou zo aan deze sport?  

Ik heb in het verleden zelf gezwommen en op het CIOS in Arnhem mijn papiertje gehaald om 

les te geven. Dit heb ik in een ver verleden ook gedaan, maar door andere opleidingen ben ik 

uiteindelijk gestopt. 

3. Wat hoop je met de ROERSOPPERS te bereiken?  

Ik hoop dat de Roersoppers een club blijft waar iedereen graag komt, onderlinge contacten 

als fijn worden ervaren en natuurlijk iedereen zijn persoonlijke zwemdoel kan behalen. 

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

Ik sport graag in een sportschool, sinds kort is dat bij Feel Fit in Melick. 

5. Wat zijn je andere hobby's?  

Natuurlijk mijn 2 dochters, ik ga graag uit eten en als het te plannen is bezoek ik graag een 

leuke stad. 

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

Als nieuwkomer heb ik op dit moment nog niet echt iemand die voor mij heel erg belangrijk 

is. 

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

Die heb ik (nog) niet. 

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

houden?  

Ik vind onderling respect heel erg belangrijk. 

9. Hoe goed kun jij tegen je verlies?  

Ik kan totaal niet tegen mijn verlies, dat had ik al als kind en ik heb niet de illusie dat ik daar 

ooit nog vanaf kom       



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

Wat zou je het beste kunnen eten voor tijdens en na een wedstrijd of een training. Ik denk 

dat goede voeding en sport een hele belangrijke combinatie zijn, ongeacht je op hoog of laag 

niveau traint. 

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

12. Wat is je lievelingsdrankje?  

Een goed glas wijn. 

13. Kerst of Sinterklaas?  

Sinterklaas 

14. Wat mis je bij de ROERSOPPERS?  

Daar kan ik op dit moment nog geen antwoord op geven. 

15. Welke kranten of tijdschriften lees je?  

De “Linda” 

16. Voor welk tv-programma blijf je thuis?  

Geen enkel programma. 

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

Dan moet ik toch eerlijk bekennen dat ik voor de 5 gangen ga. 

18. Wat zijn jouw slechte gewoontes?  

Ik kan soms dingen net wat te lang uitstellen. 

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

Tja…dan kies ik toch voor mijn dochter Sophie. 

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

Een heel groot feest geven voor alle mensen die mij lief zijn. 



 



.  

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 



In de schijnwerpers 
 

Persoonlijke gegevens: 
Naam:      Jeroen Slebe 
Woonplaats:     Melick 
Leeftijd:     40 
Wanneer ben je jarig:   28 augustus 
Heb je nog broertjes en/of zusjes:  nee 
Welk beroep oefen je uit:  Internist-Nefroloog (specialist Nierziekten) 
Ben je getrouwd:  Ja, met Loes, en we hebben 2 kinderen: Jasper 6jr en 

Myrthe 4jr 
 
 
Wat is je? 
Lievelingseten:    Spaghetti Aglio e Olio 
Lievelingskleur:    Blauw 
Lievelingsdier:    Luisteren naar de vogels in de tuin 
Lievelingsfilm:    Kijk liever naar series 
Lievelingsmuziek:    90’s 
Leukste t.v-programma:   F1 Café op Ziggo 
Leukste leesboek:  Na jaren van medische boeken nu vooral management 

boeken 
Leukste sport:    Zwemmen natuurlijk 
 
 
Zwem je zelf ook (nog)?  

Zeker 
 
Hoe vaak train je per week?  

3x bij de masters 
 
Vervul je een taak bij de zwemclub?  

Sinds kort in het bestuur 
 
Hoe lang ben je al lid?  

Sinds mijn 6e 
 
Heb je nog andere hobby’s buiten het zwemmen?  

Auto’s en Autoracen 
 
Welke bekende Nederlander zou je wel eens willen ontmoeten?  

Max verstappen 
 
Wat zou je met hem/haar willen doen?  

Meerijden in zijn Aston Martin op een Circuit 



 
 
 

Open Dag LACO 
 

Zondag 6 september vond de officiële opening plaats van het LACO Feel Fit Center.  

Na een aantal sprekers werd de nieuwe naam bekend gemaakt. De voormalige Apollohal heet 

vanaf nu Trefpunt.APOLLO. Een goed gekozen naam met gelukkig een verwijzing naar de 

oude, in de Roerstreek, zeer bekende sportaccommodatie. 

De Roersoppers hadden de eer om als eerste een kleine demonstratie te geven van de 

zwemslagen die in wedstrijdverband worden gezwommen.  

Een paar van onze aller jongste leden tot de enkele ervaren wedstijdzwemmers zwommen een 

aantal banen om te laten zien hoe de zwemtechniek in de loop der jaren enorm verbeter wordt. 

Tenslotte zwommen zij nog een aantal estafettes en nadat iedereen weer op het droge stond 

klonk de Roersoppers-yell luid en duidelijk door het zwembad. 

Onze hartelijke dank gaat uit naar Zoë, Sophie, Jasper, Fleur, Luna, Lynn, Ariana ,Luuk, Eva, 

Maud, Jules, Femke, Isa, Senna, Daan en Mike voor jullie sportieve deelname. 

 

        Charles Bos. 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

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 -    



 


