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at vliegt de tijd he? Wat gebeurde er niet allemaal in 2019;
zomaar een greep: VV Keer schoot door de 400 leden, sportief
tellen we mee of zien we verrassende ontwikkelingen, de kantine kreeg
kleur en de promo-artikelen vliegen de deur uit.
Helinda en Dames 1 grepen helaas niet naar de prijzen op het sportgala.
Maar goed, kunnen jullie bijvoorbeeld kiezen tussen Virgil van Dijk,
Mathieu van der Poel of Max Verstappen? Is het gepast daar een
rangschikking van te maken? Je doet altijd iemand tekort; dit is niet
objectief te beoordelen. Sport is emotie en dat maakt het juist mooi én
subjectief. Jullie stonden er prachtig op en wij zijn blij dat jullie onder de
vlag van VV Keer schitteren!
Soms treurden we helaas in 2019. En ja we hebben natuurlijk ook weer
onze feestjes gevierd en de werkgroepen geven momenteel echt gas. Zo
ligt hier van de werkgroep communicatie alweer het 2e nummer van de
Keerbal voor jullie.

H

et clubblad “Keerbal” was een initiatief van Math Last
en mij. Wij werden hiervoor medegevraagd door John
Heijnens, de toenmalige hoofdjeugdleider. Want bij een club
van de toenmalige omvang zou toch eigenlijk ook een clubblad
horen. Ik kan me nog herinneren dat we 7 seniorenteams
hadden, een A1 en A2 en dat de A1, B1 en C1 in enig jaar
kampioen werden. En uiteraard nog enkele jeugdteams
meer. De zaal Gilissen/Joy was veel te klein voor de receptie
van 3 jeugdteams. Math en ik schreven zelf onze artikelen,
zoals wedstrijdverslagen en een rubriek; “Wist je dat”, met
allerlei wetenswaardigheden over de vereniging. Later heeft
Pierre Custers ons geholpen met het schrijven van artikelen en
het beschikbaar stellen van oude elftalfoto’s. Denk aan zwartwit foto’s met de gebroeders Pirnay, Goessens, Kleijnen,
Beckers en Wiel van de Kuster, die ik tot mijn grote verbazing
onlangs in Heerlerheide tegen kwam.
Keerbal werd in het begin gedrukt door Tiny Hermans-Spronck
en later door Ed Spronck die onlangs een indrukwekkend
verhaal op Facebook zette over het bezoek van enkele jonge
mannen (waaronder Henk Spronck.) Drukken van Keerbal was
niet gratis. Math en ik haalden bij het bedrijfsleven in Keer
voldoende sponsoren bij elkaar om iedere uitgave te kunnen
drukken.

Hebben we plannen voor 2020? Ik maak in elk geval nooit voornemens die
op 1 januari in moeten gaan. Veranderingen moet je constant inzetten en
accepteren. De beste keuzes maken voor het moment. Ooit leerde ik, niet
onbelangrijk bij het vak marketing, dat de dinosaurussen uitgestorven zijn
omdat ze hun omgeving niet verkenden. Stilstaan en conservatief zijn, is
dodelijk voor bedrijven, dus ook voor een vereniging. Ik hoorde als
penningmeester al vaak: “jao meh vreuger”…
Als we alles blijven doen wat vroeger goed was, dan worden we opgeslokt
door andere keuzes die jongeren, maar ook volwassenen maken. Laten
we dus vooral flexibele leden zijn.
Wat niet veranderd is, is dat mensen sociale wezens zijn. Mensen werken
graag samen, soms hebben ze een stimulans nodig, vertrouwen, ruimte,
een werkgroep die bijvoorbeeld uit leden van alle teams is samengesteld.
Of teams die samenwerken en rekening houden met elkaars wensen en
belangen. In het bestuur is het niet anders. We kijken, luisteren en zetten
bewegingen in: samen. De kerstgedachte bij VV Keer, maar dan het hele
jaar door. Keer groeit omdat iedereen zich welkom voelt, Maria en Jozef
laten we gewoon binnen, als ze zich maar aanpassen en willen
samenwerken. Positief vooruit! Kijk wat je zelf kunt bijdragen in plaats van
naar anderen te wijzen. Mensen maken de meeste fouten onbewust.
In de samenwerking tussen teams, en mensen, zie ik wel nog wat ruimte
voor verbetering en daar concentreer ik me momenteel sterk op. Samen
bereik je zoveel meer.
Laten we de positieve ontwikkelingen in 2020 voortzetten. Op 4 januari
proost ik graag met zoveel mogelijk leden, supporters, ouders,
grootouders en sponsors op een gezond en mooi 2020. Meld je dus
massaal aan voor een van de activiteiten, het eten of loop gewoon
binnen. Tot 22.00 uur draaien we rustige muziek en erna gaan we nog
even knallen. Studeer thuis alvast eens op de tekst
van “Les Lacs du Connemara” want uiteraard
zullen we ook in 2020 weer heel wat te vieren
hebben bij VV Keer. Helinda zorgt voor de tissues
om mee te zwaaien en uiteraard sluiten we af met
Henk is unne lollige vent, met Pingelèreprins Koen
en prinses Wies voorop.

D

e ‘Redaktie’ van Keerbal wil u enorm bedanken voor de vele
lovende reacties en complimenten die we hebben mogen
ontvangen voor de ‘relaunch’ van Keerbal. Het doet ons deugd te
weten dat we op de goede weg zijn. De kaars die echter het felste
brandt, brandt twee keer zo snel uit. Het is daarom dat we u niet
dood willen gooien met iedere week een nieuwe editie; we bouwen
langzaam op. Iets waar we ook graag naar opbouwen is het 75-jarige
jubileum van het mooiste cluppie van allemaal.
In de naweeën van De Oorlog stond er een linde op het toenmalige
kerkplein in Cadier en Keer. Twee jaar na de bevrijding, 1946, plakte
Mathieu Kessels een aanplakbiljet op die boom, want een krabbel en
een glitterplaatje op Hyves sturen, kon toen nog niet. Dat biljet, op
dat plein, is het officiële begin van onze club, in April 2021 is dat
moment 75 jaar geleden, reden voor een onvergetelijk feest. Erwin
staat al op de speeddial.
We hebben met z’n allen het goede werk van Mathieu doorgezet en
die Zeitgeist van toen, het samen iets op touw willen zetten, zweeft
nog immer door de kantine. Samen voetballen, samen gezelligheid,
samen zijn. Laten we samen terug- én vooruitblikken; op 75 jaar
historie én naar de mooie toekomst die ons te wachten staat. Om dat
te verwezenlijken zijn er 2 dingen nodig:
1. Eenmalige versterking van de activiteitencommissie om het
jubileumweekend te organiseren.
2. Een comité die een ‘hardcover-prentenboek-jubileum-editie van
Keerbal’ wil uitbrengen (titel nog onder voorbehoud)
We hebben echter niet alleen mensen nodig, maar ook hun verhalen.
Bij deze dan ook een vriendelijke oproep om al uw VVKeer historie te
delen met mij. Ik heb al een bescheiden archief met ‘die foto’s van
toen’, maar een archief is nooit compleet. Ik zoek werkelijk alles wat
u kunt verschaffen. Foto’s van toen, foto’s van nu, foto’s van gisteren
en ook alvast die van morgen. Die wedstrijdverslagen, die oude
Keerballen, die ene anekdote die u mij kunt vertellen zodat ik die
neer kan pennen, die krantenknipsels van de promotie, die
krantenknipsels van de degradatie, die ene lok haar die u bij de
scheidsrechter in 1994 voor (on)terecht rood heeft uitgetrokken,
alles is welkom. Ik scan uw beeldmateriaal graag in en hoor uw
verhaal graag aan, al dan niet onder het genot van een drankje. Dus
gaat voorwaartsch! Ik verzoek u allen naar de diepe krochten des
keldersch en zoldersch te trekken, teneinde te delven in uw
relikwieën der Keerdersch Voetbal!

Iech bin gebore op 5 November ‘19
Miene naom is Jonah Vervisch

Heeft u materiaal dat ik zou mogen scannen? Een anekdote
te vertellen? Wil u graag meewerken aan het jubileum?
Laat mij wat weten. Dat kan via 0641845216 of
secretaris@vvkeer.nl. Dank voor uw bijdrage!

Ich bin de zoon van
Maikel Vervisch (Keer2) en Charlotte Franssen (Da2)
Ich gaon later sjus wie pap keepen veur VV Keer!
….en leedsjes zinge in de kentien

Iech bin gebore op 19 November ‘19
Miene naom is Loua Coolen.
Iech bin de dòchter van
Kay Coolen (Keer3) en Nina Kuiper
Ich gaon later sjus wie pap kappen en dreije, mer dan
bie de Dames in plaats van die hoddelaere van Keer 3!

4 januari:

Nieuwjaarsreceptie @ Kantine

15 februari:

Pingelère @ D’n Auwen Toëwn

6 maart:

Quiznight @ Kantine

11 April:

FC Weik party @ Kantine

30 & 31 mei:

Girlscup @ VV Keer & VV Scharn

Beste leden,
Een aantal keren is er bij het bestuur melding gemaakt dat
een verjaardag niet op de site stond. Middels dit bericht
willen wij hier tekst en uitleg bij geven. De verjaardagen op
de VVKeer site staan gekoppeld aan de ledenadministratie in
Sportlink, wat op haar beurt weer gekoppeld staat aan uw
profiel bij Voetbal.nl. Via de Voetbal.nl app of site kunt u
uw persoonsgegevens afschermen. Mochten uw gegevens
afgeschermd zijn, dan komt uw verjaardag ook automatisch
niet op de site. Mocht u op de site willen komen staan met uw
verjaardag, dan zult u uw privacy-instellingen op ‘openbaar’
moeten zetten. De keuze voor privacy is natuurlijk geheel
aan uzelf.
Vriendelijke groeten, het secretariaat

VV Keer is trots op haar Damesafdeling! Onder de bezielende leiding van ons kersverse bestuurslid Helinda Nelissen-Weijermans is
deze vrouwelijke tak van onze vereniging niet te stoppen! Dankzij het geweldige werk van Helinda en de uitmuntende resultaten van
onze dameselftallen, is er een mooi verslag geplaatst in het gemeenteblad “Van Harte Eijsden Margraten” dat deze week verscheen.
Afgelopen maandag 9 december waren Helinda en Dames 1 tevens genomineerd voor de respectievelijke titels “Vrijwilliger van het
jaar” en “Sportploeg van het jaar”. Helaas vielen beide niet in de prijzen, maar dat maakt ons niet minder apetrots op hen! VVKeer
feliciteert natuurlijk ook de winnaars in deze categorieën en kijkt terug op een gemoedelijke sportavond in Eijsden.
Dames-/Meisjesvoetbal is de snelst groeiende sport van Nederland en dat is bij VVKeer duidelijk te zien met de geweldige resultaten
van Dames 1 VV Keer, Dames 2 VV Keer, VV Keer MO19, VVKeer MO15-1 en MO15-2
Keep up the good work ladies!!

- sinds Marco Smeets vlagt bij Keer MO19, de meiden
niet hebben meer verloren?
- Marco ook al gestrikt is voor de opleiding tot
grensrechter bij Keer 1?
- Rubin Wijnands onze nieuwe volkszanger is? Met
"Ich bleif altied mit diech danse" stoot hij Maikel
Vervisch van de troon met zijn "Kali"

Dat de Pingelère natuurlijk hielemaol geweldig
zien, dat waet geer natuurlijk al, mer veel wille
die batterâove tóch nog even in ut zönneke zitte.
Het gaet namelijk tegenwoordig zóe good mit de
Pingelère, dat zie de club unne cheque van 334,84
dollar gesjoonke hebbe (dat is ömgerekend 300,euro) en dat vinde veer es besjtuur hielemaol top!
De Pingelère zien ooit es ludiek initiatief begos
en de club heet dat altied gesjteund; de Pingelère
deile noe in hun succes door de club wir trök te
steunen. Mannen, complimènte! Dit bewies mer wir
uns wie good ut mit VVKeer (én meer) gaet!
Naomes ut besjtuur, bedank en chapeau!

- Cas van Rooij als 3e is geëindigd als VVKeer
volkszanger? Met “alle nummers”
- wij een rectificatie van de
vorige Keerbal moeten doen? Het
‘sprong’ verhaal ging namelijk
als volgt: Jimmy Vaassens
sprong tijdens een wedstrijd
tegen GSV ’28 (Beek) zo hoog voor
een kopbal, dat hij voor een
moment zichtbaar was op de
radar bij vliegveld Beek. —>
- Dames 2 een geheel verzorgde
feestavond met Liefmans op het vat krijgt als ze 25
punten halen? Ze hoeven nog maar 7 punten!!!
- Ian Heunen tegenwoordig vlagger is geworden bij
Dames 2? Hij doet dat in een strakke trainingsbroek.
- de dames van Dames 2 tegenwoordig liever op de
bank zitten? Wij snappen niet waarom…
- de redaktie van Keerbal sommige Wistjedatjes
gewoon ècht niet kan plaatsen? Kids lezen dit ook.

Hoe heet je?
Tim Slenter
Hoe oud ben je?
Ik ben geboren op 22 juni 2013
Waar zit je op school?
Basisschool Keerkring groep 3
Waar woon je?
Limburgerstraat 12 in Cadier en Keer
naast de allerbeste voorzitter!
In welk team speel je?
JO7, ik ben begonnen bij Henkie en Joopie
Hoe lang speel je al bij Keer?
Al 2 jaar
Vind je voetbal leuk en vind je het leuk bij Keer?
Ik vind voetbal heel leuk en speel het liefs in de spits om goals te maken.

Wat is je favoriete eredivisieclub?
Ajax
En club in het buitenland?
Uhmmmm!?
Wat is je lievelingseten?
Spaghetti
Wat is je favoriete drankje?
Fristi
Wie is je favoriete speler bij Keer?
Sverre Croonen is mijn favoriet.
Wat wil je later worden?
Profvoetballer en anders politieagent.
Heb je naast voetbal nog andere hobby’s?
Spelen op de Nintendo Switch en afspreken met vriendjes.

Zaterdag 14 december 2019.
Een winderige dag met zon én regen. JO10
leidt de wedstrijd en gaat weer, zoals tot nu
toe elke match dit seizoen, ongeslagen van het
veld af. De KNVB registreert de uitslagen,
gelukkig, niet want spelen, leren en genieten
is in deze leeftijdscategorie het
allerbelangrijkste. Maar het is wel een
prestatie waar bij stilgestaan mag worden. De
kinderen drinken (bubbel)champagne en de
voorzitter heeft de eer om deze kanjers én de
leiders (ooit ook eens toppers op de velden)
een medaille om te hangen.
Proficiat en blijf vooral genieten!

- de kantine en de bestuurskamers in 2020 onder handen
worden genomen om deze naar de standaarden van de
huidige tijd aan te passen?
- VV Keer een werkgroep duurzaamheid heeft?
Luuk Beetstra en Nick Peters hebben onderzoek
gedaan naar efficiënt energiebeheer zoals
alleen verwarmen waar het nodig is en
energiezuinige verlichting.

- we in gesprek zijn met de gemeente over onder andere
het onderhoud aan het 3e veld, het parkeerterrein en de
fietsenstalling? Onze groei is hun niet ontgaan!
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Volksfeest
Girlscup
Toss
Lob
Midmid
Kunstgras
VVKeer
Kantine
Jeugd
Pass
Bal
Corner
Selectie

Buitenspel
Uit
Hakje
Pingelere
Bar
Doel
Voetbalclub
Toernooi
Keerbal
Bakkerbosch
Kampioen
Veteranen
Fan

Welk woord zeuken veer?
Los de woordzeuker op, dan
blief er aen woord euver.
Sjtuur ut gooie antwoord
nao redaktie@keerbal.nl
De ierste dee ut gooie antwoord stuurt, wint un echte
ganse nuije zoepkaart!

