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it 3e nummer van de Keerbal staat in het
teken van de Pingelère. Gewoon een
gezellige feestavond bij Griffin in D’n Auwen
Toëwn. Of is het meer? Ik herinner me in elk
geval nog heel vaag iets van een feestje in de
kroeg die vroeger Sint Blasius heette (erna Joy).
Tiener was ik. Bij Jan en Margriet Wolters. Ik
dacht dat het daar de hele avond gratis drinken
en chips eten was, maar de dag erna vertelde
mijn vader me dat het voor hem niet helemaal
gratis was.. Volgens mij waren we er toen met
Sint Hoofius, de Zaate Hermenie uit de Hoof;
opgericht toen Albert Hermans, oud-speler van
Keer 1 en nu bestuurslid bij SCG, Klenderaire
prins werd.
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Het Bestuur van VV Keer is verheugd mede te delen
dat we overeenstemming hebben bereikt met Wil
Kruijntjes om Erik Stulens op te volgen als trainer
van Keer 1 met ingang van seizoen 2020/2021.
Wil is momenteel nog trainer bij RKHSV en was daarvoor onder andere, succesvol, actief bij Geusselt
Sport, SCG en SVME.
Wij spreken ons vertrouwen uit in Erik en Bert dat
Keer 1 de goede gang van zaken in de 2e
seizoenshelft zal voortzetten. Keer staat momenteel
op de derde plek in de competitie.
Het bestuur.

In 2007 werd ik penningmeester bij VV Keer en
ergens in 2008 ging de telefoon: “met Justus, we
hebben echt niemand die prins wil worden, wil
jij het worden?” Vader Abraham en de 20
smurfen liepen het podium op en het feest kon
beginnen. Het was een gezellige avond met
medailles, polonaises en waar de prins van de
Klenderaire altijd nuchter rond springt, is dat
bij de Pingelère juist verboden. Ik verliet die
avond dan ook zowat als laatste de kroeg,
fietsers en bier…., en na een flinke wandeling
naar de Bakkerboschweg, de residentie, trof ik
mijn huis vol met tientallen dorpelingen,
zoekend naar eten want Armand was iets te hard
door de bocht gereden met de ketels zuurvlees
achterin..
Het huis werd de dag erna versierd door de
Pingelère en even was het niet hey
penningmeester maar hey Prins. Het was een
leuke ervaring en ik kan het iedereen
aanbevelen ja te zeggen als de telefoon gaat
dat je de uitverkorene bent.
Nu draaien de Pingelère als een gelikte
marketingmachine. Brillen, stickers, social
media, dure carnavalswagens, dik betaalde
artiesten. Maar vooral nog altijd gewoon een
jonge club vernieuwende amusante leden van
VV Keer die de dingen net wat anders doen. En
dat is juist de charme van deze groep. Tradities
houd je in stand door jezelf niet te serieus te
nemen en dat begrijpen de Pingelère als geen
ander.
Etiënne Korff

15 februari:

Pingelère @ D’n Auwen Toëwn

6 maart:

Quiznight @ Kantine

11 April;
30 & 31 mei:

FC Weik Feest @Kantine
Girlscup @ VV Keer & VV Scharn

7 Juni:

Seizoensafsluitng @ Kantine

26, 27 & 28 juni:

Jeugdkamp @ verrassing!

22 & 23 augustus:

Rabo Volksfeest @ Kantine

−

…. Sem Defaux het record heeft van het meeste
aantal wedstrijden bij Keer 1, Keer 2 én Keer
3.

−

…. de Pingelère zonnebrillen verkopen die je
ogen wel héél erg goed tegen de zon beschermen. Je ziet er niks door!

−

…. Paul Humblet er voor zorgt dat de shampoohouders bij Keer 1 en 2 altijd goed gevuld
zijn

−

…. dat de uitkomst van de woordzoeker in de
kersteditie ‘’KeervoetbalenBeer’‘ was? En dat
Jordy Kloor deze gewonnen heeft?

−

…. en dat erook nog een foutje in de
woordzoeker stond, oeps!

−

…. een deel van de selectie van Keer 1 en 2
het 2e weekend van januari doorbrachten in
de Ardennen. Er werd gequizd o.l.v. Maarten,
een speciaal bierproeverij georganiseerd door
Nick, gepaintballed en ge-30seconds.

De katertjes waren overleefd, de alcohol uit
ons bloed verdreven en menigeen had zelfs de
eerste paar uurtjes van 2020 alweer gewerkt.
Al jarenlang is de eerste zaterdag van het
jaar voor en van de voetbalclub. De
nieuwjaarsreceptie is de laatste paar jaar
weer helemaal opgeleefd met dank aan de
feestcommissie, zodoende waren er ook dit jaar
dik over de 150 leden en niet-leden aanwezig
om elkaar een geweldig nieuwjaar te wensen.
Tegen het middaguur kwamen de
mountainbikers een voor een binnengedruppeld,
de een op een gelikte mountainbike, de ander op
een fiets die uit de composthoop getrokken leek
te zijn en de meeste op een personenfiets omdat
ze de gehuurde tweewieler , met dank aan de
Heun, nog in ontvangst moesten nemen. Een
groep ervaren mountainbikers onder leiding
van Patrick Mourmans, en Etiënne op zijn
mountainbike met motortje zouden ons
begeleiden op onze tocht van dik 35 km. Er
werd een leuke, toch wel pittige en pratsjerige
tocht gereden door het Heuvelland. De wijze
woorden van Patrick; “lieg sjakele en nao boove
tapere” zullen vast en zeker nog lang door de
met pratsj beklatterde hoofden van de
deelnemers gespookt hebben. Maar uiteraard,
het was dé manier om tot boven te komen, keer
op keer weer. Bij terugkomst had menigeen de
klatteren zitten op plekken waar het daglicht
niet hoort te komen, tot amusement van de
bezoekers van de spelmiddag. Want, “wiezoe
zouwse dg get in de pratsj goan begaaje esse
oag ‘n putje kins kaarten mit n glaas beer
debij”. Toch hebben we met zijn allen wederom
ontzetten genoten van deze tocht en hebben
daarna geproost op het nieuwe jaar. Dat dit
resulteerde in meer koppijn dan spierpijn zal
waarschijnlijk niemand verbazen.
Stan Croonen

Ut verhoal van ut glorieuze ontstoewn van de Pingelère.
41 Joar geleije noa de training zoate de manne weer allemaol friesch
gewesche aan ut buffit in de kantien van de VV Keer. Doersj, doersj,
doers. Vuur sommige koam dat doer de inspanninge van de training en
vuur aandere umdat ze seumpelweg altied doersj houwe. Ut woar nog
in de tied dat rundsjes woerte gegieve en dat dan trouw eint woert
trukgegieve. Es te dan zoe mit eine maan of zestien bijeinzoats dan kin
dur waal begriepe dat het conditionele oonderdeil van de traininge
weer sjnel noa de kloete woert geholpe.
Dat speilselke herhoalde zich eedere diensdig en goonsdig. Gein
oontkaome aan. Este op zoene aovend get vreuger heim moes zien dan
woar ut noetzaak al in ut begin van de aovend eint te gieve. Woarste te
laat dan kreegste van Jeanne van John van den Duuker, dei dow achter
ut buffit stoont, te huure “Nein de mos nog iersj ein van dei of dei
dreenke” en ut volgende rundsje woar och al gereserveerd. Op deij
meneer woar ut gooie vuurnumme um op tied noa heim te goen diks
genoeg al vlot tot mislukking gedoemd. En de wies dan, mit din
persoonlijke wilskracht van unne lommel, datste sanderdaags sjmurges
wir mit unne kop wie unne riethamer zows opstoen.
De conversaties ginge miestaal neet lang uuver voetballe of de
iersjkommende tiegestander meh miestal woert ein gedege putsje
geouwhoort. Ein sappig verhoal kreeg och de uuverkant van ut buffet
mit, want gruupkesvurming woar der neet bij. Tenminste este de
uuverkaant koes zien, want dur woerte dow nog gaans get gepielde
sigritsjes gesjwaamp. Dames voetbal stoont dein tied noch in de
kindervoetbalsjeun en vrowlui woare dan, op Jeanne no, neet aanwezig
in de kantien. Reije mesjien dat un gooi sappige mop altied succes how.
Wie vittiger wie bieter. Es dow al un MeToo beweging houw bestaande
dan how men de VV keer kinne opdoeke.
In ut late noajoar 1980, op zoen geliekwaardige trainings aovend, koam
natuurlijk och de kommende Carnaval ter sproake. De mieste spielersj
dei woare al vertrokke en de litste 3, te weite Sjuul Mingels, Toon
Hopman en Ed Spronck krege ut lumineuze idee um och binne de
VV Keer unne Road van 11 te vurme en inne voetbalpreens te
beneume. Dit noa un vuurbeeld van SV Meersje oe dat al inkele joare ut
gevaal woar. Jeanne van John ving dit op en ze wakkerde dat vurke nog
get mie aan. “Dan sjud nog mer ein in Jeanne, dan kal vur weijer”. No
un eurke woert besjlote dat ut idee zow wuure oetgeveurd en dat vur
de iersjvolgende training ein vervollug draan zowwe gieve uuver oe, wei
of wat.
En eigelijk ging ut doanoa van u leie diekske. Boete de drei geneumde
moeste nog 8 maan gevoonde wuure dei de 11 roadslede zowwe
completere. Gein probleem, binne unne mum van tied woar vur
compleet, mit dies speciale vermelding dat dat allemoal duurstige
types woare. Crème de la crème zow vur mer zegke. Ut bestuur how
dur inmiddels och al oere van gekriege en oet ‘veiligheidsuuverweginge’
wort dur in dat kader ein besturslid aan de organisatie towgeveug in de
persoen van Jo Berks. Dit um de boel ein bietsje in ut gareel te houwe.

Joa dan hebste 11 maan, meh dan biste dur nog neet. Want wie geistet
allemoal doen en wat zien de financiele consequenties. Um vanoet ut
nieks get geld te generere woert besjlote um de Duitsje lotto 1 oet 49 te
kopiere en degene dei ut reservegetaal roajde eine pries van 15 gulle tow
te kinne. Eeder lid van de road van 11 moes zich inzitte um dei 49 getalle
aan de maan te brenge. Umdat de mieste leden zelf de luutsjes golle
woert al sjnel besjlote un 2e lies draan tow te vooge. Op deij meneer bleef
dur minimaal wekelijks 34 gulle uuver. De VV Keer houw in dei tied ein
groet schare trouwe supportersj. Mit un groete poersjie zelfvertrouwe
woert dow besjloete um de iersjte Preensoetroping neet in de kantien
mer in ut Keerhoes te houwe. Dit koes och umdat ut bestuur how
towgezag um op te drieje vuur un eventueel verlees van de aovend.
Es datum woert de Vriedig vuur Carnaval gekoeze umdat op dein daag
geng festiviteite doer de Klenderaire woerte georganseerd. De auw
Wieverbal woar ja ummer op de zoaterdigaovend.
Good dan woare vier dur bijnoa. De road van 11, de cente kwestie, de
locatie en de de datum. Gereigeld en vasgelag. Meh ut bieske moes och
nog eine naam hebbe. Ut leefs get wat mit voetbal te make zow hebbe.
Zoe koame de name Knoekelappersj, de Graasvrietersj en Waas vuur de
Oage vuurbij. De Brakkeleire veel waal in de sjmaak meh dat woert
uiteindelijk toch afgekeurd umdat de CV van Ikkelder zich al zoe neumde.
En dow veel de naam PINGELÈRE. En eederein voelt aan ze water dat dat
ut zow motte zien en dat dei naam generaties lang zow motte blieve
doersuddere.
Wat bleif dur dan nog uuver. Pekskes en natuurlijk unne Preens. Um os es
raod van 11 ein bietsje te oondersjejje moeste vur os toch allemaol mit
get uniforms aankleije. Moes vur get gelle, make of heure.? Dur woar
uuveral geng cente vuur. Wat no? In deij tied ging de femilie Pirnaij eder
jaor mit unne grote groep in zelf geneijde pekskes mit in dun optoch in
Keer. Ut joar doavuur woare ze mit gegange es Smurfe en draoge ze
allemoal un kattoene korte brook. Aan Henk van de Pirnaij woert gevroag
te reigele dat vur deij koeste liene. Henk zag “Gein plebleem” En zoe
geschiedde ut dat vur zowwe versjeine in un wiete korte brook, wiet
humme, wiete VV Keer voetbalsukke en mit ein noondesjuuke um de hals.
DE PINGELÈRE in vol ornaat.
Pekskes gereigeld. No nog eine Preens. Dat zow ein geheimzinnig
gebeure wure. Jo Berks dei dow eine hoap ervaring how opgedoen es lid
van un Mestreechse Carnavalsveriniging zow dat oonderdeil op zich
numme en wieeijer och zurge vuur de proclamatie, de scepter, ut
preensepak, de kierts en alles wat dur weijer vuur nudig woar. Ut ierste
oetrope van ooze ierste Preens JOS I (Wintjes) ging dan och allemoal erg
officieel. Van Pingelere Salut tot en mit un hiel nette proclamatie.
De PINGELÈRE woare no ech geboere. Dat woert in ut knatschvolle
Keerhoes tot in de late aovend geveerd. Zoe zellufs dat sommige zich de
daag dernoa neet mie koste herrinnere weij Preens woar woere.
Niemes koes zich dow indeenke dat no in 2020 alweer de 40e Preens zal
wure oetgerope. DE PINGELÈRE zien oetgegruid tot un onlosmakelijk
oonderdeil van ut Carnavalsgebeure in Keer.
Aafsjleetend mit eine van hun toepasselijke lijfspreuke.
Voetballer biste mer hiel ieve. PINGELÈR bleifste vuur ut Lieve
Vasthouden!

Ed Spronck

Jos I 1981

Hub I 1986

René I 1987

Pascal I 1993

Armand I 1994

Sven I 2000

Yannick I 2007

Nathalie I 2014

Patrick I 2001

Etiënne I 2008

Mathijs I 2015

Frenk I 1988

Roger I 1989

Ralph I 1995

Ersin I 2002 (2x11)

Boy I 2009

Levy I 2016

Jean I 1982

Rudi I 1983

John I 1990

Farry I 1984

Harry I 1985

Raymond I 1991 (1x11) Antoine I 1992

Jo I 1996

Ron I 1997

Stefan I 1998

Roland I 1999

Erik I 2003

Ingo I 2004

Justus I 2005

Roel I 2006

Kay I 2010

Guyan I 2017

Wesley I 2011

Cas I 2018

Guenaut I 2012

Nick I & Tim I 2013 (3x11)

Prins Koen I & Prinses Wies 2019

De Pingelère doen al een aantal
jaartjes mee op het Keerder
carnavals-toneel. Des te meer reden
om eens te kijken naar hoe dat
vroeger ging! In deze Keerbal editie
heeft u al de column van medeoprichter Ed Spronck zien staan. Bij
deze ook twee dankwoorden van oud
Pingelère prinsen, uit het archief!
Dankwoord Prins Harry I, Keerbal
april 1985 jaargang 8, nummer 1
Dankwoord Prins Hub I, Keerbal
april 1986, jaargang 9, nummer 1
Veel leesplezier!

Boy Bessems

