


 M ijn hoofd begint een vierkante vorm te 

krijgen. Ik zie geen ronde bal meer, zie geen 

mensen meer, zie alleen maar beeldschermen sinds ik 

verplicht thuis moet werken en groepsvorming 

verboden is. 

De dag bestaat voornamelijk uit bellen en mailen 

met klanten over hun beleggingen. Een mooi vak, 

maar nu wel erg hectisch. VV Keer speelt zich 

inmiddels ook alleen nog maar via het beeldscherm, 

via e-mail, Skype en WhatsApp af. 

Buiten ligt het even stil. Het complex zit even op 

slot. Het is relatief, zolang het maar tijdelijk is. 

Jan Lammers drukte het zo mooi uit tegen de NOS: 

“jullie komen hier vragen stellen over het niet 

doorgaan van de Formule 1 maar jullie moeten de 

ziekenhuizen bezoeken.” 

Ja, het gaat me aan de ….. dat er geen voetbal is, 

geen trainingen en geen 3e helft. Ja, we zetten alle 

zeilen bij om Keer ook na de crisis gezond te houden 

(financieel en met behoud van leden, sponsoren etc.). 

Maar we zullen even geduld moeten hebben. Daarna 

gaan we veel inhalen! 

Ik geniet van de creativiteit en de hulp die meteen 

geboden wordt als je bij VV Keer om hulp vraagt. 

Handleiding Skype; maak ik wel. Extra Keerbal: doen 

we. Kantine eens grondig poetsen: hoeven we niet te 

vragen. Vergadering werkgroep werving via Skype: 

gaan we organiseren. Het is fantastisch wat voor 

geweldige flexibele leden we in huis hebben. Geen 

bal, dan rennen we wel achter andere dingen aan: 

teamwork!  

Het bestuur breekt het hoofd over de contributie en 

begroting. Sturen we bij? Kunnen we volgend jaar 

investeren? Kunnen we het uitleggen? Ik kan me nu 

echt inleven hoe de ondernemer, de ZZP’er zich 

machteloos voelt door deze crisis. Dit doet pijn. En 

nog erger, de mensen in de zorg; vitale beroepen. 

Alleen vandaag telt. Er wordt een enorm beroep 

gedaan op ieders flexibiliteit. En dan is voetbal 

maar even voetbal. Net zoals fietsen, maar fietsen 

is; maar goed, dat kan in je eentje nog leuk genoeg 

zijn. Ik leef mee en hoop dat we de boel snel kunnen 

hervatten. 

    Let op: feesten 2020 onder voorbehoud i.v.m. corona crisis 

7 Juni:     Seizoensafsluitng @ Kantine 

26, 27 & 28 juni:      Jeugdkamp @ verrassing! 

22 & 23 augustus: Rabo Volksfeest @ Kantine 
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Contact en aanleveren Keerbal materiaal kan via: 
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Beste leden, 

Hoe vervelend het ook is, we willen u allen verzoeken niet langer gebruik te 

maken van het complex tot nadere berichtgeving. Het bestuur volgt in deze 

de richtlijnen en adviezen van het kabinet, het RIVM en de KNVB.  

Dit betekent helaas ook dat er niet op de velden getraind mag worden. We 

hebben veel begrip voor de opmerking  “ja maar we zijn maar met een paar 

spelers” en waarderen ook jullie fanatisme voor de sport. Maar bij VVKeer 

zijn we gelijk; iedereen mag óf niemand mag. Samen dragen we de lusten, 

maar samen dragen we ook de lasten. Samen zijn we VVKeer.  

Laten we allen hopen dat deze verschrikkelijke crisis zo snel mogelijk voorbij 

is en dat we weer allen samen kunnen komen. Op het veld én in de kantine. 

Tot die tijd: let op elkaar en blijf gezond!         het bestuur 

Tot die tijd (welke tijd? Tja...) zullen we 

mekaar online treffen, op Facebook, 

Instagram en via deze Keerbal. 

Houd onze club levendig en zoals ik 

eerder al aangaf: we gaan het straks 

nog meer waarderen. Houd die stip     

aan de horizon in gedachten. 

 In deze Coronabal dan ook        

aandacht voor veel verschillende  

leden. VV Keer draait om de leden     

en we lezen graag hoe ze deze tijd 

doorstaan. Blijf gezond en we zien  

ons snel weer!     Etienne Korff     
voorzitter VV Keer en redactielid 



 Hoe blijf je fit in deze tijd? 

Het is moeilijk om je in deze periode fit te houden 

omdat de trainingen en de wedstrijden afgelast zijn. 

Ook de sportscholen, waar een aantal voetballers te 

vinden waren, hebben hun deuren gesloten, dus deze 

optie valt ook al weg. Voor velen komt dan de vraag: 

“hoe kan ik dan fit blijven?”. Nou dit hoeft helemaal 

niet moeilijk of saai te zijn, want tegenwoordig zijn 

er al een hoop leuke trucs om je conditie op peil te 

houden.  

SENIOREN/JO19/JO17. 

-   Iedereen heeft een telefoon; maak een groepsapp 

of FaceTime-groep aan zodat je een aantal dagen 

per week gezamenlijk wat oefeningen kunt doen. 

Denk hierbij aan planken, push ups, squats, 

touwtje springen, etc.  

-    Zolang we nog buiten mogen komen is het 

natuurlijk een hele goede optie om een stukje te 

gaan hardlopen. Ben je niet zo van het rennen, 

dan is het ook een goede optie om te gaan fietsen.  

 (P.S. ga niet met de voorzitter want die heeft een  

motortje op zijn fiets.) 

-    Ben je niet zo van het rennen/fietsen? Er zijn op 

YouTube een hoop programma’s waarbij je een 

online bootcamp kunt volgen. Probeer dit eens en 

je komt erachter of dit bij jou past  (tegenwoordig 

zijn er ook een aantal sportscholen die hun 

trainingen online zetten!). 

-    Laat de auto staan! Ga je naar de supermarkt, 

werk, fysio etc., doe dit lopend of met de fiets. Het 

scheelt benzine en je bent in beweging. 

VOOR DE JEUGDIGE TOPPERS. 

− Pak een bal en maak of pak een goaltje in de 
tuin. Dan kan het afwerken op papa en/of mama 
beginnen! 

 

− … het bestuur tijdens deze crisis online 

vergadert? Op de laptop of telefoon via 

Skype, van jong tot “ouder”.  

− … jij ook mee kan doen aan de 

#vvkeerblijftfit challenge? Maak een 

Facebook of Instagram post waarin jij actief 

bezig bent en gebruik de hashtag 

#vvkeerblijftfit! 

− … je zelfs een filmpje van je challenge kan 

insturen? Naar redactiekeerbal@vvkeer.nl of 

0641845216, dan posten wij jouw challenge op 

de officiële VVKeer Facebook of Instagram! 

Beste werkgroep leden, 

Door de corona-crisis kunnen ook onze de geplande 

vergaderingen van onze werkgroepen helaas niet 

meer doorgaan. Natuurlijk jammer, maar uiteraard 

begrijpelijk. Toch is er het verzoek van binnen het 

bestuur dat deze werkgroepen niet stil gaan zitten 

maar juist online de draad weer oppakken, want alom 

bekend; stilstand = achteruitgang. Onze werkgroepen 

waren op een heel mooie, progressieve weg omhoog op 

verschillende vlakken binnen de club.  

 

Laten we met zijn allen, ondanks deze vreemde tijd 

toch onze schouders eronder blijven zetten om onze 

doelen te blijven bereiken! Een effectieve manier van 

online werken is bijvoorbeeld videobellen via Skype 

of Zoom. Als je niet bekend bent met het programma 

kan je een mailtje sturen naar onze redactie via: 

redactiekeerbal@vvkeer.nl, via deze weg krijg je dan 

een handleiding toegestuurd die je de basis van 

Skype uitlegt of toegang tot Zoom verschaft. Wij 

hopen, rekening houdend met de omstandigheden, zeer 

spoedig weer vernieuwingen binnen de club te mogen 

waarnemen en meemaken! Succes!       Het bestuur 

− Maak een parcours in de tuin of op 

straat en ga lekker dribbelen. Als 

je de tijd kunt bijhouden kun je 

proberen je eigen record neer te 

zetten en verbeteren.  

− Pak je fiets en ga door het dorp 

fietsen. Om het leuker te maken 

zou je bijvoorbeeld brievenbussen 

kunnen tellen of in elke straat je 

naam schrijven met stoepkrijt! 

 

Ik wens iedereen heel veel succes en bij 

vragen mogen jullie me altijd bellen of een 

bericht sturen!   Ian Heunen, Speler Keer 1. 

Iech bin gebore op 3 Miert ‘20 

      Miene naom is Max Tillie 

  Ich bin de zoon van  

Marijke Mingels (Oud Da1) en Guy Tillie 

mailto:redactiekeerbal@vvkeer.nl


 

 
De redactie van Keerbal was natuurlijk heel benieuwd 

hoe het met de leden gaat in deze vreemde periode. In 

deze Keerbal besteden we dan ook aandacht aan de corona

–crisis, wat de leden thuis zoal doen en natuurlijk hoe 

we thuis fit blijven. Via WhatsApp, Instagram, e-mail of 

gewoon eens lekker ouderwets aan de telefoon kletsen; we 

kregen veel leden te pakken! Nog nooit stonden er zoveel 

berichtjes van onze leden in de Keerbal. In deze Keerbal 

leest u hoe zij deze crisis doormaken en hoe het nu met 

hen gaat. Alle leden die bij hebben gedragen aan deze 

Keerbal editie, enorm bedankt!! 

Jean Mingels — trouwe supporter, die alle 

wedstrijden van Keer 1 bezoekt met een vast clubje 

Door het coronavirus is helaas de voetbalclub gesloten 

en de competitie van het 1
ste

 elftal stilgelegd. Ik kijk 

altijd de hele week er naar uit om op zondagmiddag 

samen met een vast clubje generatiegenoten de thuis- 

en uitwedstrijden van het 1
ste

 elftal te bezoeken. Na de 

wedstrijd wordt er dan nog even geëvalueerd in de 

kantine. Het is jammer voor het team dat ondanks de 

goede resultaten en mogelijke nacompetitie er 

waarschijnlijk niet meer veel uitkomt, maar we moeten 

nu vooral denken aan alles wat er op ons af komt. Drie 

weken geleden wisten we hier nog bijna van niks en 

hoorde je het alleen in China. Nu staat de hele wereld 

op zijn kop.   

Doordat het bezoeken van wedstrijden 

niet meer mogelijk is, probeer ik 

zoveel mogelijk thuis te zijn. Af en 

toe trek ik wel nog in m’n eentje de 

natuur in voor een fietstocht of een 

wandeling. Op de leeftijd van 75 jaar 

moet je toch voorzichtig zijn met wat 

je precies doet. Bezoek met koffie 

bijvoorbeeld, zit er helaas nu 

tijdelijk niet meer in. Ik hoop dat het 

niet meer zo lang duurt.                                                                                                                                                

Tot gauw weer op de voetbalclub!   Jean Mingels 

MO15 — Gezellig meisjes team met actieve Instagram pagina 

Wij, meiden van de MO15, vullen onze vrije tijd in met 

school wanneer we les hebben en anders liggen we in 

bed Netflix te kijken of rennen we een rondje ! Wij   

missen het voetballen op de club natuurlijk heel erg, 

en dan vooral dat uurtje kleedlokaal . Verder zien we 

wel wat er gebeurt en hoe het gaat met de maatregelen, 

beetje wennen natuurlijk maar we moeten ons maar aan-

passen. En om fit te blijven ? Sommige meiden rennen een 

rondje andere doen 

workouts, maar toch 

liggen we allemaal 

het liefst in bed 

met eten!! 

Groetjes! MO15 

Jesse Claassens — Eindexamenkandidaat en speler van de JO19. 

De tijd die ik nu niet in voetbal kan stoppen, stop ik uiteraard in 

school. In de tussentijd volg ik online lessen en maak via internet 

opdrachten.  

Natuurlijk mis ik voetbal en VV Keer. De trainingen op maandag- 

en woensdagavond bij JO19 zitten in mijn vaste ritme dus ervan 

afwijken is niet makkelijk. Ook de activiteiten naast het voetbal 

waarbij nog wel eens een paar pilsjes genuttigd worden mis ik 

verschrikkelijk. De trainingen zijn natuurlijk gestopt, en daar-

mee het drinken ook. Daarom ben ik ervan overtuigd dat ik na 

deze rustperiode nog steeds topfit ben!  

 
Ook ik heb te maken met de gevolgen van het   

Corona virus. Ik zit op het Porta Mosana College 

in mijn examenjaar. Door het virus zijn de  

centrale examens afgelast dit jaar. Ook heb ik 

geen fysieke lessen meer, alles gaat online en 

dat is nog niet zo simpel. Alle docenten zoeken 

op hun eigen manier contact met je op en dat 

is erg onoverzichtelijk. En de grootste vraag 

die er op het moment is: ben ik nu geslaagd?! Jesse Claassens 

Naomi Jaegers — Speelster Da1 en werkzaam in de zorg. 

Hey Naomi, hoe vul je de tijd nu in die je niet aan 

voetbal besteedt? 

Door te blijven sporten. Naast het voetballen doe ik hardlopen en 

dat kan gelukkig wel nog. Samen met de dames van VV Keer doen 

we een “30 day fitness challenge.” Op deze manier motiveren we 

elkaar om te blijven bewegen. 

Mis je het voetbal, VV Keer en zo ja wat het meest? 
Ja absoluut. Vooral het team, de gezelligheid en natuurlijk het spel 
zelf. Als team waren we goed op weg in de competitie en in de 
beker. Ik hoop natuurlijk dat we het snel kunnen hervatten. 

Heb je met je werk, school, gezin te maken met 

corona of de maatregelen en hoe ga je daarmee om? 
Ik werk in de zorgsector en heb daar veelvuldig te maken met 
covid-19. De drukte op het werk neemt toe, maar we zullen het 
beste ervan moeten maken.  

Hoe zorg je dat je fit blijft nu of neem je even een 

rustperiode? 
Ik blijf hardlopen. Ik was aan het trainen voor de marathon op 13 
april, maar deze gaat helaas niet door. De intensiteit van de 
trainingen heb ik wat aangepast, maar ik blijf hardlopen om zo fit 
mogelijk te zijn wanneer we weer mogen voetballen. 

Naomi Jaegers 

 



Het standaard antwoord op de vraag: “Hoe gaat het met jou?” 

Was veelal: “Goed, maar druk! Je kent het wel”. Tegenwoordig 

voldoet dit antwoord niet meer. De wereld staat stil en zo ook 

onze plannen voor de komende 8 weken. De zaak waarin je 

werkt sluit, je college/les waar je toch al niet naar toe zou gaan, 

blijkt nu toch wel heel interessant te zijn en een terrasje pikken is 

niet meer mogelijk.  

Voetbal is een teamsport waarin je gemotiveerd wordt om op 

een competitieve manier sportief bezig te zijn. Je gaat naar de 

training, omdat je weet dat als je niet gaat, je er zondag niet 

opstaat.  

Bij Dames 2 maakte dit eerst niet uit aangezien we altijd te 

weinig dames hadden. Wie we ‘s zondags mee konden krijgen 

om 10 uur ’s ochtends waren we zeer dankbaar. Nu is dit 

veranderd. Waar we voorheen mensen te kort kwamen, moeten 

we nu tegen dames zeggen dat ze hun zondag kunnen spenderen 

in bed. Met ons huidige team, dat gemotiveerder is dan ooit, 

leek de mythe op kampioenschap waar te worden. Aan het begin 

van het seizoen werd er nog een deal gesloten: 25 punten en 

jullie krijgen een feest in de kantine en Liefmans op de tap. Ook 

Frans Theunisz zou speciaal voor die gelegenheid opgeroepen 

worden. Keek iedereen even raar op toen we punten gingen 

pakken. Het begon er zelfs op te lijken dat we die 25 punten de 

eerste helft van het seizoen al binnen zouden hebben. Het 

slechte weer, onsportieve tegenstanders en gewoon dikke pech 

zorgde ervoor dat we geen winterfeestje kregen. Na onze 

winterslaap gingen we daarom vol enthousiasme trainen voor 

onze punten. Wedstrijd na wedstrijd werd afgelast en ons 25 

punten feestje bleef uit. Onze laatste wedstrijd met tegenstander 

RKHBS ging zelfs nog om de strijd voor het kampioenschap, maar 

deze verloren we helaas, terwijl we de tweede helft duidelijk 

sterker waren. Het Coronavirus zet nu een streep door de 

verdere competitie. En dat terwijl we nog 1 punt verwijderd 

waren van ons feest. Helaas kunnen we nu alleen nog  

 

 

Het was onvermijdelijk maar ook de Internationale Girlscup gaat 

dit jaar niet door. Een jaarlijks terugkerend evenement waar vele 

damesteams uit verschillende landen strijden om de titel. Een prijs 

die Dames 1 en 2 vorig seizoen nog samen wisten te behalen, als 

één team. Helaas zal ook dit evenement niet door gaan, tot grote 

teleurstelling van alle deelnemers en talloze vrijwilligers.  

Onze manier om toch fit te blijven tijdens de Corona dagen? We 

zouden Dames 1 en 2 niet zijn als dit niet zou verschillen!  

• Dames 1 is gestart met een “30 dagen fit challenge” waar het 

hele team aan mee doet. Natuurlijk wordt er bewijs gevraagd dat 

de oefeningen echt worden uitgevoerd en dit wordt 

gecontroleerd door een strenge jury. Het werkt zo aanstekelijk 

dat ook de dames van Gilze zijn begonnen aan deze challenge 

onder leiding van Lieke. Doen jullie ook mee? 

• Dan hebben we de dames die het vooral moeten hebben van hun 

goede conditie. De dames die misschien niet altijd die strakke 

pass geven, maar wel het hele veld over rennen. Deze dames 

zoeken de natuur op en gaan een rondje rennen. Bij sommige is 

dit trainen voor de (halve) marathon, voor andere is een rondje 

met de hond genoeg.  

• Andere dames gaan aan de slag met de gewichtjes die ze al jaren 

in de kast hebben liggen. Vooraf een filmpje bekijken van wat je 

met die dingen aan moet en daarna proberen om ze in de lucht 

te houden. Nu hebben we eindelijk de tijd om die kipfiletjes eraf 

te trainen. 

• Een voordeel van deze zware tijden is dat ook het dieet van onze 

dames is omgegooid. Geen snacks meer in de kantine en geen 

“sjiepsoavende” meer bij een van de dames thuis. Verliezen we 

die zwembandjes dan toch een keer? 

Het Coronavirus zet de wereld even stil, maar zeker niet de 

mensen. Zo worden er creatieve manieren bedacht om fit te 

blijven en is er meer tijd om andere mensen te helpen. Wat eerst 

vanzelfsprekend was, is nu veel waardevoller. Leden worden ook 

steeds creatiever in het ontmoeten van elkaar. Zo is FaceTime het 

nieuwe chillen en gaan we steeds vaker een rondje “rennen”. Toch 

willen we jullie op het hart drukken om afstand te bewaren en niet 

onnodig het huis te verlaten. Anders komt Dave Heunen jullie 

wellicht een bezoekje brengen... 

Verder willen we onze leden die in de zorg werken bedanken voor 

hun harde werk! Jullie zijn toppers! 

een mooi seizoen te worden,  waarin de 

punten binnen bleven stromen en het 

team steeds beter begon te draaien. 

Langzaam durfden we te dromen van de 

2e klasse. Helaas moet die droom nog 

even wachten nu alles stil ligt. 

pandapunten sparen. En dan Dames 1, op weg 

naar het kampioenschap en ook in de beker 

draaide de dames nog volle bak mee. Het beloofde  

Dat gezegd hebbende, hopen we natuurlijk dat iedereen gezond 

blijft en dat we na deze coronacrisis weer vol  

enthousiasme op het veld staan. Want na dit 

vroegtijdig gestopte seizoen, zijn de 

verwachtingen voor het komende          

seizoen veelbelovend!  

Dames 1 en 2 wensen alle leden daarom veel 

sterkte tijdens deze dagen en we hopen    

jullie snel weer te zien! 

Veel liefs! 

Sophie en Kyara 



 

Jesse Claassens 

Dag Lieke, bedankt voor dit interview! Hoe vul jij je tijd in, nu je die niet aan voetbal besteedt? 

Nu het voetbal helaas stilligt is het op de dinsdag– , donderdagavond en zondag de hele dag maar saai! Ik denk dat ik over mijzelf wel 
mag zeggen dat ik een erg fanatieke sporter ben, dus dat de structurele voetbaldagen nu wegvallen is wat mij betreft echt een domper. 
De voetbalmomenten zijn voor mij een echte ‘’uitlaatklep’’, iets om naar uit te kijken en weer als een dolle te keer te kunnen gaan op 
het veld. Nu ik mijn energie niet kwijt kan op het voetbalveld, besteed ik dit vooral aan leuke dingen doen in de zin van sporten; fitness 
app met de voetbalteams van Keer en Gilze, wielrennen, yoga, activiteiten met 13 huisgenoten + Mylou (keepster van Keer en de enige 
van het team die dichtbij in Maastricht woont haha), puzzelen, wandelen, af en toe Netflixen en soms wat geïmproviseerde activiteiten 
om toch de speelsheid na te bootsen die ik normaal kan uiten op het voetbalveld. Ik denk dat dit globaal overeenkomt met de 
bezigheden van half Nederland op dit moment haha!   

 Mis je het voetbal en de club VV Keer? Zo ja, wat het meest? 

Ja, ontzettend! Dit durf ik met volle overtuiging te zeggen, gezien hetgeen wat ik 
hierboven al heb geschreven. Ik mis het voetbal als sport an sich het meest, aangezien 
ik daar al mijn enthousiasme in kwijt kan. Daarnaast vind ik het ook tof dat bijna 
iedereen altijd wel een drankje doet in de kantine om even bij te kletsen. Dit merk je 
aan de collectiviteit van het team, het geheime wapen dat dit team zó sterk maakt. 
Een beetje gezellig ‘’ouwehoeren’’ (zoals wij dat in Brabant altijd zeggen) en klieren, 
iets waar ik van houd en tegelijkertijd mis! Überhaupt het feit dat we niet veel mensen 
kunnen zien, waaronder dus teamgenoten en het ontbreken van overige 
kantineactiviteiten (a.k.a. biertjes en wijntjes nuttigen) vind ik erg jammer. Misschien 

is het handig om te weten dat ik oorspronkelijk bij VV Gilze voetbal, maar omdat ik in Maastricht studeer, hebben we vanuit Gilze 
besloten dat ik een ‘’doordeweeks clubje” zou moeten vinden om te trainen om op zondag mijn wedstrijden bij Gilze te mogen blijven 
voetballen. En tada, daar kwam VV Keer ineens op de proppen tijdens de zoektocht naar een club. Naast de keuze om maar één keer 
de berg van Cadier en Keer op te fietsen (vanuit Maastricht), is dit de beste keuze op voetbalgebied van de afgelopen tijd! Juist omdat 
ik het idee heb dat ik tot nu toe veel heb geleerd heb van de trainer, fervent kantine-ganger en af en toe een tikkeltje een drilsergeant, 
Rob Beks, en bovenal met veel plezier naar de trainingen ga. Juist omdat ik, zoals ze het in Gilze altijd zo leuk verwoorden ‘’import’’ ben 
(ik kom zelf namelijk ook niet uit Gilze, bijna al mijn teamgenoten wel en ik ben daar wederom plots terecht gekomen) en in Keer ‘’de 
Braboneger’’ ben, maar ik bij beide clubs enorm op mijn plek ben, mis ik het voetbal erg... 

Lieke van Laarhoven— Speelster Gilze Da 1, MSc Student Human Movement Sciences aan Maastricht University, traint bij Keer Da 1 

Heb je met werk, school, gezin te maken met de coronamaatregelen en hoe ga je daar mee om? 

Qua school is het op dit moment bij mij ‘’gelukkig rustig’’ en ligt het stil, net als bij iedere andere universiteit. Ter 
vervanging hebben we online lessen en gaat vrijwel alle communicatie omtrent school tegenwoordig via WhatsApp 
videobellen/Skype etc. Aangezien ik ‘’thuis’’ in Brabant woon, heb ik besloten om díe omgeving maar te ontvluchten 
tijdens de coronacrisis.. en ben ik nu vooral te vinden in mijn studentenhuis in Maastricht. Zowel in Brabant als in 
Maastricht ligt alles compleet plat, dus worden helaas dezelfde maatregelen gehanteerd als in de rest van Nederland. 
Ik kan over mezelf zeggen dat ik het best moeilijk vind als dingen abrupt veranderen, dus het was even wennen en een 
grote omschakeling om van twee drukke, hectische leventjes in Brabant en Maastricht, naar vooral rust en zeeën van 
tijd in Maastricht te gaan . 

Hoe zorg je dat je fit blijft nu of neem je even een rustperiode? 

Mensen die mij goed kennen weten dat een rustperiode niet echt in mijn woordenboek voorkomt haha.. Ik wil het 
liefst iedere dag van alles doen om maar bezig te zijn en fit te blijven. Het zou me niet verbazen als ik nu wellicht meer 
aan het sporten ben dan voorheen en me juist ook openstel voor meer variatie in sporten door de hoeveelheid tijd die 
ik over heb.. Zoals hierboven al beschreven verschilt dat van wielrennen, krachtoefeningen via de app met Keer en 
Gilze, home-gym in de achtertuin van ons studentenhuis tot aan rustig een blokje wandelen en yoga. Ik probeer dus 
van alles wat te doen en het door de variatie een beetje leuk te houden ☺ 

Ondanks dat hier geen vraag over is, wil ik toch nog even kwijt dat ik het echt supertof vind dat VV Keer mij als 
‘’import Brabander’’ (even een combinatie van beiden en kan er zelf wel om lachen haha!) opvangt, hoe ik ben 
opgenomen in het team (ondanks dat ik niet eens een vaste speelster ben en Keer waarschijnlijk ergens in de zomer 
helaas weer ga verlaten..) en hoe de onderlinge sfeer is met het team en de begeleiding. Petje af! Als laatste, maar 
zeker niet als minste, wil ik Mylou even in ‘t zonnetje zetten, aangezien zij mijn vaste taxibedrijf is vanuit Maastricht 
naar Keer en ik anders niet eens op de (kantine)trainingen zou komen. Thanks! Lieke van Laarhoven  



Het is godmiljaar goed mis op deze aardkloot. De dingen die je 

normaal en vanzelfsprekend vindt, ga je nou missen. Ik betrap me 

er zelf op dat ik dinsdag of woensdag kijk op de groepsapp van de 

Vets: “HEREN VETERANEN AS ZATERDAG UIT/THUIS TEGEN....LAAT 

WETEN OF JE WEL OF NIET KOMT GR KEP.” Je had het nog niet 

helemaal gelezen, of er komen al 6 berichten binnen: “NEET, NEET, 

BLESSURE, KAN NIET, ALLEEN 1STE HELFT, KOM LATER.” Na een 

tijdje 3 berichten: “WEL.” Maar de vrijdag zijn we dan tog bijeen.  

Afgelopen zaterdag keek ik op de klok… 16:00u. We zouden nu 

eigenlijk in de kantine bij mekaar komen. Meestal tussen 16:00u  

en 16:30u zijn de meeste aanwezig. Trainer.. aanvoerder, die 

trouwens al een aantal jaren aan het wachten is op een 

aanvoerdersband. Maar daar hoor je hem nooit over klagen. Hij 

laat zijn voeten spreken. Geen woorden.. maar daden. Noem geen 

namen (zit je zonder lamelle, moet je hem belle). En er is iemand 

die altijd als eerste vraagt wat we te eten hebben na de wedstrijd. 

Noem geen namen (eentje die in de gemeenteraad zit). Keek weer 

op de klok… 17:00u. We gingen nou een uurtje lekker ballen. 

Sommige dan… want je hebt er ook bij die zich hendig sjangenere 

onder de wedstrijd. Of die wat voor te verekke zijn als ze gewisselt 

worden. Noem geen namen (die van de gemeenteraad).  

Nu zit ik thuis voor de buis. Oh kijk… 20:30u komt een goede film. 

20:30u? ...was normaal de derde helft bezig. Hadden we al gegeten 

en een bojum voor de hele avond. Had de penningmeester van ons 

weer geld bij mekaar gehaalt. Wat hij trouwens heel erg goed doet 

en ook altijd klopt. Noem geen namen (gemeenteraad...)  

Een avond met sjtomme kal en ook wel wat serieuzere gesprekken. 

Maar altijd gezellig. Het is toch een gemis. Maar het stelt nu even 

niks voor tegenover hetgene waar we nou allemaal mee te maken 

hebben. De verschrikkelijke dingen die je leest en ziet. Altijd die 

onzekerheid en hoe lang het nog allemaal gaat duren.  

 

 

 

Namens de Vets… let een beetje op, 

hou jullie in godsnaam gezond en voor 

de mensen die in de zorg of in andere 

vitale beroepen werken, ook bij onze 

club zijn dat er genoeg… Respect!!!  

We blijven klappen!!!  

Er komen ook weer betere tijden. 

Gr. Wain 

Terwijl de hele samenleving letterlijk en 

figuurlijk stilstaat, is het in deze, voor 

iedereen lastige tijd, nog zoeken naar  

een manier om jezelf bezig te houden. Ik 

ben zelf nooit zo van de sudokupuzzels, 

punniken en het binnenblijven geweest, 

maar in de huidige situatie heb              

begrijpt het wel, ik ben nu dus fulltime aan het punniken. 

Iemand nog een sjaal nodig? 

We moeten dit samen met elkaar doen, dat heeft ook wel iets 

moois, om het maar van een positieve kant te bekijken. De 

buurvrouw die koekjes gebakken heeft voor de hele straat, 

de jeugd die boodschappen doet voor de ouderen.. Iedereen 

draagt op zijn eigen manier een steentje bij en dat geeft 

een gevoel van samenhorigheid. Voor al dit gedoe was dat 

al een bekend begrip bij VV Keer, dit maakt de club zo 

uniek. Nergens heb ik dit ooit zo ervaren, daar weten ze in 

Hegelsom (halve finale beker 2e elftal) alles van.  

Ja, ook ik werk momenteel thuis en als ik de laptop 

dichtklap verplaats ik mezelf van de woonkamertafel 

naar de bank. Daarnaast plan ik weekenduitjes naar de 

berging om daar eens flink op te ruimen. Toen ik mezelf 

voornam voor mijn 50e binnen te zijn was dit niet wat ik 

bedoelde.., Leuk is het zeker niet maar ik begrijp dat we 

gezamenlijk even pas op de plaats moeten maken. 

In Cadier en Keer is er paniek: Wanneer kunnen we weer op 

de velden? Wanneer kunnen we elkaar weer zien? Wanneer 

kunnen we weer de kantine in? Voetbal is de rode draad die 

ons verbindt maar nu even niet, de KNVB zit ook met de 

handen in het haar .Wie weet worden de competities wel 

helemaal niet hervat, dat zou voor het eerst zijn sinds de 

2e wereldoorlog. 

Lekker cliché maar waar, we gaan hier sterker dan ooit 

uitkomen. De stilstand doet je ook weer dingen extra 

waarderen die je voorheen voor lief nam. VV Keer, voetbal 

én meer is het motto, en dat geldt in het kwadraat in deze 

lastige periode. 

Zorg goed voor jezelf en elkaar, dan hoop ik jullie snel 

weer te zien!             Bas Tieleman 

je geen andere keuze. Bijna al 

mijn hobby’s hebben iets te 

maken met sport, vrienden en  

het bourgondische leven. Je  



Zaoterdigmiedig. Is ut alwir zoe laat? Dat weurt wir renne um op tied te komme. Alle activiteiten mit vrouw, keender, veur de baas of 
veur weit ich veul, motte gow aafgemak weure. De Vets roope immers. Lekker effe balle, este tenminste mit moags doon van dat 
soppegreun dat ziech leider nump. Meh mitdoon of neet, och dat is eigenlik gein hoofzaak. Este mer dao bis. Este mer noa de wedstrijd 
nog effe tied euver hubs. Want dan begint ut pas ech. Pilske of colaake. En hubbe vur huij snecks, of hubbe vur get bezoonders te ete? 
Zouw wir dezelfde zunne moond verbranne aan de bitterballe, bang tot ur is um eine bitterbal te wienig te kriege? Blijf ut vendaag 
kentien en rustig ouwhoore? Of unne oetwedstrijd en gunt vur noa Griff? Of hubbe vur nog un feeske boe vir mit zun alle nao tow kinne 
goon? Losgoon en die auw kneuk nog eine kier op de dansvloer goeie. Wie kom iech uberhaup thoes? En zouw ich murrige nog wel 
weite wat er allemaol gebeurd is giestere? 

Bovestaonde is zoemer unne inkiek in de gedachtegaank van unne gemiddelde veteraan op de zaoterdigmiedig. Ut liekent hiel get. Mer 
geer hoof gein bang te hubbe. Unne veteraan is neet riep veur de baank van unne psychiater. Want bovestaonde is lekker kin ich uuch 
zigge, zoe errig lekker. Nao un week hel wirreke effe lekker sjtoom aafblaoze. Effe lekker de boel de boel laote en mit vrun oonderein 
geneete van de gooi zake van ut leve. Gehiel in lijn mit de Bourgondische levensstijl van de Zuid-Limburger. Gehiel in lijn mit de leus van 
us voebalclub: VV Keer, voetbal en meer! En in dat litste zien veer es veterane good, hiel errig good zelfs. Meer, meer, meer..! Es 
Wilders aan de Veterane houw gevraog: “Wilt geer meer of minder…..?” dan waor ut antwoord altied “Meer, meer, meer…!” geweis. 
Veterane va Keer hubbe mit meer, meer, meer beer meer, meer, meer plezeer. Este eine leider hubs dei dat als oetgangspunt heit, dan 
witste genog euver de res van ut zooitje dat dao bie huurt. 

Meh ja, dan kuump Corona in ut land. Boe iersj nog un bietsje lacherig euver gedoon woort, ontregelt ut noe us ganse normale leve. 
Gein voeballe mie. Geine zaoterdigmiedig stress mie. Geine koppijn mie op de zoondigmurrige. Dan pas besefs ze wie good tot ze ut 
gehads hubs. Gouwe tije. Wat misse vur ze noe al verschrikkelik. Ok, op die koppijn nao dan. En vur zien pas un paar weke in “a kind of 
lockdown”. Wie lang geit dit nog doore? Neet te lang hoop ich. Want dan hubbe vur die baank van de psychiater dalik wel nuudig.   

        

 

Roy  



 Het weekend is aangebroken en nee, dat betekent 

niet alleen dat je morgen lekker vrij bent, nee 

morgen is de belangrijkste dag van de week. Je 

moet namelijk met jouw team tegen dat ene team 

waar het de vorige keer ook spannend tegen was. 

De vrijdagavond brengt nog genoeg, maar toch ben 

je met je hoofd al op dat prachtige veld in Keer. 

Dat prachtige veld is niet prachtig vanwege de 

kwaliteit nee vanwege de bomen die er langs staan 

en de herinneringen die je er allemaal hebt. 

In je jonge jaren waan jij je nog een 

topvoetballer op dat veld die later nog wel eens 

professioneel kan gaan voetballen. Nadat je ouder 

wordt kom je gaandeweg erachter dat zelfs MVV te 

hoog gegrepen, is maar dat maakt niet uit want 

Keer blijft toch de mooiste club.   

Zo heeft dat prachtige veld met haar bomen 

eromheen niet alleen veel dromen gemaakt maar 

ook kapot gemaakt. Soms kom je er niet zelf achter 

maar krijg je gelukkig hulp van onze eerlijke 

toptrainers. Die stonden en staan altijd klaar om 

je te helpen en geven daarom ook hun ongezouten 

mening. 

Zo draag je gewoon altijd zwarte voetbalschoenen 

want droeg je gekleurde dan klopte er iets niet. Je 

was namelijk geen Braziliaanse superster en was 

je dat wel dan werd het toch tijd dat je de bal 

eens naar een speler met hetzelfde shirt speelde.  

Nu ik alweer ouder ben hoeft niemand mij meer die 

tips te geven want je leert van je trainers en 

uiteindelijk neem je het ook over. Op het veld neem 

ik nu ook de bal aan, kijk ik en speel ik. Nog niet 

altijd naar de goede speler, want als ik dat deed 

speelde ik ook niet bij het derde van Keer.  

Bijna breekt dat weekend weer aan en betekent dat 

alleen dat je de dag erna vrij bent zoals iedere 

dag op dit moment. Nee je hoeft niet naar dat 

mooie veld en je mag je zwarte voetbalschoenen in 

de kast laten staan. Op de vrijdag avond is er 

weinig te doen maar je kan dromen van die ene 

goede wedstrijd die je speelt wanneer dit alles 

voorbij is en je weer met de fiets of de auto onze 

mooie oprit opkomt en die bomen langs het veld 

In die wedstrijd speel je de bal 

prachtig naar de goede speler en 

komt alles eruit zoals je trainer je 

heeft geleerd en wordt het een hele 

mooie met je vriendinnen en vrienden.  

En wordt het geen mooie dag met 

een  goede uitslag dan wordt het 

wel een mooie dag naast het veld.  

Groeten, Casey 

Leef luuj van Keer en umstreken,  

D’r is unne tied van komen en unne tied van goon. Neet allein mit 

dee Corona, mer oach es preensenpaar van de Pingelère. 

Wat hebben veer genoten van dee spectaculaire aovend in D’n 

Auwen Toëwn, oe ut beer rijkelijk vloeide, se dien heupen los kos 

goeien, se kos sjansen mit Jan en alleman zoonder dat pap of mam 

dat wies, se nog mit 10 maan op unne veerkante meeter moegs 

knuffelen en se ut zjwaet kos ruuke en preuve van diene 

buurmaan of vrouw. Zeker noe in dees tied, unne geweldige     

aovend um aan truuk te deenke.  

Mer neet allein dee aovend, aoch de carnaval zelf. De zaoterdig-

aovend boe de ouw wiever sjoener waore mit masker es zoonder 

masker, de maondig oe ut sjietpapier rijkelijk door Keer vloeide 

esof d’r nooit unne sjietpapiercrisis zou komen, se nog d’r tuin van 

D’N HELD van VVKeer moegs verzurgen en de Klenderaire ös nog 

get braver voonte umdat v’r de stickers nog neet hadden oetge-

voonde. De deensdigaovend oe se diech veur de letste kier moegs 

begaaje en se nog kos dansen en spreenge mit  dien kruunsje op. 

Wat un geweldige daag samen mit de braaf jongens van de  

 

Pingelère, de jongens die nog get 

WEIK achter de oere zunt, de 

batjes van de Klenderaire en alle 

andere luuj van Keer en umstre-

ken. Ut waor PINGELTASTISCH! 

Veer wille dan aoch eederein bedanke 

dee mit ös mit heet gedoon.  

Daoneven weense veer preens Tim II 

väöl plezeer dit carnavalsseizoen! 

Alaaf!! 



Dit spel kun je alleen of met meerdere spelen. Pak een kaartspel en 
schud dit goed door elkaar. Draai een kaart om voer de oefening 
uit bij deze kaart. Het getal op de kaart staat voor het aantal keren 
dat de oefening gedaan moet worden. 
  
Harten: push ups 

Plaats je handen naast je schouders en ga in 
voorligsteun liggen. Laat je zakken totdat je 
neus bijna de grond raakt en duw je dan 
omhoog. Let erop dat je lichaam recht blijft.  
                      
Schoppen: squats 

Plaats je voeten naast elkaar. Ga op een 
denkbeeldige stoel ziten Zorg dat je knieën niet 
voorbij je tenen komen. Kom daarna rustig 
weer omhoog. 
                      
Klaveren: lunge 

Stap met een voet naar voren en zak door je 
knie. Zorg dat beide knieën 90 graden zijn. 
Hou de rug recht. Stap dan terug en doe 
hetzelfde met het andere been. Je kan dit 
ook met gewichten in je handen doen.  
                  
Ruiten: Sit Ups 

Ga op een matje liggen met de voeten op de 
grond. Kruis je handen voor de borst of doe 
ze achter je hoofd. Kom omhoog en zak dan 
weer rustig terug. Last van je rug? Strek dan 
je armen uit en kom omhoog totdat je 
vingertoppen over je knieën gaan.  
  
De volgende kaarten zijn speciaal: 

  
Boer: 30 seconden plank 

Ga in voorlig steun liggen, op je tenen en 
je ellebogen. Ellebogen zijn recht onder 
je schouders. Zorg dat je lichaam recht is 
(billen niet omhoog) Span je billen, rug en 
buik aan. Hou dit 30 seconden vast. 
  
Vrouw: 30 seconden wall sit 

Ga met je rug tegen een muur ‘zitten’ met je 
benen 90 graden. Voeten zijn onder je knieën 
Hou dit 30 sec vast. Wil je ook je armen 
trainen? Doe het dan op een stoel.  
 
 Heer:  10 mountain climbers  

Beginpositie: in voorligsteun op je handen 
en tenen. Trek 1 knie naar je borst en strek 
je been weer uit, nu de andere knie. 

 

Aas: 10 burpees 

Zak door je knieën en plaats je handen op de grond. 
Spring met je benen naar achteren zodat je in voorligsteun 
komt. Spring weer terug naar de ‘hurk’ positie. Spring nu 
een flinke sprong omhoog. 

Veel succes! 

Daisy Claessens  

Speelster Dames 1 

 
In april 2021 bestaat onze mooie club VV Keer 75 jaar. We zijn 

op zoek naar enkele leden die in een werkgroep willen 

meedenken over de te organiseren activiteiten. Dit is een 

eenmalige versterking van onze werkgroep, waarbij we veel hulp 

kunnen gebruiken. Ook ouders van jeugdleden zien we hier 

graag in vertegenwoordigd. Aanmelden kan door een mail te 

sturen naar onze redactie.  

Ook zijn we altijd op zoek naar foto’s, verslagen, oude 

Keerballen, filmpjes, anektdotes, vanalles! Heeft u mooi 

beeldmateriaal dat wij voor het jubileum mogen gebruiken? Laat 

de redactie iets weten. Wij scannen het graag in! E-mailen via: 

redactiekeerbal@vvkeer.nl 

De laatste activiteit die nog door heeft kunnen 

gaan voordat de Corona crisis onze club stillegde, 

was de Quiznight 2020. Onder leiding van 

quizmaster Boy Bessems en jurylid Maarten van 

Laatum, bleef het tot aan de laatste ronde 

spannend! Met de categorieën 70s, 80s, 90s, 00s, 10s, 

puzzelronde en “tijdloos”, wisten de organisatoren 

de deelnemers aardig te verrassen. Gezien de 

laatste ronde circa 35 punten waard was, bleef het 

een bloedstollende strijd! Uiteindelijk wist team 

“De Lange Leegte” voor de derde keer op rij de 

eindprijs uit het vuur te slepen. We feliciteren 

deelnemers Bert Wilmes, Mathijs Costongs, Jeroen 

Costongs, Etiënne Korff, Sem Defaux en Simone 

Gubbels met hun eerste plaats! Ook tweede plaats 

team “195 IQ” en  derde plaats team “Veugen & Co” 

gefeliciteerd met hun prijzen!   

PS: de voorzitter in het winnende team was toeval 



We hebben deze Keer-

bal met veel plezier 

voor u gemaakt.  

Wij hopen dan ook 

dat u er veel lees-

plezier aan beleeft.  

Vriendelijke groeten 

en blijf gezond! 

Boy Bessems,  

Secretaris VVKeer      

en eindredacteur   

Keerbal 

 

Beste leden, 

Voor u ligt alweer de 4e editie van Keerbal sinds de herlancering van eind 2019. Mocht u de eerste 

edities, nog niet gezien of gevonden hebben, dan kunt u die op www.vvkeer.nl/keerbal teruglezen. Het 

speciale aan deze uitvoering, is dat we voor onze 60+ leden, naast deze digitale versie, ook een papieren 

versie hebben rondgebracht in Keer of naar hen hebben opgestuurd buiten Keer. VV Keer geeft om haar 

leden en zorgt voor haar leden, ook ten tijde van de Corona crisis. Daarom juist dat onze oudste leden in 

deze moeilijke periode een speciale uitvoering als opsteker thuisbezorgd krijgen.  

Voor nu krijgen dus alleen de oudste leden een papieren uitvoering. Mocht er interesse zijn in een 

grotere oplage, dan kunnen we altijd in de toekomst kijken wat er mogelijk is. Voor nu wil ik alle leden 

bedanken voor de interviews, columns en foto’s. Als laatste wil ik onze kersverse sponsor Stegraprint 
bedanken voor hun snelle service en geweldige hulp bij het uitbrengen van deze speciale editie! Dank! 

 


