


H alfvol glas 

 

Incasseren, soms moet je incasseren. Vallen. Opstaan. Doorgaan. 

Ieder mens krijgt ermee te maken. De laatste maanden lijkt het 
weleens of het vallen de overhand kreeg.  

We verloren als VV Keer familie onze geliefde Hub Prevoo. Vallen. 
Afscheid nemen deden we met een laatste groet en de mooie 
herinneringen in gedachten die we aan hem koesteren. Opstaan.  

Geen seniorentrainingen, geen wedstrijden, de kantine op slot, geen 
perspectief op snelle verbetering, leden die je niet meer ziet of 
spreekt. Vallen. 

En toch zoeken naar dat halfvolle glas. Een groepje leden die 
uitwerken dat er weer getraind kan worden in groepjes van 4, een 
online kienavond, een online vergadering, mondkapjes met ons logo 
op dankzij een anonieme sponsor. Opstaan. 

Geen nieuwjaarsreceptie, geen wandelen/darten/mountainbiken, 
feesten en mekaar de hand schudden. Vallen. 

Het comité dat het 75-jarig jubileum vol overtuiging voorbereid. Zij 
gaan uit van een vol glas bier in september. Wij gaan uit van een 
werkend vaccin. Dat de kantine weer vol loopt, dat leden VV Keer 
nog meer waarderen en weten wat ze missen als het even stil staat. 
Opstaan. 

Beste leden, het zijn zware tijden. Het vraagt geduld, het vraagt 
begrip voor de maatregelen die we als bestuur soms moeten nemen 
en het is mooi te zien hoeveel mensen dan toch de hand opsteken 
om het samen op te pakken dat we straks weer gezond verder 
kunnen. Dat onze glazen niet halfvol zijn maar helemaal vol. Dat we 
weer weten waarom we soms kwetsbaar zijn maar samen 
ontzettend sterk. 

Ik kijk uit naar de oproep voor mijn inenting. Dat mijn halfvolle glas 
weer volstroomt met de energie die jullie van mij gewend zijn. Laat 
dat glas soms maar overlopen. 

We verliezen wel eens een wedstrijd, we raken wel eens 
geblesseerd maar we staan altijd op. Bij VV Keer zijn de glazen niet 
halfleeg, maar halfvol. En eerlijk gezegd zie 
ik graag volle glazen voor me staan. 
Wanneer Hub met een halfom en een 
pilsje in de rust samen met mij proostte, 
ook al stond het eerste dan weleens 
achter, we hadden volle glazen. Letterlijk 
en figuurlijk. Houd moed. Opstaan, 
doorgaan. 

Tot snel, Etiënne. 

voorzitter VV Keer en redactielid 

 

  

    Let op: feesten 2020 /21onder voorbehoud i.v.m. corona  

- Online Kien avond 12 december 

- Feestweekend 75jaar VVKeer, 3, 4 en 5 Sep-

tember 
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Feestweekend 75 jarig jubileum 

VVKeer  

3, 4 en 5 September 2021 

Komt allen naar dit geweldige 

spektakel. Een feestweekend voor 

jong en oud!  

De redactie van Keerbal wenst u allen 

alvast een gezellige kerst en een gezond 

2021. Wees lief voor elkaar! 

 



Voetbal & Corona 

Op dinsdag 4 november kwam de overheid met een lijst aan 

nieuwe regels en aanpassingen aan oude regels om de pan-

demie te bestrijden. In aanvulling hierop publiceerde de KNVB 

op woensdag 5 november haar “Plan B”, wat ten eerste de nieu-

we regels concreet maakt voor een voetbalvereniging maar 

daarnaast ook perspectief biedt op een herstart van de competi-

ties. De nieuwe regels wat betreft voetballen (4 november);  

• Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken 

stilgelegd.  

• Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van 4 perso-

nen en met onderling 1,5 meter afstand.  

• Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en 

de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling 

trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging. 

 • Alle kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.  

• Op 28 september werd al besloten dat publiek niet welkom is 

bij amateurwedstrijden en dat kantines gesloten moesten 

worden. Dat blijft het geval. 

Verder heeft de KNVB de insteek, om de amateurcompetities 

wel uit te spelen. In het meest positieve geval wil de KNVB in het 

weekend van 16 en 17 januari herstarten met de competities. In 

dat geval kunnen sommige competities nog voleldig worden 

uitgespeeld dit seizoen. Hierbij komen de bekercompetities wel 

te vervallen en wordt er de hele maand juni doorgespeeld. Half 

december wordt besloten of dit haalbaar is, zodat er wel genoeg 

tijd is om te trainen en fit te worden voor de herstart. Indien dit 

nog niet mogelijk is, worden de competities op een later mo-

ment hervat in een deels of aangepaste vorm. Uiteraard hangen 

deze scenario’s allemaal af van het aantal besmettingen.  

Wel is er, op initiatief van leden van de spelersgroep, op 26 no-

vember weer begonnen met trainen in groepjes van 4. Hierbij 

kunnen alle coronaregels in acht gehouden worden. Bij aanvang 

van de training worden groepjes van 4 gemaakt, en krijgen deze 

groepjes een eigen kleur hesje. Ook wordt er een “teamcaptain” 

per groepje aangewezen die extra let op de navolging van de 

regels. Op deze manier kan toch de conditie weer opgebouwd 

worden om zo hopelijk verder te kunnen werken naar een alge-

mene herstart van zowel trainingen als competities. De dames 

teams zullen op dinsdagavond na de jeugdteams, om 20.15 

trainen. Voor de heren geldt hetzelfde, maar dan op donderdag. 

-De JO-8 een nieuwe trainer heeft? Welkom bij de 

club Oreel Ramaekers! 

- Er bij de bambino’s ook een nieuwe trainer is? 

Justus Kleijnen gaat daar Jos Wintjens helpen! 

- We van een anonieme sponsor VVKeer mondkapjes 

gekregen hebben! De teamleiders hebben deze op-

gehaald en de kapjes zijn bij hun gratis te 

verkrijgen voor de respectievelijke teamspelers. 

- VVKeer binnenkort haar eigen kledinglijn 

krijgt? Er komt zelfs een webshop op de site te 

staan waar men VVKeer kleding kan bestellen! 

- We voor het 75 jarig jubileum een speciaal 

prentenboek gaan uitbrengen? Er zitten al 4 men-

sen in de commissie die dit gaan maken en we 

zoeken nog meer! Meedoen kan via secreta-

ris@vvkeer.nl 

- Naast de vernieuwing van het kantineplafond 

nu de bestuurskamer aan de beurt is? Er komt een 

nieuw plafond en nieuwe vloertegels. Deze ruimte 

is dan beschikbaar voor alle commissies om in te 

vergaderen! 

VVKeer heeft bij de Rabo 

ClubSupport actie het geweldige 

bedrag behaald van maar liefst 

€ 1.446,59  

Alle stemmers bedankt! 



 

Jesse Claassens 

In memoriam Hub Prevoo 

Op 16 oktober was de uitvaart van Hub Prevoo. Voor de 
afscheidsspeech die de voorzitter met medewerking van velen 
mocht uitspreken namens onze leden, verwijzen wij naar de 
facebookpagina van VV Keer. 

De dienst vond plaats op ons hoofdveld in beperkte kring als 
gevolg van de coronamaatregelen. Dit maakte het tot een 
intieme bijeenkomst waarbij echtgenote Jeannie een gedicht 
voorlas, Eddy Spronck een mooi verhaal met humor vertelde 
over het eerste bezoek aan de familie Spronck, muziek 
gedraaid werd, iedereen in de gelegenheid was om een paar 
woorden uit te drukken wat Hub betekend had voor eenieder 
en VV Keer afscheid nam met een uitgebreide speech.  

Daarna reed de begrafenisstoet langs het huis van Hub naar 
de begraafplaats. Een erehaag van vele leden en vrienden van 
Hub stond onderweg voor een laatste groet. Ik moet zeggen 
dit leverde kippenvel op. Vooral bij het huis van Hub en 
Jeannie. Jullie waren er, jong en oud, en dat voelde goed. 
Dank daarvoor! 

We hebben Hub beloofd dat VV Keer hem niet gaat vergeten 
en dit staat op de agenda van de volgende bestuurs-
vergadering. En ook Jeannie zullen wij niet vergeten als steun 
en toeverlaat van onze Hub en stille kracht op de achtergrond. 

Het bestuur 

L eeve Hub, 

 

Aoch de Pingelère haet ut versjrikkelijke nuijts 

dats dich er neet mie waors bereik. Mit verslagenheid 

hebbe veer als groep van sjpas en plezeer heij 

kennis van genomme.  

 

Diech waors vanaf ut prille begin trouw aan de 

Pingelère. De waors mer leefs de 6e minsj dee ze zoe 

gek hebbe gekregen um prins te weure, wats dich in 

1986 mit veul verve hebs gedoon. Veur de club hebs 

dich al die jaore samen mit Jeannie de groetste 

zörreg gedragen veur de jeugd van VV Keer, mit 

activiteiten zoals ut geweldige jeugdkamp. Dich hebs 

ös Pingelère van jongs af aan van de straot gehouwe. 

Dat ut oeteindelijk äörreges mit ös fout is gegange, 

haet zeker neet aan dien en Jeannie’s inzat veur de 

club gelegen. Daoveur hebben veer dan aoch besloten 

um Jeannie in 1996 de hoegste ier der Pingelère te 

sjeenke, het Superpingelèreschap. Dao nao, in 1998 

hebbe veer dich aoch Superpingelèr gemak, want 

ondanks dat veer un zooitje ongeregeld zien, dames 

gunt veur! Dat veer wel écht un zooitje ongeregeld 

zien bleek tevens in 2012, toen veer diech nog unne 

kier Superpingelèr makte. Dat waor gaen foutje in ös 

administratie, ut waor gewoen un blijk van wieväöl 

veer dich waarderen. Echt woer!  

 

Hub, veer hebbe aoch deks genog gooi discussies en 

meiningsversjille gehad. Wee moeg noe wél en neet 

bie de Pingelére? Maakte veer ut neet te boont? Kint 

dit wel door veur unne carnavalswagen? Veer huure 

ut dich nog eker jaor zigke “jonges, heb d’r ut 

geregeld wir veur dit jaor? Want d’r zeet un 

vertegenwoordiging van de club”. Hub, ut is noe 

mesjiens te laat, mer veer wille ut alsnog gezag 

hebbe: ut sjpiet ös en de houws achteraf aoch geliek: 

un ouw aafgedankte bank, 12 zaate Pingelère, 16 

kratten beer en gaene prins op un platte kar mit ut 

ondersjrief “dit is özze Rabobank”, kos aoch 

inderdaad neet door veur unne carnavalswagen.  

 

Ondanks al ös fratsen, bis dich ös altied trouw 

gebleven en keems dich altied, mít medaille um, nao 

de Pingelèrezitting. Dien gezoondheid leet dat de 

leste jaore neet mie tow, wat op sich al un gemis 

waor. Dat gemis zal noe allein nog mer groeter weure. 

Hub, veer zalle de gedachte aan dich en ut erfgoed 

van de Pingelère altied in iere blieve houwe.  

Veer winse Superpingelèr Jeannie, oud-

Pingelèreprins Armand en de rest van de familie 

väöl sterkte.  

 

Groete vrunt, rust zacht.  
 

Prins Hub 1 1986, Superpingelèr 1998 (en 2012) 



Jesse Claassens 

 

 



 
VV Keer is trots op haar dames! 

De senioren damesteams van VV Keer bestaan voor 86% uit 

import. Dames komen van heinde en ver om te kunnen spelen voor 

de leukste club van het Zuiden: VV Keer. Komt dit door de gezellige 

dames, de hoge voetbalniveaus, de vele festiviteiten die worden 

georganiseerd of de mooie mannen van Keer: wie zal het zeggen? 

Het feit is dat voetbalvereniging Keer het goed weet te doen bij de 

dames!  

Met 2 dameselftallen en 1 dameszevental houdt VV Keer er in 

verhouding bijna evenveel mannelijke als vrouwelijke leden op na. 

Dit is een prachtige mijlpaal waar we als VV Keer heel trots op zijn. 

Het vrouwenvoetbal is “booming” en wij zijn daar het levende 

bewijs van. Ondanks dat willen we als club blijven groeien zowel in 

de mannelijke als vrouwelijke leden. Sinds dit seizoen hebben we, 

door de grote aanwas van dames, een dameszevental opgericht. 

Voor dames die vroeger altijd gevoetbald hebben of wilden 

voetballen, maar geen tijd konden vinden om 2 keer in de week te 

trainen en 1 keer in de week wedstrijd te spelen, is dit de 

oplossing! Wedstrijden zijn maar 1 keer in de 3 á 4 

weken op vrijdagavond en zullen gespeeld worden 

op half veld. Ideaal om nog een keer je 

voetbalkunsten te laten zien en daarna de 

kantine onveilig te maken. In dit team 

staat gezelligheid voorop! Mocht dit 

alles je aanspreken, contacteer ons dat 

gerust op 0615153129 en dan kunnen we 

een afspraak maken om een keer samen 

te trainen. 

Liefs!                        Sophie Veugen 

Speelster Da2 / teamleider Da 7x7 

 

 

2020-2021 

Met de start van de decembermaand is het een mooi moment 

om een aantal zaken te overpeinzen. Terugkijken op het stuk 

2020 dat we achter ons hebben. Niet veel goeds eigenlijk. Een 

virus dat ons hele leven overhoop gooit. Leven waaraan we zo 

gewend waren. Veel activiteiten zijn gesneuveld. Ook als voet-

balclub ontkwamen we daar niet aan. Competities werden 

stilgelegd, de kansen op promotie verdwenen even hard als 

sneeuw voor de zon. Trainingen mochten ook al niet meer. Voor 

de kinderen nog wel, maar daar moesten de ouders hun kroost 

droppen en er weer als een hazewind vandoor gaan. Voorheen 

werd dat als asociaal bestempeld, in het nieuwe normaal is het 

de regel. Weinig sportief plezier mogen we wel concluderen. En 

waar de VV Keer zich er op voorstaat veel meer te zijn dan al-

leen een voetbalclub, daar werden de drukbezochte nevenactiv-

iteiten ook 1 voor 1 afgezegd. Noodgedwongen, en met veel 

pijn in het hart. Het is niet anders. Dit jaar geen Volksfeest, geen 

jeugdkamp, geen Girls-cup, geen feestjes in de kantine, om 

maar een aantal voorbeelden te noemen. En dat met alleen nog 

de December maand voor de boeg. Decembermaand = feest-

maand! Zo niet dit jaar. Vergeet het maar. December valt net als 

het overgrote deel van de rest van 2020 in het water.  

 

En toch. Er is ook een lichtpuntje. December is de laatste maand 

van 2020. Nog maar 31 dagen en dit ellendige jaar ligt achter 

ons. Op naar 2021. En dat gaat beter worden. Hopelijk voor 

eenieder persoonlijk, maar voor de VV Keer zeker. Beloofd is 

beloofd. We hebben met elkaar immers iets te vieren in 2021. 

Wij als VV Keer bestaan dan namelijk 75 jaar. Opgericht in het 

jaar na afloop van de 2e wereld oorlog. Het 75-jarig bestaans-

feest in het jaar na afloop van het Corona jaar. Na regen komt 

zonneschijn, na het zuur het zoet. En er wordt al hard gewerkt 

om er een echt feest van te maken. Feest dat we dit jaar zo heb-

ben moeten missen. Het feestprogramma wordt momenteel al 

met potlood in het programmaboekje geschreven. Daarover in 

een volgende Keerbal meer. Een aantal dingen kunnen we nu 

wel al meegeven. Het belangrijkste: houd jullie agenda vrij op 3, 

4 en 5 september! Op ons sportcomplex zal er dan een echt 

ouderwetse feesttent verschijnen. Een lang weekend waarin we 

oude vertrouwde elementen van het Volksfeest combineren 

met een aantal spetterende verrassingen. Zoals gezegd een vol-

gende keer meer. 2020: het nieuwe normaal, snel vergeten 

maar. 2021: nu al zin in!    Roy Lemlijn 

Commissie 75-jaar VVKeer 

 In april 2021 bestaat onze mooie club VV Keer 75 

jaar. Om tastbare herinneringen rondom dit unieke 

evenement in onze historie achter te kunnen laten, 

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? Heeft u nog oude foto’s op zolder? 

Heeft u leuke anektdotes die wij mogen 

neerschrijven? Laat de redactie iets weten! Wij 

scannen het graag in, nemen het graag van u over, 

of schrijven het graag op! E-mailen via: 

redactiekeerbal@vvkeer.nl 



 

In dit Keerbal interview komt Stefan Herens aan het woord. Stefan is 

in de zomer van 2020 aangesteld als trainer van Dames 2. Hij stelt zich 

voor, vertelt over zijn eigen voetballoopbaan, gaat in op Dames 2 en 

komt ook met een primeur! 

Wie is Stefan Herens? 

Stefan is 45 jaar oud en is geboren en getogen in het Belgische 

Moelingen, hij is getrouwd en heeft een dochter. In het dagelijkse le-

ven is hij werkzaam als vrachtwagenchauffeur bij RIONS Riooltechniek 

in Maastricht. Als voetballer is hij actief geweest bij S.K. Moelingen en 

Millen. Destijds speelde hij op diverse posities in de achterhoede. Zijn 

grote wapen was dat hij vrij goed tweebenig was. Als dames trainer is 

hij actief geweest bij de jeugd van DVC en RKHSV vervolgens bij de 

dames van Geertruidse Boys. 

Waar heb je zelf gespeeld? 

Nou, als voetballer ben ik actief geweest bij S.K. Moelingen en Millen. 

Destijds speelde S.K. Moelingen in de 2de en 3de  provinciale (3de en 4de 

niveau van België). Tegenwoordig is Moelingen helemaal afgezakt 

doordat ze voornamelijk jeugdspelers erop zetten en eigenlijk 

opnieuw wilden beginnen. De andere club Millen is ondertussen opge-

heven.  Eigenlijk had ik nooit een vaste positie, maar was inzetbaar op 

meerdere plekken in de achterhoede. Mijn voordeeltje was dat ik vrij 

aardig tweebenig was. Mijn hoogtepunt was toch het kampioenschap 

met Moelingen met de jongens van de omgeving. 

Je hebt ooit eens je scheenbeen gebroken, hoe kwam dat? 

In de extra tijd van de allereerste competitiewedstrijd van het nieuwe 

seizoen gingen ik en een tegenstander het duel aan. Het was eigenlijk 

al de hele wedstrijd zeer hevig en fysiek. Mijn tegenstander liet zijn 

voet staan terwijl hij eigenlijk al te laat was. Met deze actie raakte hij 

mijn scheenbeen en was het voorbij. Daarna floot de scheids en lag ik 

daar. Wat volgde was een revalidatie van een jaar waarin ik niet 

mocht werken of sporten. Vooral erg sneu dat het gebeurd is 

Hoe ben je bij VV Keer terecht gekomen? 

Eigenlijk via vroegere samenwerking bij DVC met Pierre Borgignons 

(Technische jeugdcoördinator red.). Ergens in de herfst van 2019 

zochten we weer contact en kwam de vraag of ik interesse had in 

de functie van trainer van dames 2 bij Keer. Uiteindelijk 

kwam er ook concreet contact met Helinda. 

Hoe gaat het bij Dames 2? 

Op het moment dat de competitie stil kwam te liggen 

stonden we op een goede tweede plaats met een 

wedstrijd minder gespeeld. Verder is de groep dames 

vrij groot, maar het enthousiasme is zeker in grote 

mate aanwezig. De groep bestaat ook uit dames van 

het sinds dit seizoen nieuwe team; Dames 7x7. Van dit 

team ben ik zeker een voorstander omdat iedereen 

een kans heeft om te voetballen. De trainingsopkomst 

is super te noemen als trainer, dat wil ook zeggen dat 

de sfeer er goed in zit. De band met de andere trainer 

Richard is echt goed. Ook als buitenstaander ben ik 

sneller opgenomen als dat ik verwacht had.  

Het team is eigenlijk een mengsel van speelsters die 

net zijn begonnen of pas een korte tijd bezig zijn met 

voetballen. Daarentegen zijn er ook dames die al op 

hoger niveau hebben gevoetbald. Deze mix zorgt er 

eigenlijk voor dat ze elkaar meetrekken in een beter 

spel. 

Wanneer ben je tevreden als trainer? 

Ik ben tevreden als de groep tevreden is. Dat betekent 

dat ik mijn job goed doe. Door de hoge train-

ingsopkomst is er zeker ook een positief gevoel. De 

voorbereiding op de hervatting van het seizoen start 

op 1 december op het kunstgras. Dit is tevens ook het 

veld waar ik voorkeur aan 

geef. Ik vind dat de bal 

hier veel makkelijker 

rondgaat. 

Wat is je primeur? 

Ik heb ondertussen 

mijn ja-woord 

gegeven als trainer 

van Dames 2 voor 

het komend seizoen 

2021/2022! 

 

Interview Stefan Herens 
Trainer Da 2 



 
Interview Wil Kruijntjens  

In dit interview komt Wil Kruijntjens, de hoofdtrainer van Keer 1, aan het woord. Hij begint met een introductie over de persoon Wil 

Kruijntjens en zijn dagelijks leven. Daarna volgt een gedeelte over zijn loopbaan als speler en trainer inclusief een Grieks uitstapje. 

Vervolgens komt de VV Keer aan bod. Wil is sinds de zomer van 2020 de hoofdtrainer van de selectie van VV Keer.  

Wie is Wil Kruijntjens? 

Ik ben sinds afgelopen dinsdag 24 november 55 jaar oud. Ik heb een relatie met Monique en we wonen samen in Maastricht. In het 

dagelijks leven ben ik transportmanager bij Container Trucking Limburg in Born. Hier ben ik werkzaam bij de containerterminal en daar 

leid ik het transport, ongeveer zo’n 50 wagens per dag. Op woensdag en vrijdag sta ik om 4 uur s ’nachts op om de werkdag om 6 uur 

te beginnen.  

Heb je zelf ook gevoetbald? 

Jazeker, ik was vroeger altijd centrale middenvelder. In de jeugd ben ik begonnen bij het toenmalige Polaris, eerst is deze club ge-

fuseerd met RKVVL en dit jaar is de club nogmaals gefuseerd met SCM tot West United. Vervolgens maakte ik op mijn 16de de overstap 

naar WVV’28. Vanuit deze club maakte ik uiteindelijk de overstap naar de JO19 bij MVV. Vervolgens heb ik daar twee jaar bij de selectie 

meegetraind en in het tweede elftal gespeeld, maar uiteindelijk helaas nooit mijn debuut gemaakt. In die tijd speelde MVV nog in de 

Eredivisie met jongens als Bert Van Marwijk, Pierre Vermeulen en Dick Nanninga. Uiteindelijk ook nog een tijdje bij Eijsden gespeeld. 

Vertel eens over je Grieks avontuur 

Via via ben ik terecht gekomen bij een Griekse spelersmakelaar. Hij zorgde ervoor dat ik naar Griekenland op 

stage kon en dit resulteerde in een stage van 6 weken bij het welbekende PAOK Saloniki. De club bood mij 

een contract aan maar dit sloeg ik uiteindelijk af. Alles was in het Grieks inclusief het contract. Toen ben 

ik teruggevlogen naar Nederland en in de tussentijd gingen zij het contract vertalen. Uiteindelijk bleek 

dat in het contract stond dat 20% van de opbrengsten naar de spelersmakelaar zouden gaan.  In de 

tussentijd trainde ik mee bij Tongeren, dat kwam toen uit in de Tweede Divisie van België.  

Tijdens een training bij Tongeren heb ik op 20-jarige leeftijd alles afgescheurd in m’n knie. Het 

Griekse contract kon ik dus direct vergeten. Ik heb vervolgens wel nog geprobeerd om te voetballen 

bij Eijsden met allemaal spuiten, maar dit werkte eigenlijk niet goed. Het voetbal was voor mij voor-

bij. Een tijdje geleden ben ik nog voor een scan naar het ziekenhuis geweest. Daar bleek dat ze mijn 

knie de leeftijd van iemand van 75 jaar gaven. Een kunstknie is dus zeer waarschijnlijk nodig. 

Hoe verliep het verder?  

Na het ongeval heb ik twee jaar niet naar het spelletje of een bal kunnen kijken. Op 

een gegeven moment kwam ik in contact met de voorzitter van de 

scheidsrechtersvereniging. Hij stelde voor dat ik eens moest gaan fluiten 

en dit resulteerde erin dat ik binnen 3 jaar eerste klasse floot. Een paar 

jaar later ben ik gestopt doordat het plezier er een beetje af was. 

Interview gaat verder op de volgende pagina 

 

Interview Wil Kruijntjens Trainer Keer 1 



 Vervolg interview Wil Kruijntjens 

Hoe ben je begonnen met je trainerscarrière?  

Nou ik woonde toen in Eijsden en daar ben ik begonnen als trainer van het tweede elftal, eigenlijk was dit een team vol met mijn 

vrienden. Op een gegeven moment werd de trainer van het eerste van Eijsden ontslagen en ben ik een paar wedstrijden voor het einde 

van de competitie interim-trainer geweest met handhaving in de eerste klasse. Daarna ben ik aan de slag gegaan bij SVME. Dit team zat 

vol met jongens van het dorp. Het was een team dat eerst nog een beslissingswedstrijd moest spelen om degradatie naar de vijfde 

klasse. Na mijn komst zijn we met dezelfde selectie opgeklommen tot uiteindelijk een zeer stabiele 2de klasser. Vervolgens ben ik naar 

4de klasser SCG gegaan. Na 4 jaar ben ik uiteindelijk overgestapt naar Geusselt Sport, dat toen ook in de vierde klasse speelde. In de 

eerste 2 seizoenen werden we direct kampioen in de vierde en derde klasse. Daarna deden we volop bovenin mee in de tweede klasse. 

Na deze succesvolle periode kwam SCG nogmaals aan de deur. Ze waren gedegradeerd naar de 5de klasse en wilden graag direct terug 

naar de 4de klasse. Toen heb ik nog 1 jaar de club getraind en uiteindelijk aan het eind van de rit zijn we gepromoveerd.  

Daarna maakte ik de overstap naar RKHSV. Hier stond een heel jong team met een gemiddelde leeftijd van 18,5 in het eerste seizoen. 

In de voorbereiding op het seizoen is toen mijn vrouw gestorven aan longkanker. Op dat moment had ik eigenlijk moet stoppen maar 

mijn vrouw wilde dat ik afleiding had en had graag dat ik doorging met trainen. Dat was een hele zware tijd. Vorig jaar stond RKHSV 

voor het stopzetten van de competitie samen met Keer op de derde plek.  

Wat is de verwachting als de competitie weer hervat wordt? 

Ik vind dat we een hele goede selectie hebben, die eigenlijk mee moet doen om het kampioenschap en promotie. Het is heel vervelend 

dat de corona ertussen kwam. We staan er prima voor in de competitie ondanks een onnodige nederlaag tegen DBSV. De vierde klasse 

is dit jaar nog nooit zo sterk geweest vergeleken met voorgaande jaren. 

Hoe is jouw werkwijze als trainer? 

Ik ga altijd uit van de krachten van mijn eigen groep. In principe wil ik altijd aanvallend voetbal met hoge druk zetten. Je voetbalt 

omdat het je hobby is en je er plezier in hebt. Je moet dan ook proberen te winnen. Ik vind dat je altijd moet proberen om met jongens 

van het dorp te spelen. Je wordt immers kampioen met een hele selectie. Nummertje 12 tot 25 maakt je uiteindelijk aan het eind van 

de rit kampioen. Ik wil altijd met jonge jongens spelen, zoals ook de selectie van Keer veel jonge jongens heeft. De jeugd 

heeft namelijk de toekomst. Door te investeren in de jeugd met bijvoorbeeld goede trainers zorg je ervoor dat je club op 

de lange termijn gezond is. Het meeste plezier aan de voetballerij is als ik tussen de groep sta. Mijn voorkeur gaat vooral 

uit naar positiespel en partijvormen. Als ik zelf training geef moet er altijd een winnaar zijn in de diverse vormen. In een 

partijvorm met opdrachten zoals bijvoorbeeld 1x raken of iedereen over de middenlijn. Dat zijn de momenten dat je het 

meeste leert.  

Hoe ben je eigenlijk trainer bij Keer gekomen? 

In mijn periode als trainer bij Geusselt Sport kwam Jurgen Schillings, de hoofdsponsor en teammanager van Keer, 

vaak kijken. In het jaar dat ik nog SCG uit de brand heb geholpen, heb ik ook al een gesprek bij Keer gehad om hoofd-

trainer te worden. Eigenlijk had ik dat jaar rust willen nemen voor de kunstknie maar toen kwam SCG nogmaals met 

de vraag of ik ze wilde helpen. Na het vertrek bij RKHSV belde Jurgen me op of ik interesse had. Er volgden 

gesprekken met het bestuur en doordat we al jaren tegen Keer speelden, kende ik de selectie ook al. Het leek me een 

hele leuke uitdaging!  

Je ziet ook duidelijk dat het een hechte groep is. Na een training of wedstrijd blijft bijna iedereen na borrelen. Een goed 

voorbeeld hiervan is ook dat er op zondag na de wedstrijd, ongeacht het resultaat, samen wordt gegeten bij Fedor of de 

kebabzaak komt voorrijden met een hele auto vol.  Het valt me ook op dat er altijd veel toeschouwers zijn bij wedstrijd. 

Echt leuk om te zien! Zelfs bij de oefenwedstrijd tegen Bemelen in de voorbereiding stonden er 300 man te kijken naar 

een oefenpot! 



 
Een boek dat drie keer geschreven werd 

Hallo allemaal! Mijn naam is Gian Kerstges, 43 jaar en ik ben sinds een paar jaar actief als één van de twee jeugdtrainers bij het team van onze jongste 

dochter Moïse. Inmiddels speelt ze bij de MO15-1. 

Onlangs werd ik uitgenodigd door de club om iets te vertellen over een boek dat ik heb geschreven. Dat doe ik zometeen met veel plezier. Ik laat jullie 

zien hoe dat avontuur is gegaan en waarom dat boek uiteindelijk zelfs drie keer is geschreven. Ook vertel ik wat over de ups en de (vele) downs tijdens 

het schrijfproces. Het voelde (mentaal) als het lopen van een marathon waarbij de finishlijn telkens even opgeschoven werd, nét op het moment dat 

ik dacht: ik ben er! Stel het je maar eens voor: dat je met verzuurde benen, pijn aan je voeten, een dorstige droge bek en een lege maag snakt naar het 

einde van de wedstrijd. En dat je dan tóch nog even door moet bijten… 

Maar uiteindelijk bleek het één van de beste beslissingen te zijn die ik ooit heb genomen. Het heeft me tot nu toe alleen maar mooie, leuke, positieve 

dingen gebracht.  

Ik vertel eerst nog iets over mezelf, dan is meteen ook duidelijk wat de aanleiding was voor dat malle plan om een boek te gaan schrijven.  

In het dagelijks leven ben ik ondernemer. Ik coach, train en adviseer leidinggevenden en teams die nog beter willen worden in wat ze doen. Vaak 

richten we ons daarbij op het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Het lijkt in een aantal opzichten een beetje op de rol die je als jeugdtrainer 

ook hebt, zou je kunnen zeggen. Ik onderzoek hoe een team in elkaar zit, kijk daarbij naar de talenten en de verschillende karakters, naar hun 

doelstellingen en de manier waarop ze met elkaar omgaan. Daarbij zie ik meestal vrij snel waar eventuele knelpunten zitten en hoe het team beter 

kan gaan functioneren. Mijn specialiteit is het trainen van leidinggevenden. Ik laat ze ontdekken hoe ze hun team kunnen inspireren en mee kunnen 

krijgen in de gewenste richting. Daarbij maak ik onder meer gebruik van technieken uit de neurowetenschap. (Zie ook www.optimusprime.nl) 

 Vier jaar geleden besloot ik om een uitgebreid artikel te gaan schrijven voor LinkedIn. Ik wilde mijn kennis en ervaring graag delen met mijn netwerk. 

Maar al snel bleek dat het nogal een lang artikel zou gaan worden, want ik had veel te vertellen. Na een paar weken dacht ik: ik kan er net zo goed een 

klein e-book van gaan maken, want ik heb materiaal genoeg. Zo gezegd, zo gedaan. Ik schreef als een meikever en gaandeweg veranderden mijn 

plannen. Het liep een beetje uit de hand en ik overwoog om er dan maar een ‘echt’ boek van te maken. Alles wat ik wist en wat ik te melden had 

schreef ik gretig op. Op een mooie dag was het manuscript, zo dacht ik althans, eindelijk af. Vol trots liet ik het lezen door een paar mensen uit mijn 

vrienden- en kennissenkring. Ik vroeg ze om eerlijk te vertellen wat ze ervan vonden. Ik wilde feedback en vol vertrouwen wachtte ik die af… 

Nou, feedback kreeg ik. Meer dan me lief was. Op een nette maar wel hele duidelijke manier werd me duidelijk gemaakt dat het manuscript een 

ratjetoe was van allerlei verschillende onderwerpen. Ik had, kortom, veel teveel kennis in één boek willen proppen. Ook vroeg iemand mij: welk 

probleem lost jouw boek op voor de lezer? Door die vraag stond ik acuut met de mond vol tanden. Een probleem oplossen? Maar die lezer kan toch 

alles vinden in mijn boek?  

Lang verhaal kort: door die eerste reacties werd me duidelijk dat schrijven echt een vak is. Ook dat moet je leren. In 

september 2018 besloot ik daarom om zelf een training te volgen. Een training die speciaal ontwikkeld was voor 

beginnende auteurs die een managementboek wilden schrijven. Eén van de beste investeringen die ik ooit heb 

gedaan. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. 

Ondertussen had ik mijn manuscript helemaal overhoop gehaald en besloot ik het over een andere boeg te 

gooien. De titel van het boek veranderde, net als de structuur en in totaal zo’n 80 of zelfs 90% van de inhoud. 

Het werd dus een compleet ander manuscript. 

Eind 2019 was dat eindelijk af. Op dat moment had ik in totaal (naar schatting) al zo’n vijf- of zeshonderd uur aan 

schrijfwerk verzet, verspreid over een periode van tweeënhalf jaar. Naast mijn gewone werk dus. Ik had er veel 

vrije tijd voor opgeofferd. Er waren elke maand dagen bij waarop ik zeven of acht uur lang zat te schrijven en te 

schaven. Wat was ik blij, toen ik mijn tweede versie van het manuscript kon laten zien aan de recensenten!  

Toch kwam de tweede domper. De reacties die ik kreeg deden me wederom sterk twijfelen aan de kwaliteit. Ik 

had nog steeds te weinig focus in mijn verhaal zitten. En toen ik het geheel nog eens bekeek, ging ik 

aan steeds meer onderdelen van het verhaal twijfelen. In december 2019 gooide ik mijn tweede 

manuscript ook weer in de (digitale) prullenbak. Twee dagen lang gebaald en gevloekt. Maar dat 

gaf ruimte om met een frisse blik te kijken. Opgeven zou ik toch niet doen. Dat was geen optie. En 

toen, na die twee dagen: EUREKA!  

Column gaat verder op de volgende pagina 



 
Vervolg 

Eindelijk had ik het licht gezien. Ik ging er eens goed voor zitten, voor de zoveelste keer, en nu lukte het me wel om de juiste ‘formule’ en de juiste 

structuur voor het boek te vinden. Meteen had ik er al een goed gevoel bij. Op dat moment viel ook eindelijk het kwartje van alles dat ik tijdens de 

training had geleerd.  

In de week van 25 tot en met 31 januari 2020 schreef ik mijn boek voor de derde keer. Dit keer deed ik alles wél in één keer goed. Toen de laatste 

letter op papier stond, voelde ik al: dit wordt ‘m! 

Toen ging het snel. In februari werd de tekst onder handen genomen door een professionele redacteur van de uitgeverij. In maart werd alles tekstueel 

gecorrigeerd door de corrector. Tegelijkertijd werd een ontwerp gemaakt voor de binnen- en de buitenkant. In april was alles klaar en ging het naar de 

drukkerij. Op 24 april, ik weet het nog goed, werd een grote doos bij ons thuisbezorgd. Daarin zaten de eerste exemplaren van mijn boek. Het was een 

prachtig moment om die doos open te mogen maken en het eerste boek te voelen, te ruiken, te zien…..Daar zat zoveel passie, toewijding en 

doorzettingsvermogen in. De Moedige Manager was geboren.  

Op 27 mei 2020 heb ik het boek officieel gepubliceerd. Ik organiseerde een online boekpresentatie waar een stuk of zeventig mensen bij aanwezig 

waren: gezin, familie, vrienden, zakenpartners en kennissen. Diederik Gommers, op dat moment al bekend van televisie, nam het eerste exemplaar in 

ontvangst. Ook die dag leverde hele mooie herinneringen op. 

In juni van dit jaar bereikte De Moedige Manager de top 5 van best verkochte managementboeken in Nederland, in een ranglijst met vele duizenden 

andere boeken. Dit gaf me veel voldoening. Weer een bewijs dat die ene training me veel had opgeleverd. Daarin ging het namelijk ook over 

marketing en promotie. En blijkbaar had ik me die lessen goed in de oren geknoopt.  

Sindsdien heb ik steeds meer werk gekregen dankzij het boek. Ik word nu bijvoorbeeld regelmatig benaderd voor het geven van presentaties en 

lezingen. Daarin deel ik de belangrijkste inzichten uit het boek. En trouwens, dat zou ik bijna nog vergeten te vertellen: het boek gaat over de 

specifieke eigenschappen van succesvolle leidinggevenden. Zij laten in hun gedrag vier overeenkomsten zien. Dat maakt ze inspirerend en 

onvergetelijk goed voor hun medewerkers. Drie jaar lang heb ik hier onderzoek naar gedaan en met mijn verhaal laat ik leidinggevenden in heel 

Nederland zien waarom ook zij die eigenschappen kunnen ontwikkelen en waarom ook zij succesvoller kunnen worden. Het boek gaat vooral over 

voorbeeldgedrag.  

Hier zit ook een mooie overeenkomst met het werk dat we als jeugdtrainers doen. Want ook wij kunnen ons elke week afvragen: welk 

voorbeeldgedrag laten wij zien aan de spelers op het veld? En welk effect heeft dat op de jongens en meiden? Zijn we overwegend positief en dus 

opbouwend aan het coachen of laten we ons meeslepen door onze eigen emoties en overtuigingen? In dat geval kan het effect zijn dat we de spelers 

op het veld juist omlaag halen en dat ze het vertrouwen in zichzelf verliezen. In mijn ogen is één ding juist de meerwaarde die je als jeugdtrainer kunt 

hebben: dat je een steentje bijdraagt aan de groei en persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen. Dat wat jij doet en zegt hen (nog) meer vertrouwen 

geeft in zichzelf. Zodat ze plezier hebben en het aandurven om hun eigen mogelijkheden te verkennen. Dit staat helemaal los van voetbalkwaliteiten. 

Mijn persoonlijke ambitie is en blijft namelijk om ze allemaal, op hun eigen manier en in hun eigen tempo, te laten groeien als mens. En toevallig is het 

voetbalveld daarvoor dan ons decor, ons instrumentarium. Maar dat kan net zo goed een klaslokaal of de werkvloer zijn.  

Ik vind Keer een mooie, warme, gezellige club die nog heel kort bij de leden staat en waarbij veel leden zich 

ook betrokken voelen. Dat blijkt ook uit de vele handen die uit de mouwen worden gestoken als er 

activiteiten georganiseerd worden. Er is aandacht voor elkaar. Laten we daar trots op zijn en dat vooral zo 

houden. Als jeugdtrainer probeer ik dat op en naast het (trainings)veld in elk geval uit te dragen, samen met 

André Quaden mijn collega-trainer.  

En nu, op naar 2021. Ik wens iedereen een jaar vol gezondheid, persoonlijke groei en de nodige ontspanning. 

Dat hebben we na 2020 allemaal wel verdiend, lijkt me zo.  

Gian Kerstges.  

Auteur en trainer Mo15-1  

 

 

Woordje van de redactie:  

“De moedige manager” is onder andere te koop bij Bol.com en Selexyz Dominicanen 



 Terugblik 

Inmiddels kennen we allemaal het bekende 

riedeltje, “Corona gooide roet in het eten” 

wel. Ook voor het geliefde Kindervakantie 

Werk van stichting jeugd- & jongeren werk 

in Cadier en Keer was dat de voornaamste 

reden om het evenement af te blazen en 

volgend jaar met goede moed verder te gaan. 

Voor veel leiders, die ook lid zijn bij VV 

Keer, miste er iets. Een vreemde leegte die 

zich door de huidige situatie voordeed. Toen 

VV Keer bij KVW aanklopte om de krachten 

te bundelen en voor de jeugd toch iets ter 

vervanging van KVW en daarmee tegelijk de 

stilte bij VV Keer te doorbreken, werd er 

enthousiast gereageerd.  

 

Samen werd op 22 augustus de 

spellenmiddag georganiseerd voor álle 

jeugd van Cadier en Keer, leden én niet-

leden van VV Keer. Organisatorisch werd er 

veel besproken over hoe toch de maatregelen 

zo goed mogelijk te handhaven. Mede door 

het meewerken van de gemeente werden we in 

staat gesteld er een leuke dag van te maken. 

De insteek van de spellen middag was om 

voor 50% voetbal gerelateerde spellen te 

spelen en voor 50% niet voetbal 

gerelateerde spellen te doen. Door het 

geweldige weer vielen vooral de stormbaan 

en andere waterspellen bijzonder goed in de 

smaak bij de kids, en na wat snoepjes en 

afscheidsdansjes gingen ze 

allemaal voldaan naar huis. 

Achteraf gezien misschien wel de 

beste manier om toch voor de jeugd 

een leuke dag te organiseren, in 

deze moeilijke tijd. Namens 

KVW; zorg goed voor jezelf en 

je naasten, en we hopen alle 

kids volgend jaar terug te 

zien in onze geliefde wei!   

  Iech bin gebore op 8 september ‘20 

      Miene naom is Mila Neelis 

  Ich bin de dochter van  

 Niels Neelis (Keer 3) en Hawraa Al-Rufaye 

 Ich gaon later sjus wie papa vraegele mit Koning 

Kluts euver wee noe wel en neet genog gerend haet! 

               Ik ben geboren op 27 augustus ‘20 

                   Mijn naam is Mason Bartels 

           Ik ben het zoontje van  

       Mitchel Bartels (Keer 3) en Kelly Cempel 

 Ik word later net als papa een goaltjesdief bij 

Keer 3 terwijl opa zich amuseert in de dug-out! 

  Iech bin gebore op 27 September ‘20 

      Miene naom is Saar Eerens 

  Ich bin de dochter van  

 Roel Eerens (Keer 2) en Charlotte van Hout 

 Ich gaon later sjus wie papa voetballen en weur 

dan neet lètste man, mer lètste vrouw! Ich laot 

neemes langs! 

  Iech bin gebore op 28 augustus ‘20 

      Miene naom is Lois Dreesen 

  Ich bin de dochter van  

 Roel Dreesen (Keer 2) en Veerle Dreesen—Van de Wal 

 Ich gaon later sjus wie papa voetballen bie MVV en 

ich kom natuurlijk de club helpen in ut bestuur! 

                     Ich bin gebore op 7 september ‘20 

                          Miene naom is Xavi Gerards 

                  Ich bin de zoon van  

   Valerie Gerards-Hodiamont (Da 1) en Eloy Gerards 

Ich gaon later sjus wie mama de sjoenste vrije 

trappen neume! En natuurlijk aoch Karneval viere! 


