


 

Motivatie 

Woensdag 14 juli kreeg ik mijn 2e prik. Eindelijk mijn 

vrijheid terug. Ik was blij dat ik af en toe weer eens leden 

van de club live zag in plaats van online. Maar corona 

wilde ik toch liever niet nog even op de valreep oplopen, 

daarom voelde deze prik als een bevrijding. 

Bijna 2 jaar geleden ben ik als voorzitter gekozen van VV 

Keer en zat ik vol met plannen. Vooral om VV Keer een 

vereniging te laten zijn waar alles goed georganiseerd is 

en waar “verenigd” wordt, ofwel we met zijn allen de club 

dragen. Geen achterkamertjes, waar zelfs een politieke 

partij aan ten onder kan gaan, maar openheid en 

duidelijkheid. Een club met 400 leden heeft enorm 

potentieel maar ook verantwoordelijkheid binnen de 

gemeenschap, maar ik merk dat de coronatijd op sommige 

punten tot stilstand heeft geleid. Ook bij mezelf.  

Een onlinequiz is leuk, maar een echt feest is leuker. Een 

activiteit voor de jeugd organiseren via zoom is te doen, 

maar lastig. Leden informeel spreken over de club is online 

geen makkelijke opgave. Een Keerbal maken zonder momenten 

van beleving is moeilijk. Bestuurder zijn op afstand is 

ingewikkeld.  

Zodra VV Keer weer normaal mag functioneren, zal ik me 

gaan richten op de organisatie. Is iedereen nog gemotiveerd? 

Wil de feestcommissie nog leuke feesten organiseren? Gaat 

de werkgroep werving en behoud zich verder inzetten op 

groei? Blijft het bestuur zijn verantwoordelijkheid nemen 

om VV Keer kwalitatief te laten blijven? 

Misschien zijn sommigen wel wat motivatie kwijtgeraakt, 

maar we gaan daar als bestuur zeker de aandacht op 

vestigen. Stilstand is achteruitgang. Een van de zaken waar 

we mee gaan starten is een “vragenuurtje aan het bestuur”. 

Eens per maand zullen een aantal bestuursleden in de 

kantine vragen beantwoorden, tips tot zich nemen en met 

leden in gesprek gaan. Niet als uitnodiging voor kritiek, 

maar om zaken samen met de leden aan te pakken. 

Daarnaast zullen we actief op zoek gaan naar gemotiveerde 

leden voor de vele taken die er liggen. We hebben in diverse 

werkgroepen nog gemotiveerde leden nodig. Laat het bestuur 

weten dat je iets wilt doen! Het is leuk, verhoogt je 

betrokkenheid bij de club, staat mooi op je CV en je hebt 

invloed erop dat VV Keer blijft bloeien. Een club met zo’n 

400 leden heeft gemotiveerde leden nodig die allemaal een 

steentje bij dragen en meedoen. Doe je het niet voor mij dan 

doe je het toch voor tig anderen! Blijf niet aan de zijkant 

staan. 

Motivatie groeit met positief vooruitkijken. Het 75-jarig 

jubileumfeest wordt gewoon doorgeschoven, omdat we deze 

mijlpaal zeker willen vieren, maar dan samen. Het 

draaiboek ligt in ieder geval al klaar, waarvoor mijn 

complimenten! Dat kan alleen wanneer we positief blijven. 

Ook zie ik weer een ledenaanwas, top! Verder vonden er 

geduldige gesprekken plaats over teamindelingen of wie 

welk veld mag gebruiken op welke momenten. Dit zijn 

moeilijke puzzels waar je maar aan moet staan en toch 

gemotiveerd moet blijven zoeken naar oplossingen. Ieder lid, 

ieder mens, heeft zijn eigen drijfveren en we doen allemaal 

ons best. Niks lukt als we elkaar niet helpen. De ideeën van 

het bestuur zijn niets waard zonder gemotiveerde mensen 

die plezier hebben om er samen iets van te maken. Ik 

bezocht afgelopen maand de maandagwerkgroep voor een 

kopje koffie en een babbeltje. Het was 

gezellig, er werd gelachen en geplaagd, maar 

stipt 11 uur stond iedereen op om weer 

onkruid te verwijderen en vuilnisbakken 

leeg te maken. Dit doen zij voor ons allemaal! 

Wanneer we elkaar motiveren, en dat doen we 

vooral door weer positief tegen de 

toekomst aan te kijken en elkaar te 

helpen de diverse taken te verlichten, 

komen we sterker uit deze crisis. We 

weten immers wat we gemist hebben al 

die maanden, toch? Voor mij in ieder 

geval op naar een periode met 

plezier én motivatie: samen!  

                                     Etienne Korff 

Etiënne Korff  Voorzitter VV Keer / Columnist 
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24 september:   Dames 7/7 Gillarische Party 

20 november:     FC WEIK Black & White Party 

10, 11 & 12 juni 2022:         Jeugdkamp  

22, 23 & 24 april 2022:   Jubileumweekend  



Naam:  Pierre Borgignons 
Burgelijke staat: Weduwnaar 
Vier jaar geleden leerde ik mijn vrouw Anja kennen, we hadden 
meteen een klik. Ik was altijd bezig met VV Keer en Anja had als hobby haar zangkoor. Vele cruises hebben we samen mogen beleven. 
In de zomermaanden  trokken we met onze camper door binnen en buitenland. Ook hadden we onze vaste staanplaats in Maastricht. 
Helaas kwam aan deze mooie tijd abrupt een einde, Anja kwam door een kort ziekbed plotseling in juli 2021 te overlijden. 
Gezin: Twee dochters en twee bonuszonen. Drie kleinkinderen. 
Werkzaam : Mumc+ 
Leeftijd: 58 jaar. 
Wanneer en hoe ben je bij VV Keer gekomen? Vier jaar geleden ben ik bij  VV Keer begonnen als trainer van Dames 2. 
Bestuurslid Solange Smeets had mij gevraagd of ik interesse had om trainer te worden bij hun team. Na enige aarzeling ben ik met 
volle overtuiging aan een heel mooie klus begonnen. Samen met mijn mede trainers Huub Huynen en Richard Moenen heb ik dit drie 
jaar met heel veel plezier gedaan. Van een team dat nog nooit een wedstrijd gewonnen had, naar een team dat mee deed om het 
kampioenschap. 
Historie voetbal/ Trainerloopbaan: 
 Jeugdvoetbal JO6-JO12: Rapid Spauwen (België) 
                          JO12-JO16 : Rkvvl/Polaris 
 Trainer: JO4-JO19 RKVVL/Polaris 
 Trainer: JO19 SV Meerssen  
 Trainer: Dames 1 RKVVLPolaris 
 Trainer: Dames 1 RVU 
 Trainer :Dames 2 VV Keer 
 Technisch Jeugdcoordinator:  VV Daalhof, VV Scharn, VV Keer. 
 KNVB Scheidsrechter 
 KNVBRapporteur. 
Technisch Jeugdcoordinator: In 2018 ben ik begonnen als Technisch Jeugd coördinator bij VV Keer. Door drukke 
werkzaamheden van Roger Geelen heb ik bepaalde zaken op technisch gebied overgenomen. Hoofd jeugd was Hub Prevoo, waar ik 
ontzettend veel van geleerd heb. Hij kon iedereen bij de club alsof het zijn eigen kinderen waren. Vele anekdotes heb ik dan ook 
mogen aanhoren.  
Structuur van VV Keer: De eerste maanden als Technisch Jeugd coördinator hebben veel tijd in beslag genomen om een 
nieuwe structuur te maken. Vele vrijwilligers deden hele goede en nuttige zaken voor de club. Sommige hadden zelfs dubbele taken, 
waardoor het niet voor iedereen duidelijk was wie wat deed bij de club. Om een duidelijk beeld te krijgen welke taken nu bij wie 
hoorde zijn we, onder leiding van Hub Prevoo, een takenpakket gaan samenstellen. Dit gaf veel meer rust bij bepaalde mensen 
van het bestuur. Ook voor leden gaf het nu meer duidelijkheid. Daarnaast kon ik mijn eigen ervaringen 
overbrengen op de kaderleden: hoe er bijvoorbeeld getraind diende te worden en hoe ze een training konden 
voorbereiden ect. Het gaf me steeds meer voldoening met welk plezier de trainers en trainsters op het veld 
stonden. Kinderen worden beter gemaakt en ouders zien nu hoe hun kinderen prestatie gericht of recreatief 
voetballen. 
Hoofdjeugdopleiding: Komend seizoen ga ik de functie Hoofd Jeugdopleiding vervullen. Ook willen we als VV 
Keer komend jaar een Beleidsplan gaan maken, waaraan ik vanuit de functie Hoofd Jeugdopleiding zal bijdragen.  
VV Keer: Het is een geweldige club, waar voetbal en feestjes vaak samen gaan. 
Ik moest er dan ook heel erg aan wennen, dat naast voetbal bijna iedere week wel ergens in de kantine of 
elders in het dorp weer een feestje was. Dat werd zelfs de Sjeng vaak te machtig. Vrijwilligers werken zich 
uit de naad voor deze mooie club. Vele bestuursvergaderingen gingen vaak een uur over voetbal en 2 uur 
over de nieuwe gebeurtenissen in het dorp. Gelukkig staat het bestuur onder voortreffelijke leiding van 
onze voorzitter Etienne Korff.                                                                                                 

Ik ben Kyara Queis, 20 jaar oud en woon in Margraten. Ik voetbal nu ongeveer 2 jaar bij VV Keer. Ik ben op 5-
jarige leeftijd begonnen met voetballen bij RKVVM in Margraten, daarna heb ik enkele KNVB-jeugdelftallen 
doorlopen en heb ik de overstap gemaakt naar Fortuna Sittard. Na Fortuna ben ik bij Borussia Mönchenglad-
bach gaan voetballen om uiteindelijk in het mooie en gezellige Keer terecht te komen.  
  
Op dit moment voetbal ik met veel plezier bij dames 1 van VV Keer en hiernaast werk ik bij Adelante Zorggroep 
als fysiotherapeut. Vanaf juni ben ik toegetreden tot het bestuur van VV Keer als aspirant bestuurslid. Het be-
stuur zocht een nieuw lid, aangezien Solange Smeets haar taken zal gaan neerleggen. Het leek me een leuke 
uitdaging om samen met Helinda Nelissen verantwoordelijk te zijn voor het dames- en meidenvoetbal bin-
nen de club. Verder zal ik de taken van Solange overnemen, dit houdt in dat ik me bezig ga houden met 
een stukje kleding samen met Jordy Kloor en ik zal toetreden tot de feestcommissie. 
 

 Ik kijk uit naar een leuke en leerzame periode binnen het bestuur!           Kyara Queis 



Het is alweer een jaar geleden dat we 

afscheid moesten nemen van ons clubicoon 

en erelid Hub Prevoo. De erehaag ligt nog 

vers in ons geheugen.  

We beloofden nooit te vergeten wat Hub 

voor onze club betekend heeft en om dit 

tastbaar te maken hebben we zaterdag 16 

oktober 2021 zijn echtgenote Jeannie 

uitgenodigd, samen met de familie, om iets 

voor Hub te onthullen. 

 

We zouden het enorm op prijs stellen 

wanneer hier zoveel mogelijk leden en 

oud-leden bij aanwezig zijn. 

We ontvangen Jeannie en familie om 15:30 

uur waarna wij circa 16:00 uur een 

blijvende herinnering gaan aanbieden.   

Om 17:00 uur spelen de veteranen, waar 

Hub in het verleden ook nog een tijd deel 

van uitmaakte, tegen SCG. Kleinzoon Raf 

Prevoo zal de aftrap van deze wedstrijd 

verzorgen.  

 

Mogen we rekenen op jullie komst? 

Het jubileumfeest voor het 75-jarig bestaan 

van onze voetbalclub is verplaatst naar 

2022. De wet- en regelgeving waren i.v.m. 

corona steeds aan verandering onderhevig. 

Ons uitgangspunt is altijd geweest een 

laagdrempelig feest neer te zetten zonder 

beperkingen, en zonder entree voor 

bezoekers.  

Een nieuwe datum is definitief vastgesteld 

op 22, 23 en 24 april 2022, houd dit weekend 

dan ook vrij in jullie agenda!  

Vol goede moed blijft de organisatie van dit 

jubileumweekend werken aan het neerzetten 

van minimaal een vergelijkbaar programma 

als ze nu hadden staan. 

 Commissie Jubileumfeest 

 Donderdag 14 oktober om 21.30 uur is na 2 jaar de 
jaarvergadering weer gewoon live in de kantine. Laten we 
eerlijk zijn dat de opkomst soms wat tegenvalt en dit terwijl 8 
bestuursleden zowat dagelijks met het besturen van onze 
club bezig zijn. Tijdens de coronatijd is de balans zoekend 
tussen regeltjes en praktijk. Soms leidend tot pittige 
discussies, maar altijd afgesloten in harmonie. Kortom, een 
gezonde bestuurscultuur. 

Op de jaarvergadering kijken we met een jaarverslag, 
gemaakt door onze secretaris Boy Bessems, terug op het 
afgelopen seizoen. De penningmeester, Mathijs Costongs, 
toont ons de cijfers van dit bizarre jaar. We nemen afscheid 
van bestuurslid Solange Smeets en stemmen voor toetreding 
van Kyara Queis als haar opvolgster en mede-
vertegenwoordiger van de damesafdeling. Verder popelt 
Pierre Borgignons om gekozen te worden als Hoofd 
Jeugdleider en bestuurslid.  

Daarnaast gaan we komend seizoen (eindelijk) beginnen met 
het opstellen van ons nieuwe beleidsplan, waarmee we van 
VV Keer een nog beter georganiseerde club gaan maken. 
Hierover zal de voorzitter (Etiënne Korff) een kort plan van 
aanpak presenteren. We eindigen altijd met een rondvraag 
waarbij aan iedereen de mogelijkheid geboden wordt om 
vragen te stellen over het gevoerde beleid. 

Het bestuur doet dan ook een dringende oproep aan haar 
leden, trainers/leiders en vrijwilligers om de jaarvergadering 
te bezoeken, om net als het bestuur jullie betrokkenheid bij 
VV Keer te tonen. 

We hopen u allen te zien op donderdag 14 oktober.  

Het bestuur 

Jaarvergadering VV Keer 14 



De voorbereiding voor de Selectie begon dit jaar een paar weken eerder dan normaal. En dat was met een 

reden, want VV Keer was namelijk uitgenodigd om deze zomer als gastteam deel te nemen aan de Maas-

tricht Champions Trophy (MCT). Door het afhaken van MVV kwam er een plekje vrij en de organisatie 

vond in de “boeren” van Keer een waardige vervanger. Voor Keer de ideale kans om zich te meten met de 

sterke Maastrichtse ploegen: Geusselt Sport, Heer, Scharn, Jekerdal, West-united, RKHSV, Leonidas, Wil-

lem1, RKASV, Bunde en Daalhof.  

Op 23 april werd de loting verricht door niemand minder dan Fransz Theunisz en het lot bracht Keer in 

de pot met Heer, Leonidas en Daalhof. De zwart-witten verloren helaas nog de eerste wedstrijd tegen 

Heer (3-1), maar daarna werden Daalhof (3-0) en Leonidas (2-5) met duidelijke cijfers aan de kant gezet. 

Dankzij het gunstige doelsaldo wist Keer zich als beste nummer 2 te plaatsen voor de halve finales! In 

de druk bezochte halve finale was Geusselt Sport duidelijk te sterk voor Keer (4-0), maar gelukkig kon 

Keer in de derde helft beter partij bieden.  

Hoewel Keer trots mag zijn op het debuutjaar in de MCT, was de belangrijkste winst dat er eindelijk 

weer gevoetbald mocht worden én met publiek, want die waren in grote getalen op de wedstrijden afge-

komen. Het was duidelijk dat zowel de spelers als de supporters hier maanden op hadden gewacht en dat 

maakte de MCT dit jaar extra bijzonder. Nog een paar feitjes die de moeite waard zijn om te vermelden: 

− De nieuwe spelers Mitchell Jongen, Raoul Schulteis en Jessy Winckers maakten allen hun debuut 

in het wedstrijdshirt van Keer.  

− Sverre Croonen scoorde er lekker op los en werd 2
e
 in de topscorers ranglijst. 

− Michael Vervisch kroonde zich tot beste keeper van het toernooi.  

− De jonkies Tim Gaemers en Bastiaan Steur maakten hun debut in het 1
e
 elftal. 

Door Jeroen Costongs 



 
Lieve leden, ereleden en bestuurders van V.V. Keer, 

Via deze weg wil ik jullie bedanken voor de fijne samenwerking en 

de mooie momenten die we daardoor hebben beleefd.  

De afgelopen jaren heb ik met plezier mogen meedenken in de 

ontwikkeling en groei van VV Keer. De prettige samenwerking met 

vrijwilligers, leden en bestuursleden heeft mijn passie voor VV Keer 

alleen maar doen toenemen. Ik heb dan ook met veel plezier mijn 

bestuursfuncties uitgevoerd, zoals het beheer van de kantine, 

ondersteunen van de feestcommissie, helpen van de  

kledingcommissie en het leveren van een bijdrage tijdens de 

jaarlijkse evenementen zoals de GirlsCup en het Volksfeest.  

Naast voornoemde functies vond ik het ook belangrijk om tijdens 

de bestuursvergaderingen de belangen van de dames van VV Keer, 

die momenteel zeer goed vertegenwoordigd zijn, te behartigen. 

Komend seizoen ben ik niet meer aanwezig 

als bestuurslid of speelster van Dames 

2, maar wel als speelster van ons 

gezellige en spiksplinternieuwe 

Dames 7-tal. Ik ben er trots op dat 

we ook dit 7-tal hebben weten te 

realiseren en leden een switch naar het 

7-tal kunnen maken! 

Nogmaals bedankt voor alles en we 

zien ons op het veld of in de 

kantine, want VV Keer is 

voetbal én meer!   

Solange Smeets 

Is jullie al opgevallen hoe mooi de kantine is 

geworden? Een lager plafond in een ander 

kleurtje, de veldbrandmuren die verdwenen zijn 

onder een frisse laag verf evenals geverfde 

deuren en er hangen moderne gordijnen 

(uiteraard van Rob Beks) voor de ramen. 

 

De bestuurskamer beneden is ook (eindelijk) eens 

flink onder handen genomen. De meest 

ongezellige ruimte van ons complex nodigde 

niet uit om te vergaderen of wedstrijden na te 

bespreken. De buizen aan het plafond en de 

kille muren (al noemde sommigen het een 

“industrial look”) zorgde voor een kille aanblik 

die VV Keer onwaardig was. 

 De buizen werden verlegd en in een koof 

geplaatst. De muren werden gestuct door 

Lambert Niesten. Op de vloer kwam een mooie 

grote tegel te liggen, gelegd door Erik Tillie. 

Elektriciteit werd aangelegd door Michael 

Geijselaers. 

 

Verder werkten mee Bert Duckers, John Spronck 

(plafond etc) en Hub Swillens (schilderwerk). 

Helinda zorgde ervoor dat alles weer spik en 

span was. 

 

Via deze weg willen wij jullie nogmaals 

allemaal bedanken voor jullie medewerking en 

het moderniseren van onze kantine en 

bestuurskamer. 

 De werkgroep communicatie is op zoek naar versterking!  

Ben jij iemand die vaak zegt: 

“miljaar d’r mot ech uns get aan de kommunikasie 

binne de club gebäöre”  

Dan zijn wij op zoek naar jou! De werkgroep zoekt momenteel 

leden die sporadisch de volgende taken deels kunnen 

overnemen of geheel kunnen uitvoeren: 

− Het afnemen en aanleveren van korte interviews. 

− Overzicht maken van inhoud en aansturen werkgroep. 
 
In principe zijn deze taken te vertalen naar journalist en 
voorzitter van de werkgroep. Het behelst ook niet meer dan 
deze taken en de nadruk ligt ook op het sporadische. Keerbal is 
geen maandelijks blad, maar een blad dat we uitgeven zodra de 
inhoud er is. Dit proces willen we verbeteren en stroomlijnen. 
Wil jij ons helpen? Neem dan contact op met Boy Bessems via 
secretaris@vvkeer.nl of 0641845216 



“Bestuursreglement inzake Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)” 

Per 1 juli is er een nieuwe wet in werking getreden waarvoor het bestuur een aantal zaken diende vast te leggen in een zogenaam-

de Bestuursreglement. Dit is gerealiseerd en kunnen jullie terugvinden op de website van VV Keer. 

Volgens de wet moeten de bestuurlijke structuur, besluitvorming en het toezicht op orde zijn. 

Zo hebben we nagedacht over de financiële controle, afspraken gemaakt over het gunnen van opdrachten aan relaties, stemrecht, 

aansprakelijkheid, overdracht van taken door een bestuurslid dat stopt en informeren van nieuwe bestuursleden over lopende za-

ken. 

Op termijn zullen we dit reglement verwerken in nieuwe Statuten waarbij we ook gaan nadenken over modernisering van de voor-

waarden voor het erelidmaatschap en een eventuele naamswijziging (VV Keer i.p.v. RKVV Keer).        Het bestuur 

Begin dit jaar heeft VV Keer (digitaal) het Regionaal Sportakkoord “Heuvelland in Beweging”  ondertekend. VV Keer ziet de noodzaak in 

van gezonde, toekomstbestendige verenigingen. Jongeren moeten sportief en gezond kunnen opgroeien, iedereen moet mee kunnen 

doen, vrijwilligers werven door te leren van andere verenigingen en het delen van kennis met andere clubs. VV Keer wil niet stilstaan, 

maar meedoen aan vooruitgang. 

Daisy Claessens, speelster van Dames 1, is werkzaam als buurtcoach van de Gemeente Eijsden-Margraten: “ Door naar de behoeften 

van de verschillende doelgroepen te kijken en door samenwerking met partners en verenigingen kunnen we sport- en beweegactivitei-

ten opzetten voor kinderen, volwassenen en senioren. Zo brengen we alle burgers in beweging en dragen we bij aan een positief soci-

aal klimaat en de leefbaarheid van de wijken!”. 

Het sportakkoord is te downloaden via deze link: 

https://www.eijsden-margraten.nl/data/downloadables/6/1/2/8/sportakkoord-heuvelland-in-beweging-2020.pdf 

https://www.eijsden-margraten.nl/data/downloadables/6/1/2/8/sportakkoord-heuvelland-in-beweging-2020.pdf


 Dringende oproep 

Zoals jullie in de Korffcorner kunnen lezen, gaan we binnenkort be-
ginnen met het opstellen van ons nieuwe beleidsplan om zodoende 
VV Keer nog beter te organiseren. Het bestuur heeft haar handen 
vol, zodoende roept zij haar leden op om te helpen! Zo kunnen we 
samen VV Keer tot een nog betere club maken. 

Klagen we niet allemaal weleens over gebrekkige communicatie, 
een mager bezochte jaarvergadering, regeltjes over kleding, team-
indelingen, veldindelingen, niet afgestemde agenda’s etc? Een van 
de oplossingen voor dit alles is een club waarin werkgroepen sa-
menwerken en overleggen. Waarbij iedereen zich betrokken voelt 
en niet snel naar een ander wijst. Door samenwerking kunnen we 
beslissingen van het bestuur of commissies beter begrijpen en kan 
eenieder een steentje bijdragen aan het nemen van die beslissin-
gen. We moeten VV Keer samen organiseren.  

Zoals jullie weten zijn er binnen VV Keer diverse werkgroepen en 
commissies actief. Wij gaan deze nadrukkelijk betrekken bij het 
opstellen van het beleidsplan. Daarnaast willen we de slagkracht 
van de werkgroepen vergroten. De leden geven namelijk vorm aan 
de vereniging en het benutten van ons potentieel. En hoe meer 
leden actief en betrokken zijn, hoe sterker VV Keer zal worden en 
blijven. Daarom doen we een dringende oproep aan de senioren 
leden om een steentje bij te dragen aan VV Keer. Nu komt nog best 
veel werk terecht bij dezelfde personen, die al veel ballen tegelijk in 
de lucht houden. 

Geef aan of je zitting wilt nemen in een werkgroep. Mocht je zelf 
niet kunnen, doe dan een oproep aan je ouders of partner ed. Veel 
werk hoef t het niet te zijn, elke kleine inzet helpt al! Vele handen 
maken namelijk licht werk, tenzij het steeds bij dezelfde personen 
terechtkomt. 

We zoeken namelijk nog leden, een voorzitter en iemand die handig 
is met computers voor de werkgroep communicatie. Deze werk-
groep is namelijk actief bij het verzorgen van de Keerbal. En een 
Keerbal is er niet zonder de input van haar leden!  

Ook zoeken we nog leden voor de werkgroep ledenwerving en le-
denbehoud of de feestcommissie. Daarnaast zouden we graag weer 
een sponsorcommissie oprichten. Verder hebben we het Volksfeest 
2022 in ons vooruitzicht, ook hier hebben we actieve leden voor 
nodig die dit helpen te organiseren.  

Wat betreft de jeugd zijn we opzoek naar ouders die willen aanslui-
ten bij de technische werkgroep jeugd of ouders die activiteiten 
voor de jeugdleden willen organiseren (zoals bijvoorbeeld het Sin-
terklaasfeest). 

Zonder aanvulling in de werkgroepen worden bepaalde taken niet 
meer opgepakt.  

Kortom: meld je aan bij het bestuur of de redactie van de Keerbal. 
Daarnaast vraagt het bestuur om leden die in een werkgroep zitten, 
welke het daar eigenlijk te druk voor hebben, een gesprek aan te 
gaan met het bestuur. Op die manier kunnen we kijken wat er 
eventueel wel mogelijk is, om op die manier de betrokkenheid van 
de leden te behouden. 

VV Keer is een vereniging waarin iedereen zijn steentje bij hoort te 
dragen. Daarom is VV Keer een sterke, gezonde en groeiende club, 
maar die groei neemt ook verantwoordelijkheid met zich mee. 

 

Geef je op via secretaris@vvkeer.nl of via 0641845216 

− … het bestuur verheugd is jullie te 

melden dat we Jos Wintjens en Hub 

Swillens gaan benoemen als erelid van 

onze vereniging? 

− … we dit tijdens ons jubileumfeest in 

april 2022 zullen gaan doen? 

− … deze heren inmiddels zoveel voor 

onze club hebben betekend dat het 

bestuur unaniem besloten heeft dit 

gebaar van dankbaarheid te uiten? 

− … VVKeer haar eigen kledinglijn 

krijgt in samenwerking met Intersport 

en Jako? Er komt zelfs een webshop! 

− … we deze kledinglijn hebben zodat 

alle elftallen eindelijk dezelfde 

tenues krijgen. 

− … je via deze kledinglijn ook zelf 

trainingskleding kan kopen? De club 

neemt dan een groot deel van de kosten 

op zich. Houd de website in de gaten! 

− … Maikel Vervisch (Keer 2) de Golden 

Glove voor beste Keeper heeft 

gewonnen bij de Maastricht Champions 

Trophy! Proficiat Maik, good gedoon! 

mailto:secretaris@vvkeer.nl


Dinsdag is sinds jaren een keepersdag bij VV Keer. Keepers vanaf negen jaar tot en met 

dames- en heren seniorenkeepers vallen dinsdagavond duikend op aan de Bemelerweg. 

Trainers van VSN Keeperschool Danny Wintjens vormen het vakkundige vangnet voor het 

aantikken van ieders persoonlijke lat. Jeugdige keepers van omliggende verenigingen zijn 

ook welkom. Zo is er een keeperskeerkring rondom VV Keer ontstaan. Quincy Huynen en 

Raoul Schulteis keepten zich in de kijker dankzij deskundige begeleiding van 

jeugdkeepers bij VV Keer. 

 

Keeperstraining borgen 

Toen Danny Wintjens, begin jaren negentig, ballen keerde in de jeugd van VV keer, werden jeugdkeepers aan hun lot 

overgelaten. Nu zijn er keepersscholen en clubs die hen bij de hand nemen. Voor VV Keer kwam het keerpunt dankzij Danny negen 

jaar geleden: “In 2012 hield Voetbal School Nederland (VSN) bij ons een keeperskamp. Keer raakte zo enthousiast, dat ik werd 

gevraagd om het trainen van keepers een structureel karakter te geven. Het was de start van mijn Keeperschool.” Inmiddels traint 

VSN Keeperschool Danny Wintjens met negen keeperstrainers op drie locaties: VV Keer, UOW’02 (Landgraaf) en SJO ESB’19 

(Bocholtz). “VV Keer blijft de basis van mijn school. We hebben met Job Bulters, Alexander Schulteis en Quincy Huynen, hier drie 

bekwame trainers. Net als op andere locaties woonachtig in de buurt van de club. Door hun clubband is het opleiden van keepers in 

de toekomst fundamenteel geborgd.” 
 

Techniek uitgangspunt 

Op dinsdag trainen er naast seniorenkeepers twintig jeugdkeepers. Op niveau in groepen van maximaal vijf keepers. Zeven 

jongelingen zijn van VV Keer, dertien  van verenigingen uit de buurt. Om 18:00 traint de onderbouw een uur (9 t/m 13 jaar), om 19:15 

de bovenbouw (13 t/m 18), vanaf 20:15 de dames- en heren senioren van VV Keer.  

Bij de jeugd ligt het accent op techniek: “Motoriek en lenigheid koppelen aan een effectieve uitgangshouding, snel in positie komen, 

schoten goed verwerken en technische automatismen opbouwen. De funfactor is afwisseling; keepers in uiteenlopende situaties 

uitdagen de basistechniek toe te passen. We bieden individuele aandacht en mentale ondersteuning. Zo hopen we dat ze met 

plezier blijven keepen en zich maximaal ontplooien.” 
 

Van keeper naar keeperstrainer 

De keeperskeerkring, die jeugd rondom Cadier en Keer keeperskansen geeft, is gunstig voor regioclubs en voor Keer. Ik kan zeggen, 

aldus Danny Wintjens, dat Keer de komende jaren geen keepersprobleem heeft. Er komt jeugd aan die  over een tijd de selectie 

haalt.” Raoul Schulteis, zoon van Alexander Schulteis en Max Mourmans zijn al zover. Raoul heeft Keer-1 gehaald nadat hij diverse 

jaren op niveau gekeept heeft bij VV Scharn en Max keept op het tweede. Wintjens wijst tegelijk op Quincy Huynen. Een andere 

Keerkeeper die opbloeide door de VSN Keeperschool. “Negen jaar terug is hij bij ons begonnen. Tot z’n elfde was Quincy spits, 

totdat het keepersvirus hem aanstak. Z’n ontwikkeling als keeper is hand-in-hand gegaan met die van de trainer. Daardoor heeft 

hij de Vierde Klasse bij Keer kunnen inruilen voor de Tweede Klasse bij RKSV Heer. Ook is hij na 4 jaar meetrainen keeperstrainer 

geworden. Hij is het voorbeeld van wat we willen met de Keeperschool. Volgend jaar met Pinksteren staat de VSN Keeperschool 

Danny Wintjens, zoals de zon zich in een keerkring eens per jaar verhoudt tot de aarde, recht boven Sportpark Bakkerbosch. “We 

bestaan dan tien jaar en hopen ons jubileum op te luisteren met een keepersdag. Door corona  is die al twee jaar niet doorgegaan.” 


