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Tennisclub Keerweide Geleen 
 

Opgericht 9 april 1936. Statuten goedgekeurd bij K.B. van 26 juni 1966 en 
gewijzigd per 1 mei 1985 bij notariële akte. 
 

Bankrekening:   NL37 RABO 0130 5052 26 t.n.v. penningmeester  
   TC Keerweide te Geleen. 
Clubhuis Tel: 046-4743813,  Ridder Vosstraat 32, 6162 AX  Geleen 
 

Bestuur: 

Voorzitter  René Kuijer 046-4374283/06-29300100 
  Heirstraat 15 6191 JR Beek 
  rmjkuijer@hetnet.nl 
Secr./ penningm. Rob Baltissen 046-4755720 
  Halewijnstraat 14 6166 KJ  Geleen 
  robbaltissen@hotmail.com 
Technische cie. Peter Soeterbroek 046-4525010 
  Burg. Nelissenstr. 10 6141 AH Limbricht 
  soeterbroek@home.nl 
Recreatie cie.  Petra van Eck 046-4744089 
  Irenelaan 15 6165 CM Geleen 
  petra.vaneck@home.nl 
Baan cie.  Jos Keulen 046-4747509 
  Spaubeeklaan 25 6164 HG Geleen 
  jos.keulen@ziggo.nl 
Jeugd cie.  Pieter Vogels 046-4754953 
  Halewijnstraat 10 6166 KJ  Geleen 
  pieter.vogels@ziggo.nl 
Bardienst cie.     Lia  Weeda 046-4741457 
  bardienst@tckeerweide.nl 

Clubhuis cie.  Vic Leunissen 046-4751815 

  Rijksweg Noord 99 6162 AE  Geleen 
  v.leunissen@home.nl 
Sponsor cie.  Marco van der Wal 06-50293100 
  Parklaan 4 6166 GS Geleen 
  info@caminovastgoed.nl 
Financieel adviseur Bert Schmitz 046-4744354 
  Elegaststraat 15 6166 KG Geleen 
                                   penningmeester@tckeerweide.nl 
 Ledenadm.               Maaike Bos      046-4753609 
         Julianastraat 7     6161 SV Geleen 
         ledenadministratie@tckeerweide.nl 
         Beëindiging van het lidmaatschap uitsluitend door 
                                   schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie vóór 1 
                                   december. 
Redaktie:          Hans Moonen en Gaby Weerts 
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Voorwoord…… 
 

Beste Keerweidenaren, 

Allereerst wil ik namens het bestuur van Keerweide eenieder die het 

afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd tot het goed functioneren van  

onze vereniging hartelijk dank toezeggen. We verheugen ons in het feit dat 

steeds meer Keerweidenaren een steentje bijdragen in het in stand houden 

van ons mooie park en de structuur van onze vereniging zodat continuïteit 

gegarandeerd is. 

 

Het jaar 2015 kan als een jaar met ups en downs betiteld worden.  Jammer 

was dat voor het seizoen was afgelopen onze groundsmen Jan, Berry en 

Frans voortijdig afscheid namen. Wij willen hen nogmaals danken voor  

alle jaren van goede zorg en voor ons park alsook voor alle  

Keerweidenaren. Als bestuur zijn we ook blij dat zij als tennisliefhebbers 

voor ons club behouden blijven. 

Ook hebben we afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een aantal  

zeer gewaardeerde en voor de club veel betekend hebbende oud leden nl.  

de heren Louis Guyaux en Leo Kretzers. We zullen de velen momenten  

van tennisplezier met hun op  Keerweide als een dierbare herinnering  

met ons mee dragen. 

 

Het nieuwe hekwerk rondom de banen heeft ons park een nog mooier 

aanzien gegeven. De banen lagen er fantastisch bij en door het goede  

weer hebben we weer vele toernooien, wedstrijden en spannende  

momenten mogen beleven. Het aantal leden zit sinds 2014 weer in de 

lift en het verheugt ons om te zien dat steeds meer families de weg  

naar Keerweide weten te vinden. 

Het bestuur heeft het zeer gewaardeerd dat een aantal leden spontaan  

de werkzaamheden van de groundsmen hebben opgepakt. Ze hebben 

de werkzaamheden fantastisch opgepakt en bijna geruisloos voortgezet. 

Onze welverdiende complimenten. 

 

De invoer van het nieuwe bardienstsysteem heeft nagenoeg het beoogde 

resultaat opgeleverd . In onze jaarvergadering zullen we hier verder op 

terug komen.  

 

In het komende jaar zal middels het geld van de club van 50 verdere 

aandacht besteed worden aan de herbeplanting van de gekapte bomen  

achter het clubhuis. 
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We zien met ons allen weer uit naar het komende tennisseizoen. We gaan 

ervan uit dat de trend van het stijgend leden aantal zal voortzetten. Er zal een 

totaal nieuwe opzet komen van het parkonderhoud (Groen, Banen en 

Clubhuis). Het plan staat in de stijgers en is op een aantal details na 

afgerond. Ook financieel staat de club er goed op. Gezien het feit dat er 

komend jaar geen zware uitgaven op het programma staan zijn we weer in 

staat om onze buffer bij te spijkeren. 

Al met al goede vooruitzichten. 

Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen toe, een goede start van het 

nieuwe jaar en zorg ervoor dat jullie allemaal gezond en wel aan het nieuwe 

seizoen kunnen beginnen. 

 

Namens het bestuur van Keerweide, 

Rene Kuijer 

 

 

Van de redactie..…. Jaargang 50! 
 

Dit clubblad is het tweede in 2015, in jaargang 50! Ons clubblad bestaat  

nog steeds, ondanks de ontwikkelingen van websites, nieuwsbrieven,  

social media en in 2016 van de nieuwe KNLTB App. 

Inmiddels nadert 2016 met rasse schreden en is achter de schermen de 

voorbereiding van het 80-ste Keerweidejaar in volle gang. 

Het jaar 2016 begint natuurlijk met de Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag  

3 januari 2016 en diezelfde maand nog met de ALV op zondag 21 februari 

2016. Bezoek deze belangrijke en gezellige Keerweide-evenementen! De 

notulen van de ALV 2015 staan overigens al in het eerste clubblad van  

maart 2015. 

 

Verder staat de kalender 2016 bol van de vele activiteiten op ons park, die 

zoals altijd druk bezocht zullen worden en die natuurlijk ook daartoe de 

nodige handjes nodig zullen hebben, dus doe mee! 

De handjes van de bestuursleden, de redactie en de bezorgers hebben in  

2015 weer graag voor alle leden gewerkt aan dit clubblad, waardoor dit  

weer een informatief eindejaarsboekje is geworden, waarvoor onze 

hartelijke dank! Kopij voor het maartnummer is natuurlijk weer van harte 

welkom.  

De redactie wenst iedereen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig  

Nieuwjaar! 
 

De redactie, Gaby Weerts en Hans Moonen 
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Jaargang 50……… 

 

Een blad dat al 50 jaar verslag doet over het wel en wee van onze tennis-

club. Boordevol nuttige informatie, verslagen over competities, toernooien 

en memorabele momenten en persoonlijke noten. 

Vele Keerweidenaren hebben hieraan met zorg, ziel en zaligheid gewerkt. 

Hebben ervoor zorggedragen dat de kopij tijdig aangeleverd werd en met 

oog voor de opmaak. 

Dit maakte dat het blad verpersoonlijkt wat Keerweide beweegt, wat de 

Keerweidenaren beweegt van jong tot oud. 

De eerste versies nog geschreven met de hand en vandaag digitaal verwerkt. 

Het bestuur feliciteert een ieder die op welke wijze dan ook hieraan een 

bijdrage heeft geleverd van harte met deze prachtige mijlpaal. 

Het zijn altijd de mensen die het verschil maken, dankzij de inzet van velen 

is het blad in al haar oplages een prachtige optekening geworden van de 

geschiedenis van 50 jaar Keerweide. 

Dank hiervoor, zonder jullie geen clubblad. 

  

Namens het bestuur, 

Rene Kuijer 

 

 

 

 

Van de jeugdcommissie………… 
 

 

In de zomer van 2014 kwamen de nieuwe leden van de nieuwe 

jeugdcommissie bij elkaar en nieuwe plannen werden gesmeed. 

 

De eerste activiteit was gelijk een groot succes. Op 30 december 2014  

stond het kersttoernooi in Carperion op het programma. Dit eerste  

toernooi trok vele jeugdleden (39!) zowel van onze eigen club als  

daarbuiten.  

Het was gezellig, sportief, muzikaal en vooral een leerzame middag  

voor alle kinderen. Onder leiding van de trainers zijn die middag weer  

veel leuke partijen gespeeld. Ook de lichamelijke conditie van de jeugd  

werd op de proef gesteld.  
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Ook de tweede activiteit op 31 januari was zeer gezellig. Met winterse  

foto’s was een erg leuke speurtocht in elkaar gezet, die ten tijde van de 

wandeling niet meer helemaal klopte aangezien de sneeuw was  

verdwenen. Warme chocomel, koffie en wafels in verschillende rug- 

zakken mee, vrolijke kinderen en een speeltuin waren redenen voor een  

top picknick! Bij “thuiskomst” op de club hadden we onder het genot  

van broodjes knakworst en rode wangen nog wat nagebabbeld en konden  

we terugkijken op een geslaagde tennisvrije middag.  
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Het openingstoernooi op 1 april was jammer genoeg letterlijk in het  

water gevallen. De plannen waren top en zo ook de inschrijvingen.  

Helaas werkte het weer wat minder mee en hebben we de activiteit  

vanwege de regen moeten annuleren.   

 

Daarna volgde het familietoernooi. Traditiegetrouw waren we echter  

wat minder omdat het dit jaar niet op de pinkstermaandag werd gehouden  

maar op een zonnige lentedag eind juni. In totaal hebben 30 deelnemers  

fel gestreden om de naam des families in ere te houden. Het was niet te 

voorzien dat het strijden om de titel tot het einde toe zo spannend was!  

De opa’s en oma’s, pappa’s en mamma’s die tegenover elkaar stonden  

in de match, zorgden niet alleen voor sensatie maar samen met hun  

kinderen/ kleinkinderen en surrogaatkinderen ook voor mooi en  

sportief competitiegedrag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In juni en juli hebben we ook op een paar woensdagmiddagen  

gehusseld. Een klein nadeeltje hierbij was dat ook Armand Custers 

tennisopleidingen een dergelijke activiteit had georganiseerd  

(op grotere schaal) op het terrein van GTR. Voor het komende jaar 

hebben we deze tennismiddagen op de agenda gezet om met Armand 

en de trainers rond de tafel te zitten hoe we dit samen grootser kunnen 

opzetten.  

 

We schrijven eind augustus 2015…  

Na de nodige voorbereidingen gingen we maandag 24 augustus van start  

met de Zomertennisdagen 2015. Wederom is een leuke invulling gegeven 

om deze 3 dagen tot een succes te maken. Traditioneel werd op de eerste  

dag veel aan techniek gewerkt en werden wedstrijden gespeeld. 
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Ook zijn we dit jaar een dag op pad geweest. Letterlijk! Dit keer hebben  

we met een ranger van Connecterra gewandeld door een mooi stukje  

natuur dichtbij huis. De laatste dag stond in het teken van leuke 

behendigheids-spellen, tennis en een demo partij.  

 

 
  

 

Aan het einde van de dag hadden we een geslaagde BBQ met als afsluiting 

het slapen in de tenten op ons mooie park. Voor sommigen was het een  

erg korte nacht maar na het nuttigen van een stevig ontbijt (spek al dan  

niet met ei) werden toch alle tenten weer afgebroken en de resten  

opgeruimd. We kijken terug op 3 mooie dagen van tennis, groepsvorming, 

veel gelach en gein.  

 

 
 

 

Naast de bovengenoemde activiteiten hebben we ook nog de 

jeugdcompetitie, voor de jongste deelnemers de “Worldtour” en de  

wat oudere jeugd doen/deden mee met de “Groene competitie”.  

De kleur ballen (ook die gebruikt worden tijdens de tennisles) geeft aan  

welk soort competitie gespeeld wordt, Rood-Oranje-Groen of Geel.  
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Wederom hebben we dit jaar veel tennisplezier beleefd met de 

jeugdcompetitie. Het weer was goed en we hebben weinig tot geen  

dagen hoeven inhalen. Het is geweldig leuk om de kinderen en hun  

ouders op of rond de baan bezig te zien. Ook hebben beide trainers  

hun steentje bijgedragen aan het tennisplezier van deze kids.  

Een warming-up met of zonder muziek werd georganiseerd en dan…  

aan de gang met het tennisspel! 

 

Zowel de allerkleinsten (rood) als de grotere jeugd (groen en geel)  

deden fanatiek mee! Leuk om het speelplezier te zien net zoals de groei,  

de opgedane ervaring en bijbehorende leermomenten.  

 

Volgend jaar verwachten we met minimaal hetzelfde aantal teams deel  

te nemen. Dus geef je op bij je trainer of bij de jeugdcommissie.  

Het nieuwe seizoen start op zondag 6 maart 2016. 

 

Namens de jeugdcommissie willen we iedereen bedanken die zijn of haar 

steentje heeft bijgedragen bij de activiteiten en de competitie. Bedankt voor 

de leuke en sportieve invulling om deze dagen tot een groot succes te 

maken! 

 

En mocht je zin en tijd hebben, we zijn nog op zoek naar een paar extra 

handen, organisatiekracht en denkers, kortom naar nieuwe leden!  

 

 

Van de recreatiecommissie….. 
 

Beste tennissers, 

 

2015 was voor ons, de recreatie commissie, een geslaagd seizoen.   

Alleen het openingstoernooi “De Dag van Keerweide” hebben we  

moeten afblazen, omdat de weersvoorspellingen heel slecht waren  

en het komt niet vaak voor, maar helaas, deze keer kwamen deze 

voorspellingen wel uit! 

De overige toernooien zijn wel allemaal gespeeld en waren wederom  

een succes.  
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Het was heel goed om te zien dat veel nieuwe leden en ook startende 

tennissers hun weg wisten te vinden naar onze gezellige, recreatieve 

toernooien en dat zij zich thuis voelen bij onze vereniging. We streven  

Er naar om iedereen zoveel mogelijk wedstrijden op gelijkwaardig  

niveau te laten spelen, zodat het voor alle deelnemers leuk is. Het is  

al zo vaak gezegd, maar bij onze interne toernooien geldt dit zeker: 

deelnemen is belangrijker dan winnen!  

 

Het Invitatietoernooi (ons grootste toernooi) mag, dankzij de deelname 

van velen van jullie, een succes genoemd worden. Het aanpassen van 

het programma, de feestavond op zaterdag en het inkorten van het  

aantal speeldagen heeft tot meer inschrijvingen geleid. Dit gaan we  

ook in 2016 voortzetten en hopen zo op nog meer deelnemers.     

Als jullie dit lezen zit bijna de helft van het winterseizoen er al weer  

op en kijken wij stiekem toch alweer uit naar 1 april komend jaar.  

Zowel het thuisblijvers-toernooi als het afsluittoernooi in 2016 worden 

gespeeld op zaterdagavond. Zet de data van de toernooien (zie de 

Activiteitenkalender in dit clubblad) alvastin je agenda en “reserveer”  

nu al iemand van een andere vereniging voor deelname aan ons 

Invitatietoernooi! 

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een blessurevrij 2016 toe.  

Een dank je wel aan alle mensen die tijdens onze toernooien geholpen 

hebben en we hopen iedereen zondag 3 april te zien tijdens “De dag  

van Keerweide”. 

 
Namens de recreatiecommissie, Petra van Eck 

 

 

 

Van de clubhuiscommissie….. 
 

De clubhuis commissie bestaat uit: Carla Bockting, Els Spronk,  

Ron Kroeze en Vic Leunissen. Wij hebben afgelopen seizoen natjes  

maar vooral droogjes verzorgd bij de nieuwjaarsreceptie, jaarvergadering, 

competitie en toernooien. Wat dit jaar erg tegen viel was de husselavond, 

buiten de 2 bacordi husselavonden, op vrijdag. Wij hopen dat in de toekomst 

deze avond  beter benut zal worden.  
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Dan hebben afgelopen seizoen alle seniorleden € 15.00 boven op de 

contributie betaald. Deze maatregel was genomen omdat de laatste 

jaren met veel moeite de bardiensten bezet werden.  

Gelukkig is dit het afgelopen seizoen een stuk beter gegaan en waren b 

bijna alle bardiensten ingevuld. Omdat het toch nog een (te) kleine groep 

is, hopen wij dat er de komende jaren meer leden bereid zijn om een of  

twee keer bardienst te draaien. Als commissie willen wij alle vrijwilligers, 

die bardienst, hulp in de keuken, onderhoud clubhuis e.d. gedaan hebben, 

bedanken en hopen dat wij in de toekomst  weer op jullie diensten kunnen 

rekenen. 

 

De clubhuiscommissie 
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Van de baancommissie……. 
 
Jaarverslag 2015: 

Normaliter zijn de eerste maanden van het nieuwe jaar rustige maanden  

voor de Baancommissie, maar niet dit jaar. In januari werden de 

werkzaamheden aan het afscheidingsmuurtje bij baan 2 hervat en werd 

het besluit genomen de overige betonblokken rondom baan 2 eveneens  

te vernieuwen. Door uitbreiding van de werkzaamheden werd deze klus  

erg groot en veel zwaarder dan ingeschat. Gelijktijdig moesten ook de  

banen speelklaar gemaakt worden en is het maar net gelukt de banen voor 

1 april op te leveren. Hiervan hebben we geleerd en zullen in de toekomst 

dergelijke grote klussen niet meer in eigen beheer uitvoeren. 

 

Helaas moesten we in het tweede weekend van januari constateren dat  

het pas vernieuwde hekwerk kapot geknipt was. Nog voor opening van  

het park was reparatie noodzakelijk. In november werd het hekwerk 

nogmaals kapot geknipt en ook nu moesten herstelwerkzaamheden 

plaatsvinden. Naast deze vernielingen vond in mei nog een poging tot 

inbraak plaats in ons clubhuis.  

 

In januari werd ons park ook onderworpen aan een brand-veiligheids-

controle door de gemeente Sittard-Geleen. Tijdens de controle werden  

geen onvolkomenheden ontdekt. Naast de brand- veiligheidscontrole  

werd ook aandacht geschonken aan de zichtbaarheid op het verbod van 

verkoop van alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar. 

 

In maart hebben we Jos Dols als nieuw commissielid mogen begroeten.  

Daar stond echter het vertrek van Bas den Dekker tegenover, die aangaf 

te gaan stoppen met werkzaamheden voor Keerweide. Na veel jaren als 

commissie- en bestuurslid voor Keerweide werkzaam te zijn geweest, 

beschikken we door zijn enthousiasme en inzet over een prachtig  

tennispark. Bas: hartelijk dank voor de vele inspanningen die je voor 

Keerweide hebt verricht.  

 

In maart en april hebben we enkele door Gemeente Sittard-Geleen 

georganiseerde informatieavonden bezocht over renovatie van de  

Ridder Vosstraat. Wensen t.a.v. inrichting Ridder Vosstraat konden 

door bewoners en andere belanghebbenden, waaronder TC Keerweide,  

kenbaar gemaakt worden. Hierbij denkende aan vernieuwen groen-

voorziening en bestrating, als ook wensen t.a.v. verkeer en parkeren.  
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Met name t.a.v. bestrating en parkeren hebben we onze wensen nadruk- 

kelijk kenbaar gemaakt. Ook is er eindelijk duidelijkheid gekomen wie 

eigenaar en dus verantwoordelijk is voor onderhoud van het riool en 

rioolputten, liggende in de toegangsweg naar ons park.  

 

Afgelopen seizoen was ook het seizoen met het verlaagde hekwerk.  

Hoewel meningen vooraf  verdeeld waren, mogen we stellen dat de  

reacties alleen maar positief waren. Het park oogt ruimtelijk en met de 

vernieuwde scoreborden heeft ons park weer een prachtige aanblik. 

 

In mei gaf Jan Schra aan, aan het einde van het seizoen definitief te  

stoppen als groundsman. Echter in juni vindt er een incident plaats  

waarbij Jan Schra, Frans Kengen, Aloys Rutten en Berry Peters besluiten  

per direct te stoppen met werkzaamheden voor Keerweide. Dit betekende  

dat van ene op ander dag geen baan- en parkonderhoud meer plaatsvond  

en de kantine overdag gesloten was. Vic Leunissen, Wiel Wientjes en  

Math Janssen zijn in het ontstane gat gesprongen en hebben dit geweldig 

opgepakt waarvoor grote dank. Dit betekende echter wel dat we op zoek 

moesten naar een nieuwe groundsman en uitbreiding van de baan- 

commissie. Hierbij werd het idee geopperd om de taken van de  

groundsman te gaan splitsen om het werk minder zwaar en belastend te 

maken. Dit heeft geleid tot een verdeling van de werkzaamheden in drie 

groepen namelijk “baanonderhoud”, “groenonderhoud” en “kantine”.   

 

Ondanks herhaalde oproepen aan leden voor verrichten van vrijwilligers-

werk heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd en zijn we aan het  

einde van dit jaar nog hard bezig invulling te geven aan de totstandkoming 

van een nieuwe baancommissie.  

 

Namens de Baancommissie, 

Jos Keulen 
\ 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                 UITNODIGING 

 

          ZONDAG 3 JANUARI 2016 

         NIEUWJAARSRECEPTIE 

         VAN 11.00 TOT 14.00 UUR 
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Van de sponsorcommissie….. 
 

De buitenschoenen zijn opgeborgen en de regen valt op het dak van de 

sporthal, weldra overgaand in de eerste natte sneeuw. Een teken dat we 

in het binnenseizoen zijn. Dat betekent dat we terugkijken op het  

seizoen 2015 en we ook vooruit kijken naar het nieuwe buitenseizoen.  

 

Terugkijkend op 2015 mogen we concluderen dat de sponsorinkomsten 

redelijk op peil zijn gebleven en enkele “nieuwe” initiatieven ondertussen 

een traditie zijn geworden. Daarnaast hebben we geprobeerd het sponsor-

aanbod te verbreden. Een bijzonder leuk en creatief initiatief kwam daarbij 

van Rien Hooft, die enkele geluksvogels van klei heeft gebakken, waarvan 

de opbrengst volledig voor de vereniging is.  

Er zijn er nog een aantal beschikbaar dus wie een leuk, sportief en creatief 

cadeau zoekt voor de feestdagen kan zich melden bij de sponsorcommissie. 

 

Club van 50 

De ambitie om 50 vrienden, bedrijven, families te vinden die wat extra’s 

voor de club willen doen, hebben we helaas niet gehaald. Integendeel,  

dit jaar zijn een aantal mensen afgehaakt.  

Uit de wandelgangen begrijpen we dat de leden van de club van 50  

vinden dat we geen “goed” doel hebben gevonden voor de bijdragen  

van 2014 en 2015.  Dat was ook zo en dat kwam mede doordat het niet 

mogelijk bleek om met het beschikbare budget de oefenbaan op te  

knappen. Samen met leden van de club van 50 en het bestuur hebben  

we daarom naar een nieuw doel gezocht en dat ook gevonden.  

Begin volgend jaar gaan we aan de achterzijde van de kantine nieuwe  

bomen aanplanten en daarmee “het gat” achter de kantine dat ontstaan 

is door het kappen van de zieke bomen herstellen. Dat worden dezelfde 

“Fagus” beukenbomen die ook langs het parkeerterrein zijn geplant en  

over enkele jaren moeten zij weer het vertrouwde groene beeld van 

Keerweide ook aan die kant van ons park laten terugkeren.  

 

We gaan de leden van de club van 50 die dit mogelijk maken betrekken  

bij de aanplant en dit kenbaar maken met bv naamplaatjes bij of op de 

bomen. Over het hoe, wat en wanneer volgt meer informatie op de  

website.  

Hartelijk dank aan de leden van de club van 50 voor hun steun in 2015  

en we hopen hen ook in 2016 weer te mogen verwelkomen 
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Bedrijfscompetitie  

Dit jaar hebben er weer negen bedrijfsteams meegedaan met de 

bedrijfscompetitie. Een recreatieve dubbelcompetitie voor sponsoren en 

zakelijke leden van de vereniging, die dit seizoen samen zes keer op de  

baan hebben gestaan met medewerkers en relaties om zo zakelijk en 

sportief netwerken te combineren. Alle deelnemers zijn volgend jaar  

weer van de partij en dat zal grotendeels te danken zijn aan de leuke 

wedstrijden, het goede weer, de afsluitende borrel en de perfecte  

organisatie door Kevin Hendriks. Er is komend seizoen nog plaats  

voor enkele bedrijven of leden die interesse hebben mee te doen. 

 

Reclame 

Sponsoren die de vereniging ondersteunen doen wij als leden geen groter 

plezier dan ze in gedachten te houden. Blijkbaar doen we dat want  

vrijwel alle reclamesponsoren zijn dit jaar gebleven en daarnaast zijn  

er een aantal nieuwe toegetreden. Foroxity heeft dit jaar alweer voor de 

derde keer het Foroxity jeugdtoernooi mogelijk gemaakt en dat verdient  

een bijzonder compliment. 

Zoals jullie gezien hebben zijn de scorebordjes afgelopen seizoen  

vervangen. Vanaf komend seizoen worden deze voorzien van sponsoring.  

Er hebben zich hiervoor al drie bedrijven als sponsor  aangemeld. ‘ 

De scorebordjes op baan 1 en 5 zijn nog vrij voor sponsoren dus iedereen  

die interesse heeft kan contact opnemen met de commissie. 

Graag wijzen we iedereen er op dat er komend jaar nog ruimte is voor een 

winddoek op baan drie en dat er nog een paar plaatsen beschikbaar zijn op 

het reclamebord. Als jullie ideeën hebben voor andere vormen van reclame 

neem dan gerust contact op met een van de commissieleden. 

 

Rest ons alle leden en in het bijzonder de sponsoren hartelijk te bedanken 

voor het seizoen 2015, de hoop uit te spreken dat jullie volgend seizoen  

weer van de partij zijn en iedereen fijne feestdagen toe te wensen.  

 

Peter Brankaert, Cor Hamstra, Kevin Hendriks en Marco van der Wal 

 

 

Van de technische commissie….. 
 

Verslag 2015 van de technische commissie: 

Ook in 2015 waren de voornaamste bezigheden de organisatie van de 

voorjaarscompetitie en van de clubkampioenschappen. 
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Bij de competitie een vrijwel constante deelname. We mochten ook  

dit jaar weer enkele kampioenen begroeten maar het belangrijkste  

wapenfeit was het kampioenschap van ons gemengd team -17+, dat op 

vrijdagavond op tijd speelt (wedstrijden van steeds één uur) in de  

1ste klasse en daarmee het sterkste Limburgs team waren! Een belangrijke 

bijdrage werd geleverd door onze clubkampioen 2014, Bart Kottelaar,  

en helaas voorlopig zijn laatste heldendaad op keerweide: hij gaat in 

Amsterdam studeren. 

 

Het vorig jaar al geconstateerde feit dat er geen jeugdteams meer spelen  

op zaterdagochtend heeft voor komend jaar geleid tot nieuwe teams op 

zaterdag naast de bestaande. Zolang er teams bereid zijn om eerder dan  

13.00 u te starten zal dat geen problemen opleveren. 

Bij de enkelkampioenschappen was het aantal deelnemers niet zo groot,  

de inzet des te groter. 

 

In de open categorieën zegevierden twee “oudgedienden”, Femke Gehrke  

en Peter Soeterbroek. Bij de heren-35+ een nieuw talent, waar we nog veel 

van zullen horen: Grennes Quee. 

Bij de dubbels was de belangstelling als vanouds. 

Een minpuntje: het weer viel wat tegen (slijtage bij uw commissie?). 

Onze taakverdeling is onveranderd: Bert Geurts “ballenboy”, Peter Lenoir 

“computerkid” en Peter Soeterbroek voorzitter. 

 

Namens de technische commissie, 

Peter Soeterbroek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 

 

Zondag 21 februari 

2016 

om 10.30 uur: 

Algemene 

Ledenvergadering 
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Agenda Algemene Leden Vergadering  

TC KEERWEIDE  

Zondag 21 februari 2016 om 10.30 uur  

in het clubhuis. 

 

1. Opening door voorzitter. 

2. Goedkeuring notulen Algemene Leden Vergadering 2015. 

3. Ingekomen stukken. 

4. Inrichting baan- en huishoudelijke commissie. 

5. Bestedingen Club van 50.  

6. Jaarverslagen Commissie.  

� Baan / Clubhuis Commissie (Jos Keulen + Vic Leunissen) 

� Technische Commissie (Peter Soeterbroek) 

� Jeugd Commissie (Pieter Vogels) 

� Recreatie Commissie ( Petra van Eck) 

� Sponsor Commissie ( Marco van de Wall) 

7. Financiën.  

� Toelichting exploitatie 2015 en balans per 31 december 2015 door 

Bert Schmitz. 

� Verslag Kas Commissie 

� Décharge penningmeester 

� Presentatie begroting 2016 

� Voorstel bestuur ter vaststelling van de contributie en de 

consumptieprijzen in 2016. 

8. Ledenadministratie en beleid,  uitreiking van de “Van 

Berckelschaal”. 

9. Bestuurssamenstelling 

� Wijzigingen.  

10. Rondvraag. 

11. Sluiting 

 

 

Rob Baltissen 

secretaris TC Keerweide.  
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Activiteitenkalender 2016 

 

Januari 

03-01              11.00-14.00u Nieuwjaarsbijeenkomst         

Februari 

28-02 Winteractiviteit jeugd 

21-02              10.30u Algemene Ledenvergadering met koffie en vlaai 

April 

01-04 18.30-19.30u Jeugd: afhalen spelerspasjes  

 19.30-20.00u Jeugd: afhalen competitiemappen  

 20.00-21.00u Jeugd: nadere informatie en gelegenheid 

  tot vragen stellen over competitie voor beginnende  

 spelers en hun ouuders 

 19.00u Senioren: afhalen spelerspasjes 

 19.00u Senioren: aanvoerdersavond 

 19.30u Senioren: Introductie nieuwe leden  

 20.00u Instructie nieuwe bardienstmedewerkers 

03-04 10.00u: Openingstoernooi “Dag van Keerweide” 

04-04 Start competitie (zie bijlage voor de speeldata)  

Mei  

06-05          Voorronden Limburgse Jeugdkampioenschappen t/m  

  14 jaar (onder voorbehoud) 

16-05  KBO middag 

Juni  

05-06  Afsluiten competitie 

12-06  Familie toernooi 

19-06  10.00 u Senioren Koppeltoernooi            

Juli 

12-07 / 17-07            Invitatietoernooi                            

Augustus 
05-08 Senioren Plus Event 

13-08 Thuisblijverstoernooi 

September 

01/03-09 Zomertennisdagen 

 18.00u BaCordi Toernooi  

24-09 20.00u vrijwilligers feestavond 

Grote clubactie 

Week  36 Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Enkel  

Week 37 Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Dubbel 
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Oktober 

01-10                       Afsluitingstoernooi 

                                Herfst activiteit jeugd 

December 

29-12                       Kersttoernooi jeugd 

 
De data van het sponsortoernooi en Drie Steden Meeting volgen in de loop  
van het nieuwe tennisseizoen 

 

 
Data bedrijfscompetitie: 

De woensdagen 20-04, 18-05, 15-06, 6-07, 7-08, 28-09 

 
 
 

DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2016 
 
 

    SPEELDAGEN    

WEEK 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

MAANDAG 4-apr 11-apr 18-apr 25-
apr 

 9-
mei 

 23-
mei 

30-
mei 

DINSDAG 5-apr 12-apr 19-apr 26-
apr 

 10-
mei 

17-
mei 

24-
mei 

 

WOENSDA

G 
6-apr 13-apr 20-apr   11-

mei 
18-
mei 

25-
mei 

1-jun 

DONDERDA

G 
7-apr 14-apr 21-apr 28-

apr 
 12-

mei 
19-
mei 

26-
mei 

 

VRIJDAG 8-apr 15-apr 22-apr 29-
apr 

  20-
mei 

27-
mei 

3-jun 

ZATERDAG 9-apr 16-apr 23-apr  7-
mei 

 21-
mei 

28-
mei 

4-jun 

ZONDAG 10-apr 17-apr 24-apr  8-
mei 

 22-
mei 

29-
mei 

5-jun 

 
         Inhaaldagen: 5,13, 14, 16, 31 mei, 2, 6, 8, 10, 11, 12  juni 
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             Commissies 

  
 Technische Commissie: 

 Peter Soeterbroek  (voorzitter)  06-12678458 
 Bert Geurts  046-4753557 
 Peter  Lenoir  046-7505389 
 
 Recreatie Commissie:   

 Petra van Eck (voorzitter)  046-4744089 
 Mia  Ruipers  046-4740899 
 Carla  van Zeelst  046-4750316 
 Miriam Schepers  046-4755643 
 Vincent Bos  046-4753609 
              Henri                  Ruipers 
 
 Baan Commissie:   

 Jos Keulen (voorzitter)  046-4747509 
 Bas den Dekker   046-4745593 
 Frans Kengen  046-4744262 
 Fred Odekerken  046-4755142 
 Jan  Schra  046-4231480  
 Berry Peters  046-4747981 
 Aloys Rutten  046-4751204 
 Pierre Timmers  06-25543439 
 
 Jeugd Commissie: 

 Pieter Vogels (voorzitter)  046-4754953 
 Monique Bisschop  06-15669579 
 Audrey Eijsvogels  046-4754922 
 Gwen Engelen  046-4107388 
 Maud Gerets  046-4743663 
 Sonja Langen  06-52044531 
 Remco  Snippe  06-46415708 
 Inge Spauwen  046-4756676 
 

 Clubhuis Commissie: 

 Vic  Leunissen   046-4751815 
 Els  Spronk           046-4758181 
 Carla  Bockting  046-4751275 
 Ron/Mascha  Kroeze      046-4749370. 
  

 Sponsoring: 
 Marco  van der Wal (voorzitter)  06-50293100  

 Cor Hamstra  046-4755970 

 Peter Brankaert  046-475870 
 
 Webteam: 
 Vincent Bos  vincentb@home.nl 
 Peter  Lenoir  lenoir@gmail.com 
 
 
 


