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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, 

 

Na een weekend waarbij iedereen weer het voorjaarsgevoel heeft gekregen 

verlangen we allemaal naar een nieuw tennisseizoen buiten. 

Keerweide is er weer klaar voor. In de winter is er weer hard gewerkt aan 

onze prachtig park. Elke baan is voorzien van een nieuw mooi groen 

hekwerk. Baan 2 heeft zelfs een totaal nieuwe fundering rondom gekregen.  

Iedere  commissie heeft  in al haar enthousiasme weer een prachtig  

programma in elkaar gezet zodat elke Keerweidenaar aan zijn/ haar trekken 

kan komen. 

 

Ook voor onze nieuwkomers hebben we weer een aantrekkelijk 

startersprogramma met aandacht voor een goede integratie binnen onze  

club. Het succes van verleden jaar ( groei van 20 leden) willen we dit jaar 

herhalen liefst overtreffen. 

 

Aandacht vragen we voor onze bardienst. In onze laatste jaarvergadering is 

een voorstel aangenomen om de bardienst te stimuleren.  

Door de contributie met € 15,- omhoog te brengen en elke bardienst welke  

gedraaid wordt te belonen met een consumptiekaart van € 15,- proberen  

we gedurende een testperiode van 1 jaar ons bardienstrooster 100% bezet  

te krijgen.  

We vragen eenieder hier aan deel te nemen om ons gemeenschappelijke  

doel te realiseren. 

 

 

We wensen eenieder een mooi en vooral gezond tennisseizoen toe. 

Laten we er samen een prachtig jaar van maken. 

 

Namens het bestuur van Keerweide, 

Rene Kuijer, 

Voorzitter 
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Van de redactie..…. Jaargang 50! 
 

Het bestuur en de redactie hebben weer een lange 3-setter gespeeld om aan 

matchpoint te komen: het eerste clubblad van 2015,  JAARGANG 50! 

Nadat in de ALV de voorzitter namens het bestuur de redactie heeft bedankt 

voor onze inzet en het telkens prachtige resultaat, is het nu aan ons als 

redactie om hen de bedanken, die voor ons onmisbaar werk op de 

achtergrond leveren. Immers zonder onze trouwe bezorgers zou het clubblad 

niet bij jullie op de mat kunnen komen. Vergeet daarbij niet, dat er zo 

gemiddeld 225 boekjes bezorgd moeten worden, door een vrij kleine groep 

bezorgers: Paul Welkenhuysen, Wil Wientjes en Mia Ruipers, Aloys Rutten, 

Jan Schra, Lia Heijnen, Jos Keulen, Rob Koster, Anne en Lieke Vogels, 

Hans Moonen en natuurlijk onze jongste bezorger Stef van Eck. Allemaal 

weer onze hartelijke dank! 

 

Belangrijk is ook onze drukker Van der Linden Druk in Oud-Geleen, waar 

onze contactpersoon Dré altijd aanspreekbaar is en zorgt voor prima opmaak 

en snelle druk van ons prachtig uitziend clubblad,  met mooie advertenties, 

waarvoor weer onze hartelijke dank!  

Voor zover nog nodig, raadpleeg ook onze site www.tckeerweide.nl en ons 

prikbord in het clubhuis voor actuele informatie en inschrijving voor allerlei 

activiteiten, genoemd ook in onze Activiteitenkalender 2015 in dit clubblad. 

De eerstvolgende kopijdatum is 5 december 2015… 

De redactie wenst iedereen een prachtig seizoen toe! 
 

De redactie, Gaby Weerts en Hans Moonen 

 

 

 

 

Van de jeugdcommissie………… 
 

Beste Jeugdleden en ouders,  

 

De tijd gaat heel snel. 7 Jaar geleden ben ik begonnen als voorzitter van  

de Jeugdcommissie. 

We hadden destijds Martijn Thelen als clubtrainer en heel veel jeugdleden. 

Bij het terugkijken naar die tijd valt op dat er destijds heel veel kinderen 

actief waren op de club waarvan de ouders ook nauw betrokken bij de  

http://www.tckeerweide.nl/
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club. Dit als steunende ouder, spelend lid of zelf actief binnen een 

commissie. Samen werden de schouders eronder gezet en hebben we 

veel kunnen betekenen voor de jeugd. Destijds werden de kinderen actief 

gestimuleerd om deel te nemen aan interne toernooien, competitie en  

externe toernooien. Hierop terugkijkend kan je concluderen dat dit eigen- 

lijk de enige weg is voor de jeugd om de tennissport leuk te vinden en  

hier ook beter in te worden. De kinderen hebben allen een goed tennis 

niveau kunnen bereiken, waar ze in hun hele leven altijd nog plezier van 

kunnen hebben in hun studententijd of zelfs later als herintreder.  

 

Kijkend naar de huidige situatie, zie ik een parallel met 7 jaar geleden.  

Ook nu weer een groeiend aantal jonge jeugdleden, weer veel ouders die  

zelf actief zijn en twee fanatieke jeugdtrainers. Kortom, alle ingrediënten  

zijn weer aanwezig om de komende tijd weer positief tegemoet te zien. 

Ik hoop dat deze groep ook weer veel gaat spelen in de competitie en de 

toernooien. Er zijn voldoende toernooien in de omgeving op elk niveau 

waaraan iedereen aan deelnemen. Denk eraan, dat winnen niet perse nodig 

is, maar dat winnen pas mogelijk is nadat er voldoende ervaring is  

opgedaan in het spelen van wedstrijden. Via de website van de KNLTB  

kan men deze toernooien terugvinden. Ik hoop dat de ouders de kinderen 

hierin kunnen stimuleren. Ik wens alle jeugdleden en ouders een fijn  

seizoen toe ! 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Pieter Vogels 

 

 

Van de recreatiecommissie….. 
 

Beste tennisfanaten, 

 

Nog even en dan mogen we weer! Lekker buiten tennissen op ons mooie 

park. Het nieuwe hekwerk om de banen ziet er prachtig uit!  

De baancommissie zorgt voor perfecte banen, de clubhuiscommissie  

zorgt ervoor dat de drankvoorraad is aangevuld, de wedstrijdcommissie 

heeft de competitieteams compleet, de sponsorcommissie is druk in de  

weer om gelden binnen te halen en wij……….. wij hebben er veel zin in  

om de toernooitjes weer te organiseren. Kortom, samen zorgen wij er  

weer voor dat het jullie nergens aan ontbreekt komend seizoen. 
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De Dag van Keerweide staat natuurlijk al in jullie agenda. Heb je geen 

inschrijfformulier via de mail gehad,  kijk dan even op de site. Hier vind 

je alle benodigde informatie.  

Ook de overige bekende toernooien staan achter in het clubblad genoemd, 

dus noteer ook deze data alvast. Het invitatietoernooi is alom bekend bij 

onze omliggende verenigingen en ook dit jaar zullen dit weer een paar 

gezellige dagen worden. Dus zoek alvast een partner, voordat iemand  

anders hem ingepikt heeft! 

We hopen iedereen 29 maart a.s. te zien! Dan kan iedereen elkaar weer  

even in de ogen kijken, een lekker balletje slaan en gezellig een glaasje  

met elkaar drinken. Wij zorgen voor de lunch en een hapje. 

 

Namens de recreatiecommissie,  

Petra van Eck 

 

 

 

Van de clubhuiscommissie….. 
 

Beste Keerweidenaar, 

 

Wandel gezellig mee met de 1e Voorjaarswandeltocht georganiseerd 

door de ClubHuisCommissie van TC Keerweide.  

De tocht is plm 10 km lang en voert langs de mooiste plekjes van  

Geleen, Puth, Schinnen en Spaubeek. In Schinnen is een pleisterplaats 

ingelast. Trek stevige wandelschoenen aan! 

Vertrek- en aankomstplek: Clubhuis TC Keerweide 

Vertrektijd: Tussen 12.00 – 13.00 uur 

Kosten: € 5 per persoon incl. een versnapering halverwege de wandeltocht 

en een hapje na afloop in het Clubhuis. Kinderen t/m 4 jaar zijn gratis! 

 

INTRODUCEES ZIJN WELKOM!! 

 

Inschrijven via een mail naar Els Spronk: elsannelin@live.nl vóór 16 maart 

In verband met catering vooraf betalen! Het geld in een gesloten envelop 

uiterlijk 15 maart a.s. met vermelding van naam en aantal deelnemers 

inleveren bij: 

- Carla van Zeelst, Ridder Vosstraat 16, Geleen of 

- Carla Bockting, Potterstraat 27, Geleen 

mailto:elsannelin@live.nl
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PS. De wandeltocht gaat door bij een minimale deelname van 20 personen. 

Dit vernemen jullie uiterlijk maandag 16 maart per mail. 

 

De Clubhuiscommissie 

 

 

 

Van de baancommissie……. 
 

De winter loopt ten einde en dat betekent voor de baancommissie  

dat het weer tijd wordt te ontwaken uit de winterslaap. Er is veel  

werk te doen. Wat dachten jullie van het maken van een geheel  

nieuwe rand/afscheiding tussen speelveld baan 2 en het omliggende 

grasveld. Hierna baan 2 van een nieuw hekwerk voorzien. 

Gravelbanen moeten weer ontdaan worden van de oude toplaag,  

geëgd worden, egaliseren en weer van nieuwe gravel voorzien  

worden. Dan moet er nog veel onderhoud aan het groen plaatsvinden 

en dit alles moet voor 29 maart klaar zijn, want dan staat de “Dag  

van Keerweide” gepland, de opening van het nieuwe tennisseizoen. 

Ons park dient er dan zoals gewend weer picobello uit te zien. Dit is 

natuurlijk makkelijk geschreven maar het daadwerkelijk uitvoeren  

van deze klussen kost heel veel inspanning en energie. Onze vaste 

medewerkers zullen vast blij zijn als ze over wat extra mankracht 

zouden kunnen beschikken. Heb je een doordeweekse dag vrij en  

zin om een fysieke inspanning te leveren, kom dan gewoon naar het 

park. Hier is altijd iemand aanwezig en onze vaste medewerkers  

zullen blij zijn met elke helpende hand. Moet je door de weeks  

werken maar zou je bv een zaterdagmorgen willen meehelpen, laat  

dit dan even weten aan Jos Keulen (jos.keulen@ziggo.nl).  

Er wordt hard gewerkt, maar het is ook altijd gezellig tijdens zo’n 

werkdag en dat is zeker niet onbelangrijk.  

 

Namens de Baancommissie, 

Jos Keulen 

 

mailto:jos.keulen@ziggo.nl
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Van de secretaris….. 
 

Beste leden van Keerweide, 

 

Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn de kosten van het lidmaatschap  

met enige euro’s gestegen. Niet zozeer omdat we het hoofd niet meer  

boven water kunnen houden, maar omdat dit jaar het bardienstbeleid 

gewijzigd is. U zult het waarschijnlijk zelf ook aan den lijve ondervonden 

hebben, dat u niet iedere avond gebruik heeft kunnen maken van de 

faciliteiten van onze kantine. Simpelweg omdat er niet voldoende 

bardienstvrijwilligers waren. 

Dit jaar gaat het hopelijk anders. De contributie verhoging kunt u terug 

“verdienen” door minimaal één bardienst voor uw rekening te nemen.  

U krijgt daarvoor een vrijwilligersvergoeding van één drankenkaart 

 t.w.v. € 15,-. In dit clubblad vindt u meer informatie hierover.  

Tijdens de laatste ALV is deze wijziging goedgekeurd door de 

aanwezige clubleden.  

 

Na één jaar wordt dit nieuwe beleid geëvalueerd. 

De samenstelling van het bestuur zal nagenoeg gelijk blijven, met dien 

verstande dat de jeugdcommissie versterkt zal worden met enige 

nieuwkomers. Pieter is zeer verheugd met deze aanwinst en verwacht  

dat het een aangename en welkome versterking zal zijn. 

Rest mij u een heerlijk, sportief, aangenaam en bovenal gezond 

tennisseizoen toe te wensen, 

 

Met vriendelijke groet, 

Rob Baltissen 

 

 

 

Nieuws over de contributie 2015…… 
 

In de ledenvergadering van zondag 8 februari jl. is besloten de contributie 

voor de seniorleden met € 15,- te verhogen tot € 150. 

Zoals bekend kan het bedrag van € 15 worden “terugverdiend” door een 

bardienst voor uw rekening te nemen. Zie de informatie hieromtrent elders in 

dit clubblad.  
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Contributiebedragen 2015: 

 

De vereniging kent in het seizoen 2015 de volgende leden met de daarbij 

behorende contributiebedragen: 
 

Categorie Betaling vóór 1 april Betaling ná 1 april 

 

- senioren: geb. 1994 of 

eerder 

€  150,-- €   157,50 

- jongeren: geb. 1995 t/m 

1999 

€    70,-- €    77,50 

- junioren: geb. 2000 t/m 

2005 

€    60,-- €    67,50 

- minileden: geb. vanaf 2006 €    37,-- €    44,50 

- maximale 

gezinscontributie 

€   425,-- €   440,-- 

- belangstellende leden €     16,--  €    23,50 

 

Nieuwe seniorleden betalen bij aanmelding éénmalig € 15,--. Voor de 

overige nieuwkomers is dat € 7,50.  

 

Spelerspasjes afhalen: 

De spelerspasjes kunnen worden afgehaald op donderdag 26 mrt (Jeugd) en 

vrijdag 27 mrt (Senioren), zie daarvoor ook de agenda op deze website.  

Let wel: het pasje wordt alleen uitgereikt als de contributie vóór 26 c.q. 27 

maart is betaald. 

 

Communicatie met de leden: 

Mede door de aanschaf van ons leden- en financiële administratiesysteem All 

United is het communiceren met de leden via e-mail aanzienlijk eenvoudiger 

geworden. 

In de loop van het verenigingsjaar worden regelmatig berichten naar de leden 

verzonden via e-mail.    

Daarvoor is het ontzettend belangrijk, dat uw actuele e-mailadres bij het 

bestuur bekend is. 

 
Wij doen dan ook een dringend beroep op u om uw actuele e-mailadres 

z.s.m. door te geven aan onze secretaris Rob Baltissen 

(robbaltissen@hotmail.com) of aan Maaike Bos 

(ledenadministratie@tckeerweide.nl). 

 



 11 

Bedrijvencompetitie Keerweide…. 
 

Nadat afgelopen seizoen succesvol de bedrijvencompetitie van TC 

Keerweide werd geïntroduceerd door de sponsorcommissie van TC 

Keerweide wordt het aanstaande zomerseizoen hierop voortborduurt  

met een tweede editie.  

 

Wat is de bedrijvencompetitie ook alweer? 

Gezien het feit dat borrelen / netwerken vaak gepaard gaat met standaard 

gesprekken en veelal met dezelfde mensen is het natuurlijk leuker sportief 

met elkaar op de tennisbaan te staan en zowel te netwerken als werken  

aan het net.. 

 

Aantal bedrijven: 

Afgelopen seizoen werd begonnen met 9 bedrijven / teams. De samen-

stelling per team (dubbelspel)  is 1 vast aanspreekpunt  (captain)  per 

bedrijfsteam en een zelfgekozen roulerende partner met zakelijke 

achtergrond. Hierdoor kun je jouw band met  (bestaande)  relaties  

verbeteren en kom je bij andere teams ook steeds weer nieuwe zakelijke 

tenniscontacten tegen. Het streven voor 2015 is het aantal van 9 teams 

iets uit te breiden. 

 

Men krijgt een jaarplanning mee en weet direct wanneer men dient te 

tennissen. Bij afwezigheid van de teamcaptain zorgt men zelf voor een 

vervanger, zodat het team met twee spelers te allen tijde compleet is.  

 

Frequentie: 

Streven voor het jaar 2015 in de periode mei tot en met oktober het 

bedrijventoernooi periodiek (6x totaal) te laten plaatsvinden. 

 

Baanbezetting / tijdstip / schema: 

In samenspraak met de baancommissie is ook voor het jaar 2015 gekozen 

voor de woensdagmiddag en ziet het programma er als volgt uit: 

- 14:00 uur ontvangst met koffie en vlaai, verzorgd door TC Keerweide; 

- 14:30 uur aanvang wedstrijd 1, speelduur 50 minuten; 

- 15:30 uur aanvang wedstrijd 2, speelduur 50 minuten; 

- 16:30 uur aanvang wedstrijd 3, speelduur 50 minuten. 

- 17:30 uur aanvang optionele netwerkborrel, waarbij de bittergarnituur 

wederom verzorgd wordt door TC Keerweide. 
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Ieder team heeft 1 van bovenstaande 3 wedstrijden rust/ pauze en de 

competitieleider zorgt voor een roulerend speelschema zodat niet steeds 

hetzelfde team 2x achter elkaar speelt gedurende gehele competitie. 

 

Deelnamekosten: 

- Voor bestaande sponsoren van TC Keerweide bedragen de kosten € 100 per 

seizoen; 

- Voor externe bedrijven bedragen de kosten € 150 per seizoen. 

 

Inschrijvingen: 

Er kan vanaf heden worden ingeschreven tot uiterlijk 31 maart 2015,  door 

middel van een email te sturen naar Kevin Hendriks 

khendriks@palmendassen.nl of bel 06-40403130. 

 

 

 

 

Van de sponsorcommissie….. 
 

In het komende tennis seizoen proberen we als sponsorcommissie voor 

iedereen een passende mogelijk aan te bieden om de vereniging te 

ondersteunen en daarbij ook nog iets te doen aan de naamsbekendheid van 

zijn eigen bedrijf of organisatie. Omdat we zo veel afwisselende leden 

hebben is ervoor gekozen het sponsoraanbod in 2015 nog breder te maken. 

 

CLUBLEDEN BOVEN EN ONDER DE VIJFTIG kunnen zich 

aanmelden voor de club van 50. Er zijn nog plaatsen beschikbaar op het  

bord in het clubgebouw en we hopen hiermee komend seizoen samen met  

de jeugdcommissie de oefenbaan op te kunnen knappen. 

 

NETWERKERKENDE LEDEN kunnen zich de komende maand nog 

aanmelden voor de bedrijfscompetitie. Een andere manier van werken aan 

het net. Voor informatie zie ook de website. 

 

SCORENDE LEDEN kunnen hun naam laten vermelden op de nieuwe 

scorebordjes. Als het bij jullie bedrijf om plezier, cijfers, scoren of winnen 

gaat, is dit een perfecte manier om je bekend te maken aan onze leden en 

gasten. 

 

 

mailto:khendriks@palmendassen.nl
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BESCHERMENDE LEDEN die spelers uit de wind willen houden  

en zo voor een sportieve wedstrijd willen zorgen kunnen komend  

seizoen een winddoek sponsoren. Er zijn nog twee winddoeken vrij.  

 

DRINKENDE LEDEN (tennis maakt dorstig)  kunnen hun naam  

laten vermelden op de nieuwe consumptiekaarten. Neem wel snel contact  

op met de commissie want de nieuwe kaarten worden binnenkort gedrukt. 

 

GELETTERDE LEDEN hebben de mogelijkheid een advertentie op  

de reclameborden, clubblad of website te laten plaatsen. 

 

CREATIEVE LEDEN kunnen altijd contact opnemen met een van  

de leden van de sponsorcommissie en zelf ideeën aandragen om zo iets  

voor de vereniging te kunnen doen. Dat kan telefonisch of via de website.  

De gegevens staan op de site en het clubblad. 

 

De sponsorcommissie wenst alle sponsoren en leden een succesvol  

seizoen toe. 

  

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

 
 

Van de technische commissie……. 
 

Voorjaarscompetitie 2015 

Teamopstellingen senioren en junioren 

 

Hieronder vinden jullie de teamopstellingen, zoalsde technische  

commissie en de jeugdcommissie denken dat afgesproken is. Controleer  

of je inderdaad staat op de plaats die je verwacht had. Klopt dat niet  

neem dan als senior direct contact op met je aanvoerder ( en die indien  

nodig weer met ondergetekende ( Peter Soeterbroek,  tel 4525010)).  

Junioren nemen contact op met Pieter Vogels (tel 4754953) . 

 

De KNLTB had besloten vorig jaar op een geheel nieuw computers- 

systeem over te stappen. Zoals alle ervaringsdeskundigen weten, is dat 

vragen om problemen en die heeft de bond ook in ruime mate gekregen.  

Dit jaar denken ze alle problemen onder controle te hebben. De indeling  

was in elk geval ruim op tijd. 
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Kijk hiervoor op www.knltb.nl, maar het webteam zal zorgen dat er zo snel 

mogelijk weer linkjes op onze site www.tckeerweide.nl (voorjaarscompetitie 

2015)  staan. De competitiedata vindt u daar ook, maar voor alle zekerheid 

vermeld ik toch de datum van de eerste competitiewedstrijd. 

 

De competitie begint dit jaar weer erg vroeg. Hopelijk zijn de 

weersomstandigheden in maart net zo gunstig als op het moment dat ik 

dit stukje schrijf en gaan de banen op tijd open. Probeer een afspraak te 

maken om direct de eerste week van april een balletje te slaan, want 

3 april (!!) barst de competitie los! 

Op vrijdag 27 maart worden de aanvoerders van de teams verwacht tussen 

19.00 en 20.00 uur in ons clubhuis om de competitiebescheiden op te halen. 

Iedereen kan van 19.00-21.00 uur op 27 en 28 maart  zijn pasje ophalen  

mits de contributie betaald is. Denk erom dat je om competitie te mogen 

spelen een geldig pasje moet hebben. 

 

Iedereen alvast een geweldige competitie toegewenst! 

 

Namens de technische commissie, 

Pieter Soeterbroek 

 

 

Dinsdagmorgen (eerste wedstrijd: 7 april) 

Damesdubbel 35+         Keerweide 1: Mirjam Keulen (A) 

                                                            Marij Keulen 

                                                             Mirjam Lenoir 

                                                             Annie Lenoir 

                                      Keerweide 2: Gemma Leunissen(A) 

                                                             Mia Ruypers 

                                                             Lilian Heygelen 

                                                             Carla Bockting 

                                                             Ine Dorssers   

 

Vrijdagavond (eerste wedstrijd: 3 april) 

Gemengd dubbel 35+ Keerweide 1:  Leon Zelihsen (A) 

                                                            Theo Cremers 

                                                            Marion Ritzen 

                                                            Kootje Kenter 

                                                            Els Spronk 

                                                            Femke Gehrke 

 

http://www.knltb.nl/
http://www.tckeerweide.nl/
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Gemengd dubbel 35+   Keerweide 2: Mariëlle Moreau (A) 

                                                             Roland Moreau 

                                                             Harald Havertz 

                                                             Miriam Schepers 

                                                             Sjir Schepers 

                                                             Marion Janssen 

 

Gemengd 17+ (op tijd): Keerweide 1: Hans Brankaert (A) 

                                                              Silvia Driessen 

                                                              Frans Bronneberg 

                                                              Gitte Bronneberg 

                                                              Philona Herber 

                                                              Bart Kottelaar 

                                                              Guido Vogels 

 

Zaterdagmiddag (eerste wedstrijd: 4 april) 

Heren 35+                    Keerweide 1:  Rob Koster (A) 

                                                             Peter Soeterbroek 

                                                             Jos Keulen 

                                                             Wil Doppen 

                                                             Jan Duyfjes 

 

                                   Keerweide 2:   Peter Lenoir (A) 

                                                            Vincent Bos 

                                                            Taco Boerrichter 

                                                            Frank Huynen 

                                                            Ron Kroezen 

                                                            Berry de Jager 

                      

                      Keerweide 3:   Raf Pi (A) 

                                                            Peter Brankaert 

                                                            Cor Hamstra 

                                                            Jos Gerats 

                                                            Harry de Clerc 

                                                            Hans Dohmen 

                                                            Piet Geenen  

 

Herendubbel 55+        Keerweide 1:  Frans Kengen 

                                                            Math Janssen (A) 

                                                            Vic Leunissen 
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Vervolg Keerweide 1:                          Fred Odekerken 

                                                             Jos Dols 

                                                             Paul Welkhuijzen 

                                                Leider: Wil Wientjes 

                                   

Gemengd 35+              Keerweide 1:  Nancy Rohen 

                                                             Marco van der Wal (A) 

                                                             Ron Hennes 

                                                             Philona Herber 

 

Gemengd 35+              Keerweide 2:  Geert-Jan van Zeelst (A) 

                                                             Carla van Zeelst 

                                                             Maurice van Eck 

                                                             Petra van Eck 

                                                             Jolanda Vogels 

                                                             Pieter Vogels 

 

Gemengd 35+              Keerweide 3:  Grennes Quee (a) 

                                                             Sonja Langen 

                                                             Roger en Inge Spauwen 

                                                             Maud Gerets 

                                                             Gerwin Veenhuizen 

                                                             Cindy en Peter Bisschop 

 

Gemengd dubbel 35+   Keerweide 1: Peter van Kessel(A) 

                                                             Mathilde van Kessel 

                                                             Leon Janssen 

                                                             Ria Janssen 

                                                             Lia Weeda 

                                                             Sandra Limpens 

                                                             Chantal Wackers 

                                                             Maurice Wackers 

 

Zondag (eerste wedstrijd: 6 april, 2
de

 paasdag!)                        

Zondag dames              Keerweide 1: Anne vogels  

                                                            Laura  Jacobs 

                                                            Anna Acampo (a) 

                                                            Anne van Zeelst 
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                        Keerweide 2: Els Spronk (a) 

                                               Mascha Rood 

                                               Irene Bruls 

                                               Jose Konicks 

                                               Andrea Vogels 

                                               Maaike Bos 

 

Zondag meisjes t/m 17 jaar:  Michelle Luessen  

                                                Aukje Bronneberg 

                                                Lin Acampo 

                                                Anniek Ruipers (a)  

                                                Brynn Schepers 

                                                Britt Beckers 
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DAG VAN KEERWEIDE 29 MAART 2015 
 
WIJ NODIGEN ALLE KEERWEIDENAREN VANAF 18 JAAR  
UIT OM DEEL TE NEMEN.  
 
TEVENS IS ER DEZE DAG OPEN DAG OP ONS PARK EN ZAL  
ER WEDEROM VAN ALLES TE DOEN ZIJN VOOR DE KIDS!  
 
DUS SCHRIJF JE NU IN WANT: VOL IS VOL  
 
INSCHRIJFGELD € 6,- INCL. LUNCH  
(KIDS TOT 10 JAAR ETEN GRATIS MEE, VANAF 10 JAAR €2,-)  
 
PRINT ONDERSTAANDE STROOK UIT EN LEVER HEM 
UITERLIJK 24 MAART A.S. INCL. HET INSCHRIJFGELD IN BIJ 
CARLA VAN ZEELST, RIDDERVOSSTRAAT 16 GELEEN  
 
******************************************************************  

NAAM DEELNEMER:  
 
1.________________________  
 
2.________________________  
 
 
Te betalen ________ x €6,- pp = €______  
 
Kids ________ x €2,- vanaf 10 jaar = €_______ +  
 
Totaal te betalen: €_______ 

 



 19 

VAN BERCKEL SCHAAL 2015 VOOR 

BAS DEN DEKKER 
 

 

 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering 2015 is de Van Berckel Schaal 

uitgereikt aan Bas den Dekker. 

De Dr. Ir. F.W. van Berckel Schaal is in 1960 beschikbaar gesteld door Dr. 

Ir. F.W. van Berckel, een van de oprichters van T.C. Keerweide, die zijn 

naam aan deze prijs heeft verbonden. 

Een ereprijs die jaarlijks door het Bestuur wordt toegekend aan een 

vrijwilliger die zich in de voorgaande jaren duidelijk heeft onderscheiden 

door zijn/haar inzet voor de tennisvereniging. 
 

 

 

Notulen ALV 8 februari 2015….. 

 
Aanwezig: 26 leden + bestuur. 4 afmeldingen. Namen bekend bij secretaris. 

 

1. Welkom door voorzitter. Overzicht van gebeurtenissen. Nieuwe 

hekwerk wordt aangehaald. Compliment voor baancommissie. 

 

2. Geen binnengekomen stukken. 

http://tckeerweide.nl/typo3temp/pics/7e4687ab12.jpg
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3. Riddervosstraat wordt gerenoveerd. Hoofdriool wordt vernieuwd. 

Toegangsweg naar park beurt geven. Bijeenkomst buurt en 

gemeente. Wensen van bewoners zijn kenbaar gemaakt. Keerweide 

wil toegangsweg gerenoveerd zien waaronder rioolputten renoveren. 

Aantal parkeerplaatsen voor bewoners uitbreiden om overlast te 

beperken. Discussie eigendom putten: van gemeente of Keerweide? 

Recht van overpad? Is toegekend aan bewoners van Riddervosstraat 

(volgens Bas) 

 

4. Jeugdbaan: geld over van club van 50 en clubactie. Jeugdbaan 

opknappen, nieuw hekwerk, ondergrond verbeteren om 

aantrekkelijke jeugdbaan te realiseren.  (Offerte wordt aangevraagd.) 

Geld van club van 50 zou eerst besteed worden aan tent. Tent is een 

bescheiden uitvoering geworden, er blijft een behoorlijk bedrag over 

en dat gaat dan naar jeugdbaan. Het geld van grote clubactie en club 

van 50 van komend jaar gaan ook naar vernieuwing van de 

jeugdbaan. Voorstel Bas voor sponsorgeld: geld kan ook naar 

verbetering score borden. Suggesties zijn welkom. Hans: er zijn geen 

scoreborden voorhanden nu? Marco neemt het mee. 

 

5. Nieuw bardienstbeleid. De laatste jaren is het moeilijk om de 

bardiensten bezet te krijgen. Leden zijn eigenaren van de vereniging 

en dat betekent een stuk verantwoording voor het wel en wee van de 

club. Ieder lid zal zijn / haar bijdrage moeten leveren. Het voorstel 

wordt in vergadering besproken en bij akkoord wordt het voor één 

jaar geaccordeerd. Vic geeft uitleg over de opzet van het nieuwe 

bardienstbeleid. Bardienst aanmelden kan via site, bij Lia Weeda. 

(Opzet en regels op site (via Bert)  en in clubblad  (webteam). Bij 

goedkeuring komt het z.s.m. op site en mail. 200 Bardiensten 

worden afgedekt met seniorleden.  

Alleen tijdens competitie is er bardienst in weekend. Daarna alleen 

bij toernooien in het weekend. Vraag: veel mensen willen geen 

bardienst. Vraag: veel leden op leeftijd zullen geen bardienst 

draaien. Voorzitter: is eigen keuze van leden. Proef loopt voor één 

jaar en wordt daarna geëvalueerd. Stemming: één tegenstem,  rest 

van aanwezigen is vóór. Ieder lid heeft certificaat nodig van sociale 

hygiëne. Online te verkrijgen.  

 

6. Goedkeuring notulen. Notulen zijn goedgekeurd. Met dank aan 

Pieter. 
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7. Jaarverslagen commissies. Geen vragen / opmerkingen van leden. 

Jeugdcommissie wordt vernieuwd en uitgebreid met een aantal 

nieuwe mensen. Ze hebben zich persoonlijk voorgesteld in het 

clubblad. Opmerking van Jos Dols: bedankje voor vrijwilligers  

bij renovatie hekwerk. Vic: binnenkort wordt wandeling 

georganiseerd. Ook dames en heren worden uitgenodigd om 

clubhuis te komen poetsen. Peter: seniorcircuit wordt uitgebreid  

en er volgt een 1-dags toernooi.  

 

8. Bert  licht cijfers toe. Vraag: wordt er geflyerd ? Staat Keerweide  

op facebook ? Wie gaat dat op zich nemen ? Bestuur zal zich 

beraden en hierover van gedachte wisselen. 

Bert gaat uit van het huidige aantal leden van 298. Ledenaantal is 

gegroeid van 281 naar 298. Mede dankzij actief ledenbeleid. 

Begroting van baten neemt iets toe tot € 865.000,- 

 Kascontrole: Peter Lenoir en Cor Hamstra hebben 

 begroting goedgekeurd. Benoeming nieuwe commissie: 

Peter blijft en Carla Bockting wordt tweede kascontrole 

commissie lid.  

 Applaus voor Maaike Bos die ledenadministratie verzorgd. 

 

9. Uitreiken van Berckelschaal. Wie is bijzonder geweest voor de 

club de afgelopen jaren? Niet te passeren en uitzonderlijk 

verdienstelijk geweest sinds vele jaren voor onze club: Bas den 

Dekker! Is gedurende vele jaren heel intens met de club bezig 

geweest op velerlei gebieden en heeft het gezicht bepaald van   

de vereniging, ook naar buiten. Zijn naam komt als eerste op de 

nieuwe schaal. Oude schaal komt in clubhuis te hangen met foto  

van Bas.  

 

10. Er zijn geen wijzigingen en alleen bij de jeugdcommissie wordt 

verrijkt met een aantal nieuwe mensen. Jos Keulen heeft positie  

van Bas overgenomen en blijft deze post  (voorzitter baan-

commissie) waarnemen.  

 

11. Rondvraag. 

 Jos Dols: wanneer zijn de clubkampioenschappen. Antwoord Peter: 

 waarschijnlijk week 36 en 37.  

 Vraag Math : Kwaliteit tennisballen is slecht.  Peter Keulen: klopt,  

 maar is beste keus. De bestelling is gedaan. Offerte wordt  
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 aangevraagd bij 3 leveranciers. Suggestie voor volgend jaar: teams  

 kunnen eigen ballen aanschaffen. Wordt besproken in bestuur.  

Vraag aan sponsorcommissie: rekening graag iets sneller aanleveren.  

Vraag Paul Welkenhuizen: gravel verstopt afvoer in doucheruimte. 

Jos Keulen bekijkt het.  

Zonnepanelen is geen optie. Dak is te zwak en niet rendabel. 

Consumptieprijs blijft hetzelfde.  

Vraag van Pierre Timmers: is er rekening gehouden met kalender 

van buurtverenigingen? Antwoord: met GTR wordt overlegd, niet 

verder. Bond is kritischer t.a.v. groot aantal toernooien.  

Vraag Gemma: Klimrek voor kinderen is verwijderd. Bestuur 

beraadt zich.  

Vraag: wat gebeurt met de heuvel naast clubhuis? Er zijn nog geen 

plannen.  

Tip: abonnement voor tv stopzetten indien er niet getennist wordt. 

Bespaart kosten. 

 

12. René Kuijer, voorzitter sluit de ALV af. Tied veur ein pilske!  

 

 

 

 
 

Data District en Regiocompetitie Voorjaar 2015 Zuid 

 

 

 

 

Week 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                    

Maandag   6-apr 13-apr 20-apr   4-mei 11-mei 18-mei   

Dinsdag   7-apr 14-apr 21-apr 28-apr   12-mei 19-mei 26-mei 

Woensdag   8-apr 15-apr 22-apr 29-apr    13-mei 20-mei 27-mei 

Donderdag 2-apr 9-apr 16-apr 23-apr 30-apr      21-mei  28-mei 

Vrijdag 3-apr 10-apr 17-apr 24-apr 1-mei    15-mei   29-mei 

Zaterdag 4-apr 11-apr 18-apr 25-apr   9-mei 16-mei   30-mei 

Zondag 5-apr 12-apr 19-apr 26-apr   10-mei 17-mei   31-mei 

                    

Inhaal-dagen 20 21 22 23      
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Activiteitenkalender 2015 

 

 

Jan 04-01   11.00-14.00u Nieuwjaarsbijeenkomst 

31-01   Winteractiviteit jeugd 

Feb 08-02    10.30u Algemene Ledenvergadering met koffie en vlaai. 

Maart 26-03    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 ouders 

27-03    19.00u Senioren: afhalen spelerspasjes 

    19.00u Senioren: aanvoerdersavond 

      20.00u Senioren: Introductie nieuwe leden  

      20.00u Instructie nieuwe bardienstmedewerkers 

29-03   10.00u: Openingstoernooi “Dag van Keerweide” 

April 01-04   13.30-17.00u Jeugd: Openingstoernooi Basisschooljeugd  

                 mini/driekwart en grootveld1) 

03-04?   Start competitie  

Mei 25-05   Familie toernooi 

Week 18  Voorronden Limburgse Jeugdkampioenschappen t/m 14 jaar 

31-05   afsluiten competitie 

Juni 14-06   10.00 u Senioren Koppeltoernooi 

17-06       Husseltoernooi jeugd  

Juli  01-07       Husseltoernooi jeugd 

07/12-07  Invitatietoernooi 

Week 31   Putterstoernooi  

Aug 08-08   Thuisblijverstoernooi 

24/26-08  Zomertennisdagen 

Sep ?   18.00u BaCordi Toernooi  

Grote clubactie  

Week 36, 37, 38 Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Enkel  

   Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Dubbel 

19-09   20.00u vrijwilligers feestavond 

27-09   Afsluitingstoernooi 

Okt Herfst activiteit jeugd  

Dec 29-12   Kersttoernooi jeugd 

 

De data van het Sponsortoernooi en de Drie Steden Meeting volgen in de loop van 

het nieuwe tennisseizoen 
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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 
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