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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:   13.05.05.226 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 

  pietervogels@ziggo.nl 

Bardienst cie.     Lia  Weeda 

  bardienst@tckeerweide.nl 

Clubhuis cie.  Vic Leunissen 046-4751815 

  v.leunissen@home.nl 

Sponsor cie.  Marco van der Wal 06-50293100 

  Parklaan 4 6166 GS Geleen 

  sponsoring@tckeerweide.nl 

Financieel adviseur Bert Schmitz 046-4744354 

en ledenadm.  Elegaststraat 15 6166 KG Geleen 

                                   bertschm@telfort.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, 

 

Een jaar geleden zat de vrieskou nog diep in de grond en waren de tulpen 

onzichtbaar. We waren genoodzaakt de banen 2 weken later te openen en  

de start van de competitie met een week uit te stellen. Nu, een jaar later  

gaat de temperatuurmeter op 20 graden uitkomen. Een groter contrast kun 

 je niet hebben. Als Keerweide zijn we hier heel blij mee. De banen kunnen 

in prachtige omstandigheden worden aangelegd en met veel plezier zullen 

onze groundsmen en vele vrijwilligers ons park in optimale conditie 

brengen voor de start van het seizoen 2014.  

Afgelopen jaarvergadering is officieel de nieuwe clubhuiscommissie onder 

leiding van Vic Leunissen geïnstalleerd en hebben zij hun plan 

gepresenteerd. Wij wensen hun veel succes en inspiratie toe bij de opstart 

en uitvoering van hun plannen. Ook het komende jaar zal weer gewerkt 

worden aan het verder verfraaien van ons al mooie park. De hekwerken 

zullen in het najaar vernieuwd worden. De hoogte van de hekwerken  

zullen iets lager uitkomen waardoor van eenieder meer vaardigheid  

gevraagd wordt om alle ballen binnen de hekwerken te houden. 

 

Ons ledental is de afgelopen jaren met plusminus 30% teruggelopen. 

Hiermee volgt Keerweide de algemene trend binnen de tennissport.  

Kijkende naar onze eigen omgeving (Regio Sittard Geleen) hebben wij 

de laagste terugloop. Desalniettemin baart ons dit zorgen en hebben we 

in de wintermaanden en nieuw plan opgezet om nieuwe leden binnen te 

halen maar ook om leden te boeien en te binden. Wij zullen hierover op  

onze website en verdere media nader op terug komen. 

Keerweide kent een grote groep van actieve vrijwilligers welke het ieder 

jaar weer mogelijk maakt dat wij met veel plezier bij Keerweide kunnen 

tennissen. Om dit naar de toekomst in stand te houden zijn wij steeds op 

zoek naar nieuwe vrijwilligers die een activiteit mee willen organiseren  

of deel uit gaan maken van een commissie. Laat je Keerweidehart spreken 

en geef je op bij een van de bestuursleden. 

 

Verder rest ons eenieder een heel mooi tennisseizoen toe wensen. De 

competitiespelers veel succes en alle spelers en speelsters van Keerweide 

bovenal heel veel tennisplezier. 

 

Namens het bestuur, 

Rene Kuijer, voorzitter TC Keerweide                                                            
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Van de redactie..…. 
 

Voor mijn gevoel heb ik pas kort geleden het vorige clubblad met Gaby 

Weerts samen gesteld, maar toch is dat al bijna drie wintermaanden geleden! 

Jammer genoeg heb ik bij het verzamelen van de inhoud enkele mensen  

weer flink achter de vodden moeten zitten, met als gevolg dat het clubblad 

nog maar net voor de competitie kan uitkomen. 

Héél recente informatie en met name de informatie over de competitie zal  

via de website bekend gemaakt worden, dat ligt overigens niet aan Peter 

maar aan de KNLTB. 

 

Véél praktischer zou het voor iedereen zijn als de club van elk lid haar/zijn 

e-mailadres zou hebben, maar helaas, vele oproepen aan leden hebben nog 

steeds te weinig adressen opgeleverd. 

Vergeet ook ons prikbord niet als informatiebron, zeker voor onze 

recreatieve activiteiten en de inschrijflijsten daarvoor. 

 

Wij wensen iedereen een heerlijk en succesvol  seizoen toe. 
 

De redactie, Gaby Weerts en Hans Moonen 
 

 De eerstvolgende kopijdatum is 1 december 2014! 

 

 

Van de ledenadministratie…. 
 

Aanmeldingen: 
Tiebe Boerhoef 

Tijn Boerhof  

Gaby Demandt 

Raoul Eijsvogels 

Lieke Schreurs 

Martijn Schroders 

Pascal Wilkat 

 

Afmelding: 
Christa Dokter 
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Van de jeugdcommissie………… 
 

 
 

Beste jeugdleden en ouders, 

 

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Hopelijk zonder de 

aanloopproblemen in de vorm van slecht weer zoals vorig jaar.  

De competitie is goed bezet met veel teams bij de jonge jeugd in de 

Worldtour. Voor alle jonge kinderen van harte aanbevolen! 

Op de website van de KNLTB is hierover veel informatie te vinden.  

In mei worden de voorronden van de Limburgse Jeugdkampioenschappen 

t/m 14 jaar op ons park gespeeld. Altijd leuk om eens te komen kijken.  

Het niveau is al erg hoog en leuk om naar te kijken.  

Het Familietoernooi gaat plaatsvinden tijdens de tweede Pinksterdag.  

Houd deze dag vrij en doe mee aan deze gezellige bijeenkomst met tennis  

op alle niveau’s. Verder wordt in de zomer op ons park in week 31 een 

Jeugdtoernooi gespeeld. Wij verwachten daar veel deelnemers. Hopelijk  

ook veel deelnemers van Keerweide. 

 

Uiteraard doen wij ook dit jaar weer een beroep op de ouders. Met name  

bij de competitie is hun hulp zeer welkom. Bij de uitwedstrijden uiteraard  

om de kinderen te brengen en te begeleiden, maar bij de thuiswedstrijden 

is hulp ook welkom. Bij de jongere kinderen zijn de ouders nodig om de 

wedstrijden te begeleiden. Op het einde van de dag wordt de kinderen 

een broodje kroket of frikandel aangeboden. Het zou fijn zijn als we ook  

hier wat hulp bij kregen. Ik stel me voor dat ieder team een schema maakt 

waarin de ook de begeleiding per wedstrijd is geregeld. Indien er behoefte 

is aan nadere informatie over begeleiding bij tenniswedstrijden: dit wordt  

door de club verzorgd op donderdag 27 maart. 

Na de competitie (eind mei) worden er op diverse plekken in de regio 

tennistoernooien georganiseerd. Deze toernooien zijn zeer geschikt om nog 

meer wedstrijdervaring op te doen en kennis te maken met kinderen van 

andere verenigingen. Ik zal jullie per E-mail zo goed mogelijk te informeren 

over deze toernooien. Tevens zullen we de aankondigingen ook op de  

website publiceren. Er is trouwens ook heel veel informatie beschikbaar  

via de website van de KNLTB. Kijk hier eens vaker naar!   
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Rest mij vanaf deze plek om iedereen veel plezier en succes toe te wensen 

in het nieuwe buitenseizoen. Wij hopen op goed weer, goede resultaten in  

de competitie, veel deelname aan toernooien en dat we allemaal weer een 

flinke stap vooruit kunnen maken in de tennisontwikkeling. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de jeugdcommissie, 

Pieter Vogels 
 

 

 

Van de recreatiecommissie….. 
 

Beste recreanten, 

 

Nog even en we mogen weer! Het voorjaar hangt al vanaf november(!) 

in de lucht en we hopen, dat het weer alleen maar beter wordt en we dus 

30 maart kunnen starten met het nieuwe buiten seizoen. 

 

De recreatie commissie heeft er weer zin in. De bekende toernooien staan 

weer op de planning en we gaan proberen om samen met de nieuwe 

huishoudelijk commissie wat extra activiteiten te organiseren.  

We denken aan gezellige toernooi/tennisavonden op een aantal vrijdagen 

en zaterdagen na de competitie. Het doel is om iedereen, ook de 

beginners, meer aan het tennissen te krijgen en vooral om de binding met 

Keerweide te bevorderen.  

Alle leden mogen zelf ook toernooien organiseren, dus heb je een idee, 

overleg dit even met de recreatie commissie en wij zullen je onder-

steunen. 

De toernooidagen staan op de kalender, noteer deze nu al in je eigen 

agenda en zoek nu al een partner buiten Keerweide voor ons jaarlijkse 

invitatietoernooi. 

 

We wensen alle leden een mooi seizoen, veel tennisplezier en we hopen 

iedereen heel vaak tegen te komen op ons mooie park. 

 

Namens de recreatiecommissie,  

Petra van Eck 
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Van de baancommissie….. 
 

Het is 24 februari als ik dit artikel schrijf. Zonnige dag, 14 °C en de winter 

lijkt verder weg dan ooit. In de krant gelezen dat de paddentrek weer 

begonnen is en de amfibieën, gedreven door paringsdrang, hun vertrouwde 

poel weer gaan opzoeken. Ook bij de Baancommissie ontwikkelt zich een 

drang, maar dan wil ik dit geen paringsdrang noemen maar meer een drang 

naar “gravel snuiven”.  Ongetwijfeld zal het bij meerdere leden inmiddels 

“kriebelen” om na een lange winter, vaak doorgebracht in een donkere koude 

tennishal, weer frisse lucht te kunnen snuiven. Geen zorgen, het is nog even 

volhouden, maar de opening van het nieuwe buitenseizoen komt eraan.  

Door het goede weer zijn we al gestart met de eerste werkzaamheden om de 

banen weer speelklaar te krijgen. Als er leden zijn die het gevoel hebben, dit 

jaar zeker een steentje te willen bijdragen bij het uitvoeren van de vele 

werkzaamheden, schroom dan niet om even contact op te nemen met Jos 

Keulen. Er wordt niet alleen van maandag t/m vrijdag gewerkt, maar ook op 

zaterdagochtend. Dus keuze genoeg. Laat zien dat Keerweide ook van jou 

is. 

 

Per 1 januari 2014 is een nieuwe wet geïntroduceerd waarbij de minimum 

leeftijd voor verstrekken van alcohol aan jongeren verhoogd is van 16 naar 

18 jaar. Sinds 1 januari 2014 is de verkoop van alcohol aan jongeren onder 

de 18 jaar verboden. Ik denk dat dit een goed besluit is gezien de 

hersenschade die alcohol toebrengt aan vooral jongeren. Wij zullen deze 

wetswijziging bij Keerweide naleven en hopen dat de jongeren hier begrip 

voor hebben. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat je vorig jaar nog een pilsje 

mocht drinken op Keerweide, maar dat het dit jaar verboden is omdat je te 

jong bent. Respecteer dan dit besluit. Van de bardienstmedewerkers wordt 

gevraagd hierop toe te zien. Bij twijfelgevallen kan de bardienstmedewerker 

je vragen om een legitimatiebewijs. Het laten zien van bv. het spelerspasje 

(wat je toch nodig hebt voor het reserveren van een tennisbaan) kan al 

voldoende zijn aangezien ook hier een geboortedatum op staat. Ook zullen 

we d.m.v. stickers kenbaar maken dat verkoop van alcohol aan jongeren 

onder de 18 jaar niet toegestaan is. 

 

Namens de Baancommissie, 

Jos Keulen 
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Alcohol? Pas vanaf 18 jaar! 

 

De Rijksoverheid heeft besloten om per 1 januari 2014 de leeftijdsgrens  

voor verkoop van alcohol te verhogen van 16 naar 18 jaar. Vanaf dat 

moment zijn ook de jongeren onder de 18 jaar die in een openbare ruimte 

alcohol bij zich hebben strafbaar. Dit geldt op straat, in het winkelcentrum, 

station, park, horeca, maar ook in sportkantine. Het maakt dan niet uit of de 

fles of het blikje open of dicht is. Jongeren kunnen hiervoor een boete 

krijgen. De hoogte van de boete is vastgesteld op € 45,- voor jongeren tot  

16 jaar en € 90,- voor 16- en 17-jarigen.  

Ben je op 1 januari 2014 16 of 17 jaar? Dan geldt deze nieuwe maatregel ook 

voor jou, totdat je 18 jaar bent. Je mag dus geen zwak-alcoholhoudende 

drank zoals bier, wijn of mixdranken kopen. Sterke drank mocht je al niet 

voor je 18
de

.  

 

Wat gebeurt er in onze vereniging? 
Als vereniging ondersteunen wij deze leeftijdsverhoging.  

Vanaf 1 januari 2014 zullen wij geen alcohol schenken aan leden en 

bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers zullen bij twijfel 

vragen een ID-bewijs te laten zien. 

De gemeente controleert of onze vereniging zich aan de wet houdt. We 

kunnen een boete krijgen als wij toch alcohol verkopen aan leden en 

bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op 

het terrein of in het gebouw alcohol bij zich hebben een boete krijgen. 

 

Wij hopen dat alle leden hun medewerking verlenen en begrip tonen voor 

onze barvrijwilligers die dit uit moeten voeren. 

 

Namens het bestuur, 

Jos Keulen (voorzitter Baancommissie) 
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Van de sponsorcommissie….. 
 

Beste Keerweidenaren, 

 

Bij verschijnen van dit nieuwe clubblad kijken we met plezier vooruit  

naar het nieuwe seizoen. Om te zorgen voor de broodnodige middelen  

voor de vereniging staan er weer een aantal zaken op het programma.  

 

Net zoals vorig jaar starten we weer met een nieuw seizoen voor de Club 

van 50. We hopen dat degene die daar vorig seizoen aan hebben mee- 

gedaan ook dit jaar van de partij zijn en hopen dat met nieuwe aanmel-

dingen we dit jaar de grens van 40 deelnemers kunnen passeren.  

De opbrengsten van de club van 50 van vorig seizoen worden gebruikt 

voor de aanschaf van een bijzonder mooie en gebruiksvriendelijke tent  

die we kunnen gebruiken bij evenementen zoals toernooien, feestavonden, 

jeugddagen etc. Dit seizoen wordt dat uitgevoerd. 

Voor de actie van komend seizoen zijn al diverse suggesties gedaan om iets 

bijzonders te doen voor het jeugdveld. Het zou mooi zijn als dat mogelijk 

wordt, we hopen zoals gezegd op veel aanmeldingen. Als lid van de club  

van 50 kun je natuurlijk ook andere ideeën voorstellen. 

 

Verder is er ook nog plaats op ons park voor enkele reclameborden en 

winddoeken en ook de scorebordjes staan nog open voor bedrijven die 

daaraan hun naam willen verbinden. Ook voor advertenties op de website 

en het clubblad is altijd ruimte en het is al mogelijk vanaf enkele tientjes  

per seizoen. Als je meer informatie wil over wat mogelijk is, neem dan 

gerust contact op met de sponsorcommissie. 

 

De eerste sponsoractie van het komend seizoen is de Rabobank Clubkas 

Campagne. De afgelopen jaren heeft die actie een mooi bedrag opgeleverd 

voor de vereniging.  Tussen 9 en 22 april  kunnen leden van de Rabobank 

hun stem uitbrengen en iedere stem levert voor de vereniging geld op dus 

stem zelf en vraag vrienden, familie  en bekenden om hun stem op ons uit  

te brengen. 

 

Tenslotte wil de sponsorcommissie een aantal zaken aanpassen. Het 

jaarlijkse sponsortoernooi wordt naar vóór de bouwvak verschoven en  

verder willen we dit jaar starten met een beperkte sponsorcompetitie.  
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Daarbij kunnen sponsoren een aantal keren per jaar samen met zakelijke 

relaties de sportieve en zakelijke banden versterken. Degene die daar 

interesse in heeft kan zich daarvoor aanmelden via de sponsorcommissie.   

 

We bedanken al onze sponsoren van verleden jaar, hopen veel nieuwe 

sponsoren welkom te heten en wensen iedereen een geweldig seizoen toe. 

 

Namens de sponsorcommissie, 

Marco van der Wal   
 

 

VAN BERCKEL SCHAAL VOOR GEMMA LEUNISSEN 

 

 
 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering is de Van Berckel Schaal  

uitgereikt aan Gemma Leunissen.  

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. 
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STARTERSACTIE 

 

Nog nooit lid geweest bij TC Keerweide maar wil je komende zomer 

genieten van tennis, ons mooie complex en de eerste basisbeginselen van 

het tennis leren, wil je je oude sport opnieuw oppakken of wil je gewoon  

in de zomer gezellig actief zijn dan hebben wij een mooie actie voor je. 

  

TC Keerweide biedt dit seizoen voor nieuwe leden een startersactie aan  

die bestaat uit een volledig lidmaatschap (april tot oktober) inclusief vier 

gratis tennislessen op startersniveau. 

 

Voor senioren geldt hiervoor een bijzondere en éénmalige contributie van 

€ 95 en voor de peuters tot jongeren variëren de prijzen afhankelijk van 

leeftijd tussen € 25 en € 50. Voor meer informatie kijk op clubinformatie 

op de website van TCKeerweide. 

 

Als je zelf interesse hebt meld je dan aan en als je familie of 

vrienden kent die dit mogelijk ook leuk vinden dan breng deze 

actie onder hun aandacht. 

Degene die interesse hebben kunnen zich aanmelden bij  
 

Rob Baltissen 
Halewijnstraat 14 
6166 KJ Geleen 

ledenadministratie@tckeerweide.nl 
robbaltissen(at)hotmail.com 
06 – 49866366 
 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+spccbmujttfoAipunbjm/dpn');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+spccbmujttfoAipunbjm/dpn');
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Van de technische commissie….. 
 

Voorjaarscompetitie 2014 

Teamopstellingen senioren en junioren 

 

Hieronder vinden jullie de teamopstellingen, zoals de 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 om dit jaar op een geheel nieuw computer- 

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

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

en liggen ze ver op hun tijdschema achter. Op het moment dat ik dit schrijf 

heb ik net een e-mail gekregen, dat de bond hoopte dat de competitie 

indeling half maart bekend gemaakt kon worden. Kijk tegen die tijd op 

www.knltb.nl, maar het webteam zal zorgen dat er zo snel mogelijk weer 

linkjes op onze site www.tckeerweide.nl (voorjaarscompetitie 2014) 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 5 april (!!)  

barst de competitie los! 

 

Op vrijdag 28 maart worden de aanvoerders van de seniorenteams verwacht 

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

halen. De jeugdteams op donderdag. 

Iedereen kan op 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! 

 

Peter Soeterbroek                             

 

http://www.knltb.nl/
http://www.tckeerweide.nl/
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DINSDAGMORGEN  (eerste wedstrijd: 8 april) 

 

Damesdubbel 35+  

Keerweide 1:  

Mirjam Keulen (A) 

Marij Keulen 

Mirjam Lenoir 

Sylvia Driessen 

Annie Lenoir 

Keerweide 2:  

Gemma Leunissen(A) 

Mia Ruypers  

Lilian Heygelen 

Carla Bockting  

Bep Deuss 

Tilly Vroemen 

Ine Dorssers 

  

WOENSDAGMIDDAG  (eerste speeldag: 10 april) 

Zie hiervoor de jeugdafdeling. 

                                                 

VRIJDAGAVOND (eerste speeldag: 11 april) 

 

Gemengd dubbel 35+  

Keerweide 1: 

Leon Zelihsen (A) 

Theo Cremers 

Marion Ritzen  

Kootje Kenter 

Els Spronk 

Femke Gehrke 

Keerweide 2:  

Mariëlle Moreau (A) 

Roland Moreau 

Harald Havertz 

Miriam Schepers 

Sjir Schepers 

Marion Janssen 
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Damesdubbel 35+  

Keerweide 1:  

Francoise Bronneberg (A) 

Lia Weeda 

Chantal Wackers 

Josée Konincks 

Gemengd 17+ (op tijd) 

Keerweide 1:  

Hans Brankaert (A)  

Silvia Driessen  

Frans Bronneberg 

Gitte Bronneberg  

Peter Acampo  

Nancy Rohen 

Philona Herber 

 

ZATERDAGMORGEN (eerste speeldag: 5 april) 

jongens t/m 14 jaar 

Keerweide 1:  

Luc van der Wal 

Stef van Eck 

Robin Meijers  

reserve Aiden Smith en Jasper Welkenhuysen 

 

ZATERDAGMIDDAG  (eerste speeldag: 5 april) 

Heren 35+   

Keerweide 1:  

Rob Koster (A) 

Peter Soeterbroek 

Jos Keulen 

Wil Doppen 

Jan Duyfjes 

Keerweide 2 :  

Raf Pi (A),  

Peter Brankaert 

Cor Hamstra 

Jos Gerats 

Harry de Clerc 

Hans Dohmen 

Piet Geenen.  
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Keerweide 3:  

Peter Lenoir (A) 

Vincent Bos  

Taco Boerrichter  

Maurice Wackers 

Frank Huynen 

Ron Kroeze 

Berry de Jager 

Herendubbel 55+   

Keerweide 1:  

Wil Wientjes (A) 

Frans Kengen 

Math Janssen 

Vic Leunissen 

Fred Odekerken 

Jos Dols  

Paul Welkenhuysen 

Gemengd 35+  

Keerweide 1: 

Marco van der Wal (A)  

Nancy Rohen 

Ron Hennes  

Philona Herber 

Keerweide 2 :  

Geert-Jan van Zeelst (A) 

Carla van Zeelst 

Maurice van Eck  

Petra van Eck 

  Jolanda Vogels 

Pieter Vogels 

Gemengd dubbel 35+    

Keerweide 1: 

Hans Moonen (A) 

Henk Cuypers 

Sandra Limpens 

Gemma Leunissen 

Carla Bockting 

             Keerweide 2:  

             Peter van Kessel (A) 

             Mathilde van Kessel  

             Leon Janssen  
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            Ria Janssen 

            Lia Weeda                                      

 

ZONDAG (eerste speeldag 6 april) 

 

Zondag gemengd  

Keerweide 1:  

Amy Schepers (A) 

Bart Kottelaar 

Cas van Eck 

Laura Jacobs  

Anne van Zeelst  

Anne Acampo 

Zondag dames    

Keerweide 1:  

Els Spronk (A) 

Mascha Rood 

Miriam Schepers 

Mariëlle Moreau 

Andrea Vogels 

Maaike Bos 

Zondag gemengd 35+  

Keerweide 1 :  

Femke Gehrke (A) 

Aloys Rutten  

Jos Keulen  

Miriam Keulen  

Zondag meisjes t/m 17 jaar    

Michelle Luessen  

Aukje Bronneberg  

Lin Acampo 

Anniek Ruipers 

Zondag gemengd t/m 17 jaar  

Marissa Beeren 

Laura Hendrix 

Josje Wackers  

Ecke Dupper 

Nik Niessen 

Frank de Groot 

David Grigorian 
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Activiteitenkalender 2014 

 

Maart 

27-03 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 

28-03 19.00u Senioren: afhalen spelerspasjes 

 19.00u Senioren: aanvoerdersavond 

 20.30u Senioren: Introductie nieuwe leden  

 21.00u Instructie nieuwe bardienstmedewerkers 

30-03 10.00u: Openingstoernooi “Dag van Keerweide” 

April 

02-04  13.30-17.00u Jeugd: Openingstoernooi 

Basisschooljeugd mini/driekwart en grootveld
1) 

05-04 Start competitie (zie bijlage voor de speeldata) 

Mei  

Week 18   Voorronden Limburgse Jeugdkampioenschappen 

                                        t/m 14 jaar 

Juni & Juli 

01-06 16.00u Afsluiting competitie: Jeugd & Senioren met  

                                        BBQ/DJ en huldiging kampioenen` 

09-06            10.00- 19.00 u Jeugd & Senioren Familietoernooi  

                                        (ouder/kind) 
1)

 

01 t/m 06-07 Invitatietoernooi  

Augustus 

28-07 t/m 03-08  Jeugd: Putterstoernooi TC Keerweide  

03-08 Thuisblijverstoernooi 

18-08 t/m 20-08 Jeugd: Keerweide-Zomer Tennis dagen
1) 

30-08 18.00u BaCordi Toernooi  

September 

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

                             Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Dubbel 

28-09                    Afsluitingstoernooi  

Oktober 

?-10                      20.00u Vrijwilligersfeestavond 

December 

week 52                13.00-17.00u Jeugd: Kersttoernooi  
 

1)
Onder voorbehoud van voldoende kader 

 

De data van het sponsortoernooi en Drie steden Meeting volgen in de loop 

van het nieuwe tennisseizoen 
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 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 (voorzitter)  046-4745593 

 Frans Kengen  046-4744262 

 Jan  Schra  046-4231480  
 Berry Peters  046-4747981 

 Aloys Rutten  046-4751204 

 Pierre Timmers  06-25543439 
 

 

 Jeugd Commissie: 

 Pieter Vogels (voorzitter)  046-4754953 

 Sylvia Simons    046-4756128 

 Remco  Snippe  046-4746174 

 

 

 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 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 


