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Beste leden van onze vereniging en vrienden van MVV, 
 
Tijdens de ledenvergadering van 2 september is besloten dat Frans Erens terug treedt als voorzitter 
van de Vereniging MVV, omdat hij op dit moment algemeen directeur van de BVO MVV is. Hij doet dit 
tijdelijk en daarom is besloten om gedurende deze periode terug te treden als voorzitter van de 
Vereniging MVV. De Vereniging wil de dubbele-petten functie voorkomen en er voor zorgen dat de 
verhoudingen in de Vereniging en de BVO zuiver blijven. 
 
In overleg met het bestuur van de Vereniging en in samenspraak met de ledenraad is besloten dat tot 
februari 2014 Rob Beaumont, nu reeds secretaris van de Vereniging, tijdelijk de functie van Frans 
Erens erbij neemt. In de ledenraad vergadering van februari 2014 wordt duidelijkheid geschapen over 
de functie van Algemeen Directeur en wat hiervan de gevolgen zijn voor Frans Erens. 
Hij doet zijn werk als Algemeen Directeur op vrijwillige basis. 
 

 
NIEUWE TRAINER TINI RUIJS 
 
Tini (Martinus Johannes, Maria) Ruijs, 56 jaar( op 8 mei 1957 in het Brabantse Cuijk geboren), 
getrouwd met Maastrichtse Birgit, is de nieuwe trainer van MVV Maastricht en opvolger van René 
Trost. Hij neemt een schat aan ervaring mee naar Maastricht. Een oefenmeester die de cultuur, 
ambities en vooral de mogelijkheden van MVV kent. Samen met Cookie Voorn en Edwin Hermans 
vormt hij het trainerstrio in Maastricht. Een aimabel mens waarmee je ook over andere zaken kunt 
praten dan alleen voetbal. Over zijn opa Martinus Ruijs, bijvoorbeeld, die tijdens de oorlog werd 
doodgeschoten toen hij de rails van de spoorbrug over de Maas in Cuijk probeerde te herstellen. Over 
zijn reis naar Peru met zijn toenmalige team uit Quatar en de ontmoeting met de schrijnende armoede 
in dat land. Hoe hij en zijn spelers een winkel met schrijfbehoeften leeg kocht en schriften, potloden en 
pennen aan de schoolgaande kinderen schonk. En over nog veel andere, naast voetbal, ook 
belangrijke dingen in het leven. 
 “Ik geloof niet in continu pressie spelen. Dat houdt geen mens vol en je wordt er eerder door gestraft 
dan beloond. Het kost namelijk teveel kracht. Ik vind dat je georganiseerd moet spelen. Dat mag voor 
mij in drie passes en vervolgens ‘bam’ in het mandje. Wat ik ook nooit zal doen is foeteren, 
gesticuleren en gebaren langs de lijn. Zelfs tijdens de rust zal ik niet uit mijn slof schieten. Ik zal wel 
zeggen hoe ik over het vertoonde spel denk, natuurlijk. Als ik zeg: jongens is dat nou zo moeilijk, bam, 
in het netje”, weten ze precies wat ik bedoel.” 
 “Ik merk nog te vaak dat men meer wijst op de negatieve kanten van een voetballer en minder kijkt 
naar diens kracht”, doceert Ruijs. “Voor wat betreft de techniek valt er bij dit MVV nog veel te 
verbeteren. Op diepgang en snelheid, bijvoorbeeld. Wat we nog missen is een doorgewinterde spits. 
Of dat gaat lukken, vraag je? Als dat niet lukt, spelen we toch gewoon met twee spitsen. De uitslagen 
van oefenwedstrijden eindigen nog te vaak in 0-0, of 1-0. Dat steekt me. Het zou beter zijn als dat 5-1, 
4-0 of voor mijn part 4-4 zou zijn.              
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Zijn verleden bij Roda en zijn vertrek bij Fortuna hebben Ruijs bepaald niet tot een persona non grata 
gemaakt. Integendeel. “Ik ben van harte welkom bij Fortuna en Roda”, weet Ruijs. “Een groot gedeelte 
van de fans staat achter mij. Ach, die paar idioten die daar anders over denken moet je vergeten. Er is 
mij gezegd dat mensen van Roda en Fortuna naar MVV komen kijken en en passant nodigen ze mij 
uit bij een van hun wedstrijden. Mooi, toch?” 
 
De bezoekersaantallen moeten omhoog, vindt de trainer. “Ongelooflijk leuk om mee te maken als dat 
gaat gebeuren. Dat moeten we bij MVV gaan klaarspelen. Voor wat betreft mijn toekomstbeeld het 
volgende: meer toeschouwers, een serie overwinningen, en, niet onbelangrijk, het halen van de 
nacompetitie. Ambitieus? Zeker. Maar het moet kunnen.” 

 
 
 IN MEMORIAM PETER THIJSSEN 
 
Beste lezers, afgelopen week hebben we afscheid moeten nemen van                                                      
een fijn mens.                                                                                                                                               
Peter, oud bankier bij ING en medelid van de Initiatiefgroep die                                                            
US MVV een nieuw leven heeft gegeven. Peter stond altijd voor                                                 
iedereen klaar en bracht zijn positieve energie over op anderen. Hij                                                       
heeft ook mij geënthousiasmeerd om de functie van voorzitter van de                                             
Ledenraad te aanvaarden. De laatste jaren vervulde hij de rol van                                               
penningmeester van de Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht.                                            
Ook was hij de financieel adviseur van de Stichting MVV.  
Afgelopen zaterdag, in een overvolle OLV Basiliek hebben zijn familie,                                                   
oud collega’s, vrienden en bekenden en natuurlijk ook de MVV familie,                                             
afscheid van hem genomen. Een sober en mooi afscheid. Peter adieu. 
 
 
 

                                              VEUR ALTIJD VAAN MVV 
 

 
Frans Erens, Algemeen Directeur MVV 
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Jeroen Wijckmans: “Playing for Succes is een geweldig initiatief” 
 
 

 Gekleed in een heuse MVV-outfit draven een kleine 
dertig apetrotse basisschoolleerlingen door het 
stadion. Een ongewoon gezelschap dat onze 
aandacht trekt. Jeroen Wijckmans (51), een van de 
begeleiders van de groep ziet onze verbaasde 
gezichten. 
 
“Dit is nu een onderdeel van Playing for Succes”, 
zegt Wijckmans. Een naschools programma voor 
geselecteerde basisschoolleerlingen (groepen 6, 7 
en 8) uit Maastricht en het Heuvelland die beter 
zouden kunnen presteren dan ze doen. Ze zijn 
misschien die grijze muisjes, introvert, verlegen. Wij 
schotelen de kinderen een programma voor dat leidt 
tot meer zelfvertrouwen en motivatie. We nemen 
hen mee naar een uitdagende plek. In dit geval het 
MVV-stadion en het trainingscomplex. Ze ontmoeten 
en praten met spelers, krijgen een hardslagmeter en 
-horloge om, maken een rondgang door het stadion, 
bezoeken de business- en persruimte en maken 
spelenderwijs reken- en taalopdrachten. De 
rekenopdracht bestaat onder meer uit het 
berekenen van het aantal supporters op de 
hoofdtribune en hoe groot de oppervlakte van het 
hoofdveld is. Dit alles stimuleert hen om beter te 
presteren.” 
 
Wijckmans en zijn team neemt al een jaar lang elke 
week een middag twee groepen van zestien 
leerlingen onder zijn hoede.“Deze jongens en 
meisjes komen na afloop op school en kunnen iets 
vertellen waar hun medescholieren alleen maar van 
kunnen dromen”, weet Wijckmans. 
 
De 10-jarige Roy Janssen beaamt de uitleg van zijn 
begeleider.“We leren met elkaar omgaan. Vriendjes 
maken. Krijgen opdrachten in taal en rekenen en 
praten met echte MVV-spelers. Leerlingen uit mijn 
klas zijn jaloers op me.” 
 
Chanan Dorf (12): “Ik vind het prachtig dat ik wel en 
andere kinderen niet in het stadion rond mag lopen. 
We leren zelfs taal en rekenen. En we zien de 
spelers.” 
 
Playing voor Succes is een landelijk initiatief dat uit 
Engeland stamt. Voordat de kinderen met het 
project starten wordt hun niveau vastgesteld. Dat 
gebeurt na afloop weer. De vorderingen worden 
teruggekoppeld naar de school. 
 
“Dit is een meer dan fantastisch project”, zegt 

Jeroen Wijckmans. “Als je ziet hoe die kinderen opfleuren, vriendjes maken en afspraken regelen is 
dat prachtig. Dat waren dingen die ze normaal nooit deden.” 
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Tijdelijk zal ik de honneurs waarnemen van Frans Erens. 
 
Als “gamin” van een jaar of 10 kwam ik voor het eerst in de Geusselt.                                   
De toenmalig nieuwe Geusselt, want de Boschpoort heb ik nooit gekend. 

                                                                                                                       
Een prachtig stadion, helemaal open, bijna alleen maar staanplaatsen. Alleen op de hoofdtribune kon 
je zitten (daar zijn nu ook nog de kleedkamers van de club). 

Een grote atletiekbaan erom heen, want we zouden ook veel 
atletiekwedstrijden meemaken, zei men….. 
 
Het leukst was om in de pauze (als MVV de toss gewonnen had 
en de juiste kant had gekozen…) om te lopen naar de andere kant, 
zodat je altijd achter het doel stond van de keeper van de 
tegenpartij. Auto’s voor mindervalide mensen op de sintelbaan… 
de tv camera’s aan de zijlijn en als het in de winter donker werd, 
hopen dat dat niet te snel gebeurde…. Mistwedstrijden waren 
fantastisch, je zag de overkant dan niet als supporter. 
  
Bij een doelpunt moest de scorebordman de trap naar boven 
klimmen en het juiste cijfer erin schuiven bij MVV of de gasten!! 
Ik heb nog allerlei plakboeken uit die tijd en zal deze eens na gaan 
pluizen om in de volgende nieuwsbrieven verhalen uit de oude 
doos terug te halen. 

 Het stadion ziet er nu toch helemaal anders uit. Iedere keer als ik er binnen stap ervaar ik hetzelfde 
gevoel: een erg mooi, compact en knus stadion, waar het voor iedere speler een lust zal zijn om te 
spelen. En door die compactheid ook snel verzekerd van sfeer. Ik hoop dat we die sfeer weer terug 
krijgen, dat het stadion als één man achter MVV gaat staan (en ook de bezoekers van de 
hoofdtribune..). Dan komt de tegenstander al met bibberende knieën naar binnen door de sluis… 
Staan we toch al met 1-0 voor.? Niet dan!! 
 
Rob Beaumont. 
 
 

  MVV-JONG TWENTE.                                                                                                                      

 
De gebeurtenissen aan het begin van de wedstrijd MVV-Jong Twente zijn ook besproken in de 
ledenraad bijeenkomst. Bestuur en Ledenraad van de Vereniging MVV hebben nadrukkelijk 
aangegeven deze acties te verwerpen en iedereen op te roepen om achter MVV te gaan staan i.p.v. 
tegenover MVV. 
De naam van MVV wordt op deze wijze negatief in de publiciteit gebracht, de acties leiden niet tot  
verandering en het zou ook nog kunnen dat MVV hiervoor een boete krijgt van de KNVB. Dit geld 
kunnen we veel beter gebruiken dan boetes betalen. 
Wij roepen dan ook alle supporters op zich als echte supporter te gedragen! 
 
Bestuur en Ledenraad Vereniging MVV. 
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GIANLUCA MARIA 
 
Volgens de 21-jarige nieuweling Gianluca Maria is de                                                                   
ambitie van MVV, meespelen voor een van de eerste                                                                       
plekken in de competitie, dezelfde als die van hem.                                                                              
“Ik ben een spits die wíl en móét. Ik ben naar MVV                                                                               
gekomen na een goed gesprek met Tini Ruys. Ik vind                                                                             
het een uitdaging om voor MVV te spelen.” 
Gianluca Maria, roepnaam ‘Luca’, speelde een half                                                                           
seizoen in de D2 van NEC en werd toen al door PSV                                                                        
gescout. Luca speelde in de D3 van PSV en werd later                                                                         
verhuurd aan FC Eindhoven. Bij deze club speelde hij                                                                                            
alle wedstrijden in het vorige seizoen. Bij MVV tekende                                                                                                          
hij een contract voor twee seizoenen.                                                                                                            
De ambitieuze jongeman rondde een VMBO opleiding                                                                                 
af, is een geboren voorhoedespeler, is linksbenig maar                                                                              
kan zowel aan de linker- als aan de rechterkant spelen.                                                                                         
Tot 1 september woont Luca in een hotel aan het                                                                                         
MVV stadion. Daarna betrekt hij een appartement in                                                                                 
Maastricht. Elk weekeinde vertrekt hij naar zijn familie in Venray en is maandagmorgen weer present 
in Maastricht. 
‘Luca’ Maria is, zo zegt hij zelf, van plan iets moois neer te zetten in Maastricht. “Ik weet dat de club 
vooruit wil. Daar zal ik graag aan meewerken. 

 
DICK (COOKY) VOORN 
 

Zelfkennis is de bron van alle wijsheid. Ooit werd  
deze waarheid uitgesproken door een filosoof uit 
de grijze oudheid. Dick (Cookie) Voorn, geboren op 
30 oktober 1948, is een man die weet wat hij kan, 
maar ook wat hij niet kan en dat dan ook niet doet. 
Pure wijsheid, dus. 
“Daar hoef ik niet moeilijk over te doen”, zegt 
Cookie Voorn, sinds kort assistent van MVV’s 
hoofdtrainer Tini Ruys. “Ik weet wat ik kan en moet 
vooral geen dingen gaan doen die me niet liggen. 
Hoofdtrainer  worden, bijvoorbeeld. Ik denk dat ik 
daar te enthousiast voor ben. Teveel “eigen” met 
de spelers wil zijn. Als hoofdtrainer moet je toch 
dat beetje afstand bewaren. Moeilijk, hoor. Toen 
Tinus  me vroeg of ik met hem naar MVV wilde 
gaan, heb ik direct “ja” gezegd. Ik werk drie dagen 
voor MVV in Maastricht, terwijl ik voor PSV 
wedstrijden blijf bekijken en analyseren.  

Dat deed ik al eerder op verzoek van PSV’s trainer Philip Cocu.” 
Dick Voorn. Een enthousiast, mooi mens. Hij schudt de handen van oud-MVV’ers, deelt 
schouderklopjes uit aan spelers en begroet iedereen die hij tegenkomt. Kortom, na drie dagen maakt 
hij al deel uit van het geheel.  
Hij geniet van de positieve reacties op zijn komst naar MVV. “Toch mooi als men zo over je denkt. Niet 
dan? Maar ik ben geen wonderdokter”, relativeert hij onmiddellijk 
 
 AANKONDIGING 
 
Op donderdagavond 24 oktober 2013 vind de jaarlijkse ledenavond weer plaats. Deze avond is 
voor alle leden van de vereniging MVV MAASTRICHT. Na de zomervakantie volgt hier meer 
nieuws over. 
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Het is nog even wennen in Maastricht voor de                                                                                                       
21-jarige Marco Ospitalieri. Het talent woont bij                                                                                            
zijn ouders (vader uit Bergamo, moeder uit                                                                                                                          
Napels), in Maasmechelen. Ospitalieri tekende                                                                                                                     
onlangs een contract voor twee jaar bij MVV.                                                                                                                         
En niet bij FC Eindhoven, dat ook in de race                                                                                                                 
was om de ambitieuze voetballer in te lijven. 
“Waarom MVV?”, vraagt Marco. “Hier is alles                                                                                                         
een beetje groter. Uitgebreider. Ook de                                                                                                         
media-aandacht en dat bevalt mij wel. En, ook                                                                                                    
niet onbelangrijk, de spelersgroep is                                                                                                 
samengesteld uit prima spelers. Een goede                                                                                               
groep. Ik moet nog aan hen wennen en zij aan                                                                                                            
mij. De club wil wat ik wil: hogerop komen.” 
Marco Ospitalieri. Het maakt de jonge voetballer niet veel uit waar de trainer hem straks gaat opstellen 
in het team. Áls het maar gebeurt. Op welke plek? Linksachter? Dát zou Ospitalieri wel willen. Zelfs 
met een concurrent als Leroy Labille. 
 

 
 FRANS ERENS ALGEMEEN DIRECTEUR MVV MAASTRICHT                                                            

                              
                                                                                                                                                              
                                 ”Ik heb het doorgegeven –willen we niet horen” 

 
Frans is sinds midden juni de nieuwe Algemeen Directeur van MVV Maastricht. Hij weet als geen 
ander hoe een operationeel bedrijf geleid dient te worden. Als ex-directeur van Cementfabriek ENCI 
Maastricht leerde hij dat. “MVV is ook een bedrijf”, zegt Frans. Dat houdt dus ook in dat als er geen 
winst wordt gemaakt, aanpassingen in het budget nodig zijn – kostenreducties, dat geldt ook voor 
MVV. 

 
MVV is mijn club, ik kom er al jaren via het 
sponsorschap van ENCI. Frans woont in Berg en 
Terblijt, voetbalde tot zijn 28

e
 jaar als libero in het 

tweede elftal van voetbalvereniging Vilt, was 
twaalf jaar voorzitter van VV Berg ’28, lid van de 
Sportraad, etc. Zijn stelling is: “Of je nu voorzitter 
bent van      VV Berg of werkt voor MVV 
Maastricht, beide moet je met hart en ziel doen”. 
Het maatschappelijk en sociale leven en leiding 
geven aan een vereniging is hem dus niet vreemd. 
Zo organiseerde hij meer dan 20 jaar de 
Geuldalloop, immers hij was, naast  het voetbal, 
een fervent hardloper.  

  
Ik had plotseling na mijn vervroegd pensioen meer 
vrije tijd en kon dus meer voor MVV Maastricht 
doen, verklaart hij. Ik was al voorzitter van de 
Ledenraad en voelde me sterk betrokken. Ik ben 
toen direct, begin dit jaar gestart als 
accountmanager voor sponsoren. Hen bezoeken 

en proberen over te halen MVV Maastricht te blijven steunen.  

 
In en rond Maastricht is de sponsorcapaciteit gelimiteerd, al hebben we veel trouwe sponsoren. 
Vergeet niet dat de vier Limburgse clubs, VVV, Fortuna, Roda en MVV in dezelfde sponsorvijver 
vissen. Om dan toch iemand zo ver te krijgen MVV Maastricht financieel te steunen is niet altijd 
eenvoudig.  
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We hebben de laatste jaren fors gewerkt met de maatschappelijke projecten, dat heeft ons veel 
krediet gegeven. Sponsoren waarderen dit. 
Onlangs is bekend gemaakt dat MVV Maastricht zich de winnaar mag noemen van de 
                                     
                                              Meer dan Voetbal Award 2012-2013 
 
In de categorie “Profclub van het jaar” verkoos de vakjury de Maastrichtse club. De strijd tegen 
obesitas, via het project “Overgewicht buitenspel”, en de grote rol van de club en spelers bij de 
uitvoering van de maatschappelijke projecten was voor de jury doorslaggevend. 
 
Begin juni van dit jaar is hij door het Bestuur gevraagd om de rol van Algemeen Directeur op zich te 
nemen en leiding te geven aan de dagelijkse gang van zaken.  
Frans Erens wil zijn tijd, kennis en inzet beschikbaar stellen om MVV Maastricht te brengen waar het 
hoort, hogerop. Ik ken het bijzondere verleden van MVV Maastricht goed en weet dat enkele jaren 
geleden een groep zakenlieden de club van de ondergang heeft gered. Als dat niet was gebeurd zou 
MVV waarschijnlijk niet meer hebben bestaan. Ik heb daar grote bewondering voor en een gruwelijke 
hekel aan de uitspraak van medewerkers: ‘…ik heb het doorgegeven…’ Hoe bedoel je: ‘doorgegeven’. 
Handen uit de mouwen. Anders komen we er niet. 
 
Dat geldt dus ook voor onze leden van de Vereniging MVV Maastricht.  Alle hulp is nodig. Wat MVV 
Maastricht, volgens Frans beslist nodig heeft, is een solide basis ondanks een bescheiden budget. 
Trouwe sponsoren zoeken, slimme scouting en gedegen jeugdopleiding is een must. De juiste spelers 
aantrekken. Dat zou best eens kunnen gebeuren als door het plan ‘Maastricht United’, waar twintig  
amateurclubs bij zijn aangesloten, spelers worden gescout die doorstromen naar het eerste elftal van 
MVV. Sterker nog, stel je voor dat je één van die talenten kunt verkopen voor een miljoen, droomt 
Frans hardop. “Dan was de club er in één klap bovenop.” Tot die tijd is er nog veel te doen – handen 
uit de mouwen!! 
 

MVV Organisatorisch: 
 
MVV steunt op vier zogenaamde ‘klaverbladen’.  
 
1. Het kantoor, onder leiding van algemeen directeur Frans Erens;  
2. Technische staf: trainers en jeugdopleiding onder leiding van Ron Elsen;  
3. Scoren op Vrijdag (stadion/wedstrijden) – leider Jos de Kruijf   
4. Scoren door de Week (de maatschappelijke projecten) – leider Peter Paul Muijres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Scoren	door	de	
week	

• Scoren	met	
Talent	

• Scoren	op	
Vrijdagavond	

• Scoren		vanuit	
de	basis	

Uitverkocht	In	control	

	Samen	een	klasse	beter	 Veer	doen	‘t	

Algemeen	Directeur	
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Onder het masker van ”wie-doet-mij-wat”, de huisstijl van de 20-jarige middenvelder Bryan Smeets, 
huist een uiterst gevoelig mens. Iemand die behoorlijk gebukt kan gaan onder de kritiek aan zijn adres. 
Niet mis te verstane uitspraken van supporters, die overigens niet aan hem maar onder elkaar werden 
gespuid, waren hard. Meedogenloos. Vaak ongenuanceerd. Hij was toch die vedette die op 17-jarige 
leeftijd werd gekozen voor het Nederlands elftal onder 17? Hij moet dan toch elke week dat “sterdom” 
waarmaken? Voor hen, de aanhang?” 
 
Wat deze supporters kennelijk niet weten is                                                                                                                         
dat Bryan Smeets, begiftigd met een                                                                                              
onwaarschijnlijk mooie techniek, een mens is                                                                                                               
zoals zijzelf. Met fouten en foutjes. Hij zegt                                                                                                             
daarover aan het begin van het nieuwe                                                                                                            
seizoen: “Ik ben geen machine”. Ik doe mijn                                                                                                                  
werk met veel plezier, maar ik kan niet meer                                                                                                               
dan mijn best doen. Hoe ik denk over die                                                                                                                      
kritiek? Soms zou ik een bal in mijn handen                                                                                                
willen pakken, naar de tribune lopen en tegen 
 zo iemand zeggen: “kom het lekker even zelf  
doen”. Als ik tien passes goed verstuur hoor je 
 niemand. Komt één ervan niet goed aan, is 
het hek van de dam. Ik leg nu eenmaal veel 
 risico in mijn spel. Altijd dat gekanker. Ik krijg 
er wat van. Maar laten we het over volgend 
seizoen hebben.” 
Gelukkig voor MVV ging een eventuele  
transfer niet door. Hij wilde weg uit Maastricht, 
 wellicht door de druk van het móéten presteren. Even geen gezeur aan zijn hoofd. Voetballen 
 wil hij. De motor van het elftal zijn. Spelen als een nummer 10. Risicovol en nog een paar doelpunten 
meer meepikken. 
 
“Het doel van MVV is duidelijk”, zegt Smeets. “We gaan op dezelfde manier spelen als vorig jaar. 
Hoog eindigen. Dat is het streven. Als ik daar aan mee mag werken, graag. We trainen hard en met 
overgave. Ik zal alles in het werk stellen om een vaste plek in het elftal te veroveren. Ik heb een goed 
gesprek gehad met Tini Ruys, Cookie Voorn en Edwin Hermans en heb daar een uitstekend gevoel 
aan overgehouden. Ik word gewaardeerd. Als Michael la Rosa en Danny Schreurs weer terug zijn en 
ook  de nieuwelingen zich laten gelden,  kan het niet anders of het gaat wéér een mooi seizoen 
worden.” 
 

 
                                                                                       

  VERSLAG LEDENRAAD VERGADERING VERENIGING MVV OP 2 
SEPTEMBER 2013. 
 
 
Aan het begin van de vergadering zijn de nieuwe ledenraadleden geïnstalleerd. Guy Bannier en 
Stefan Smeekes, namens de afdeling overheid en Job Verhijden namens de afdeling sympathisanten. 
 
De afdelingen non-profit, sportliefhebbers en maatschappelijke projecten hebben de vacatures 
uitgezet. We hopen de volgende  ledenraad opnieuw leden te kunnen installeren. 
 
Door het invullen op vrijwillige basis van de functie van Algemeen Directeur a.i. van Frans Erens heeft 
het bestuur geconstateerd dat er een mogelijke dubbelrol zou kunnen plaats vinden. Immers Frans 
Erens is ook voorzitter van de Vereniging MVV. Aan de ledenraad is voorgesteld om hem tijdelijk uit 
zijn voorzitterschap te laten stappen, hem wel lid te laten blijven van de ledenraad maar dan zonder 
stemrecht. Deze situatie wordt gecreëerd tot februari 2014 en dan zal Frans Erens helderheid 
verschaffen of zijn algemeen directeurschap tijdelijk is of langer gaat duren. 
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Voor deze periode is Rob Beaumont, secretaris van de Vereniging, gevraagd om tijdelijk het 
voorzitterschap waar te nemen. 
De ledenraad heeft hiermee ingestemd. 
Door Frans Erens is, in zijn rol als Algemeen Directeur, de nieuwe organisatievorm van de BVO 
toegelicht. Meer informatie hierover valt elders te lezen in deze nieuwsbrief. 
 
Er is gesproken over de incidenten tijdens de wedstrijd MVV-Jong Twente. Ook in deze nieuwsbrief 
kunt u de reactie lezen van het bestuur van de Vereniging en de ledenraad. Bestuurslid Maurice 
Olivers heeft het vertrek van een drietal bestuursleden van de BVO MVV toegelicht. 
 
De KNVB heeft MVV in categorie 3 geplaatst wat betreft de financiële situatie op basis van de 
ingediende begroting voor dit seizoen. Die indeling kan bij ieder meetpunt weer veranderen, maar we 
zijn wel blij dat we in ieder geval door deze keuring goed heen gekomen zijn. 
 
Leon van Melick hield een bevlogen presentatie over de nieuwe aanpak van de MVV jeugd. De 
Ledenraad was onder de indruk van die presentatie. Zeker gezien het feit dat de jeugd de echte 
toekomst moet hebben bij MVV. Kritische geluiden waren er ook. Onduidelijk was de aansluiting met 
Maastricht United, een voorwaarde om te voorkomen dat het lijkt dat er weer een nieuw initiatief 
ontstaat dat geen/weinig verbinding heeft met andere initiatieven. En het plan kost geld, waar komt dat 
vandaan?  De groep zal ook eigen middelen werven. Duidelijk is dat we zeker niet ruim in ons jasje 
zitten, net als vele andere Jupiler clubs. 
Aan het einde nam Hennie Bastiaans ons mee naar de ontwikkelingen m.b.t. de laatste maanden en 
de transferperiode, werd de ledenraad verrast met de mededeling dat de transfer van Sema rond was, 
maar kregen we ook te horen dat we verloren hadden bij Telstar…… 

 
 
CEM UNAL EN MITCHEL DE JONG 
 
 
Te jong voor de hoofdmacht van MVV? Als het aan de zeventien jarigen Mitchell de Jong en Cem 
Unal ligt maken ze zo snel mogelijk hun debuut. Cem als spits en Mitchell als verdedigende 
middenvelder.  
 
De eerste wedstrijd tegen Dordrecht mochten ze al ruiken aan de sfeer rond een belangrijke wedstrijd 
als deze. Niet in de vaste kern maar wel als bankzitters. 
Bang voor een harde confrontatie met doorgewinterde spelers is het tweetal niet. Cem Unal, die in het 
Belgische Maasmechelen woont: “Ik hou van hard voetbal. Ik deins niet terug voor fysieke of andere 
intimidaties van verdedigers. Ik zal laten zien dat ik aanwezig ben. Tonen dat ik kopsterk ben en een 
assist kan afmaken.” 
 
Mitchell de Jong, Maastrichtenaar van geboorte, knikt bevestigend als hij de uitleg van zijn 
ploeggenoot hoort. “Ik ben een verdedigende middenvelder. Kan een pass geven en anderen een 
doelpunt laten maken. Ik ben weliswaar klein van stuk maar dat zal geen beletsel zijn te voetballen 
zoals ik dat wil. Als klein kereltje liep ik met mijn vader Frenk naar het stadion en zei tegen hem: “pap, 
hier wil ik later ook voetballen”. Het is uitgekomen. Ik speelde als 7-jarige bij Rapid toen meneer Thal 
(MVV-scout Michel Thal, red.) mij vroeg naar MVV te komen. Mijn droom was uitgekomen. 
 
Mitchell de Jong en Cem Unal. Twee piepjonge talenten waar MVV nog veel plezier aan kan beleven. 
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CEM UNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           MITCHELL  DE JONG 
 
 
 
Wij danken MVV fotopartner PubliciteitVisie.nl voor het beschikbaar stellen van de 
foto’s in deze nieuwsbrief                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
    


