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!Voorwoord&van&de&Voorzitter 

De!prestaties!op!het!veld!zijn!nog!niet!wat!we!
verwacht! hadden.!Altijd! zijn! er! aan!het! begin!
van!het!seizoen!hoge!verwachtingen.!En!dan!is!
het! vervelend! voor! iedereen! als! er! niet! uit:
komt!wat!verwacht!was.!

Maar…! zijn!de! verwachtingen!wel! realistisch?!
Een! jonge! ploeg,! weinig! ervaring,! dragende!
spelers! zijn! vertrokken! en! nog! volop! in! ont:
wikkeling….! De! spelers:! en! trainersgroep! zul:
len!de!eerste!zijn!die!balen!van!het!feit!dat!er!
weinig!gewonnen!wordt.!

Dat!het!aan!de!bewaking!van!de!financierings:
kant!beter!gaat,! is!dan!ook!een!schrale,!maar!

wel!belangrijke!troost.!Immers!nergens!kun!je!
meer!uitgeven!dan!je!ontvangt,!maar!de!voet:
balwereld! hoeft! zich! blijkbaar! niet! aan! die!
wetten!te!houden.!

Allerbelangrijkste!!in!deze!fase!is!hoop!te!hou:
den! en! vertrouwen! richting! toekomst.! Ver:
trouwen! dat! MVV! weer! op! haar! pootjes! te:
recht!komt.!

Hoop!doet!leven!is!de!uitdrukking!en!zo!is!het!
ook!!!

Rob&Beaumont,&Voorzitter&Vereniging&MVV&
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! Verslag&ledenraadvergadering&Vereniging&MVV&29&oktober&2014&

Tijdens!de!ledenraad!vergadering!zijn!Maurice!
Jeurissen! en! Erik!Meijer! benoemd! als! lid! van!
de! Ledenraad! voor! de! afdelingen! Profit! res:
pectievelijk!Oud:spelers.! !Aangezien!een!drie:
tal!leden,!te!weten!Johan!Dinjens,!Nico!Mares!
en!Willem!Thijssen!hun! lidmaatschap!voor!de!
ledenraad!hebben!opgezegd,!zijn!er,!naast!de!
reeds!eerder!openstaande!vacatures,!momen:
teel! vijf! in! te! vullen! plekken! binnen! de! ver:
schillende!afdelingen.!Op!korte! termijn! zullen!
deze! vacatures! onder! de! aandacht! gebracht!
worden!bij!alle!leden!van!de!vereniging.!(Houd!
de!mail! in! de! gaten!)!We!hopen!de! volgende!
ledenraad! weer! nieuwe! leden! te! kunnen! in:
stalleren.!

Vervolgens! is! Rob! Beaumont! benoemd! tot!
voorzitter! van! het! bestuur! van! de! Vereniging!
MVV!en!Jeroen!Wijckmans!tot!secretaris,!dit!in!
samenwerking! met! Marie:Elise! Géron.! Guy!
Bannier,!ook! lid!van!de! ledenraad,!zal!het!be:
stuur! gaan! ondersteunen! op! het! gebied! van!
communicatie!en!PR.!

Door! Jef! Thoma,! de! penningmeester! van! de!
BVO,! werd! een! toelichting! gegeven! op! het!
afgelopen! jaar.! Het! bleek! dat! de! BVO! MVV!
Maastricht! een! winst! heeft! geboekt! van! €!
58.000.!Deze!winst! is! een! financiële! opsteker!

voor!de!organisatie! en!wordt! gebruikt!om!de!
tekorten!uit!het!verleden!weg!te!werken.!MVV!
heeft! op! dit!moment! een! negatief! eigen! ver:
mogen!van!€!340.000.!Voor!het!seizoen!2014:
2015! is! de! prognose! om! €! 175.000! winst! te!
maken! en! zo! een! belangrijke! stap! te! zetten!
richting! een! financieel! gezonde! club.! In! sei:
zoen! 2015:2016! wil! de! BVO! het! resterende!
tekort!weg!werken.!De!begroting! is! inmiddels!
ingediend! bij! de! KNVB.! Opvallend! hierin! was!
de! afbrokkelende! ontvangsten! door! onder!
andere! minder! sponsorgelden,! tv! gelden! en!
recettes.!De!ledenraad!heeft!unaniem!de!jaar:
rekening!en!de!begroting!vastgesteld.!

Ron!Elsen!heeft! ! een!uitvoerige!uiteenzetting!
gegeven! waar! we! nu! staan! inzake! ambitie,!
doelstelling! en! resultaat.! Hoe! zit! de! ploeg! in!
elkaar,!wat!mag! je!verwachten!en!waar! loopt!
men! tegenaan.! Een! uitgebreide! dialoog! met!
de! leden!van!de! ledenraad!volgde!op!zijn!be:
toog.!

Met! dank! aan! de! aanwezige! bestuursleden!
van! de! BVO!MVV! en! de! leden! van! de! leden:
raad,! sloot! Rob! Beaumont,! voorzitter! van! de!
Vereniging!MVV,!deze!avond!af.!

MarieDElise&Géron&

 

 

“De$voetbalsport,$en$dat$geldt$eigenlijk$voor$elke$andere$sport,$zit$anders$in$
elkaar$dan$vroeger.$Neem$nu$de$handelingssnelheid.$Die$is$vertienvoudigd.”!
<<&Stefano&Iadicicco,&bewegingswetenschapper&MVV!

“MVV$zal$het$in$de$toekomst$moeten$hebben$van$de$‘kleine’$sponsoren.$Mid@
denstanders,$bedoel$ik.$Tweehonderd$‘kleintjes’$maken$immers$één$hele$gro@
te.$Toch?”!
<<&Funs&Dolmans,&sponsor&MVV&en&eigenaar&Schildersbedrijf&Dolmans!
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!!MVV’ers&actief&bij&“Overgewicht&Buitenspel” 

Stijn! Vullings! van!
MVV:! “De! kracht!
van! MVV! Maas:
tricht!en!de!MVV:
spelers! in! het!
bijzonder! in! dit!
programma!zit!‘m!
met! name! in! het!
rolmodel! dat! de!
spelers! zijn! voor!
de! deelnemers.!
Samen! met! de!
andere! partijen!
trachten!we!een! goed!en! succesvol! program:
ma!tegen!Obesitas!te!ontwikkelen”.!

Begin! september! was!
al! weer! de! derde! af:
trap!van!een!15!weeks!
programma.! Het! be:
gon! allemaal! met! het!
ondertekenen! van!
een! officieel! contract!
waarin! de! jongens! en!
meisjes! (8:16! jaar)!
zich! “vastpinnen! aan!
de! doelstellingen”.! De! hoofddoelstelling! van!
het! beweegprogramma! is! om! de! jongens! en!
meiden!met!overgewicht!op!speelse,!sportieve!
wijze! te! laten!ervaren!hoe! leuk!bewegen! kan!
zijn.!Plezier!staat!voorop.!In!het!traject!komen!
ze! in! aanraking! met! een! zeer! divers! aanbod!
van! sport! en! spel,! zoals! voetbal,! basketbal,!
badminton!en!dans.!Afvallen! is!natuurlijk!een!

doel,! maar! dat!
komt! vanzelf!
wanneer! het! kind!
plezier!krijgt!in!het!
bewegen! en! dit!
daarom!vaker!gaat!
doen.!!

In! dit! project!
werkt!MVV!samen!
met!MUMC+! (kin:
dergeneeskunde),!
Maastricht! Sport,!

Fontys!Sporthogeschool!!en!Health!Center.!

Voor! MVV! zijn! onder! andere! Nick! Kuijpers,!
Sven! Braken! en! Mark!
Veldmate! zeer! betrok:
ken! en! behulpzaam! bij!
de! uitvoering.! Hun! en:
thousiasme! is! heel! be:
langrijk! voor! het! succes!
van!de!kinderen.!

Met! een! flesje! water! in!
haar! hand! en! transpire:

rend! recenseert!Bente!deze!middag!als! volgt:!
“Dit! is! aordig! sjiek”.! De! moeder! van! Bente!
beaamt! dit:! “Bente! bleef! maar! vragen! van:
middag,!wanneer!gaan!we!nou?!”!!

Met!dank!aan!de!spelers!!!!

 

“Ik$wil$bij$MVV$laten$zien$dat$ik$het$scoren$nog$niet$verleerd$ben.”$
<<&Davy&Brouwers,&rechterspits&MVV!

“…naar$gelang$het$scoreverloop$denk$je:$‘ut$waor$weer$kloete$of$veer$höbbe$
gewonne…’$Je$drinkt$nog$wat$en$gaat$naar$huis.”!
<<&Paul&Rinkens,&voorzitter&MVV!
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!!DRINK&WATER 

Die! slogan! staat! op! het! shirt! van! het! MVV:
team.! Al! meer! dan! een! jaar.! Waarom! staat!
‘Drink! Water’! op! het! shirt?! Zoals! iedereen!
weet! is!MVV!Maastricht! ook!maatschappelijk!
actief!bij! de!uitvoering! van!verschillende!pro:
jecten.!De! afgelopen! jaren! hebben!we! vanuit!
de!veelheid!van!projecten!de!aandacht!toege:
spitst!op!twee!thema’s:!Maastricht!United,!het!
samenwerkingsverband! van! MVV! Maastricht!
met!de!amateurverenigingen!in!de!stadsregio,!
en! Scoren! met! Gezondheid.! Over! Maastricht!
United! hebben!we! u! al! eerder! geïnformeerd:!
de! jeugdopleiding! van! voetballend! en! voet:
balminnend!Maastricht.!

Scoren! met! Gezondheid! is! een! samenwer:
kingsverband! van! Maastricht! UMC+,! Medi:
reva,!Medtronic,!Q:Park,!GGD!Zuid:Limburg!en!
een! aantal! andere! contribuanten.! Dit! samen:
werkingsverband! heeft! een! scala! van! pro:
jecten!geïnitieerd,!waaronder!Drink!Water.!

Drink! Water! gaat! over! bewustwording.! Kin:

deren!worden!bewust!gemaakt!van!het!belang!
van! drinken! van! water! in! plaats! van! suiker:
houdende! en! alcoholhoudende! dranken.! Ou:
ders,! leraren! en! andere! begeleiders! worden!
uitgenodigd! op! school! en! bij! de! sportvereni:
gingen!de! kinderen!daar! steeds! aan! te! herin:
neren.!We!zijn!nu!druk!doende!meer!bekend:
heid!te!geven!aan!het!belang!van!het!drinken!
van!water:!drink!gewoon!1!liter!water!per!dag,!
waarom!niet?!MVV!Maastricht! is! een!belang:
rijk! medium! om! meer! bekendheid! te! geven!
aan!Drink!Water.!

Dus!daarom:!zegt!het!voort,!drink!1!liter!water!
per!dag!!

Theo&Thuis,&voorzitter&SMPM&(de&maatschapD
pelijke&stichting&van&waaruit&de&verschillende&
projecten& worden& georganiseerd,& zie& ook&
SMPM.nl)&
(wordt'vervolgd)&

!

 

 

“Als$MVV$verliest,$maar$er$is$keihard$gewerkt$dan$is$dat$niet$meer$dan$
jammer.$Daar$moet$je$niet$al$te$lang$bij$stil$blijven$staan.$Passie$en$inzet.$
Dat$zijn$de$twee$toverwoorden.”!
<<&Peter&Bijsmans,&eigenaar&Schildersbedrijf&en&sponsor&van&MVV!

“Talent$alleen$is$niet$voldoende.$Inzet,$mentaliteit$en$de$wil$om$iets$te$be@
reiken$is$uitermate$belangrijk”!
<<&Eric&Meijer,&trainer&Maastricht&United!
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! Boete 

Vijfduizend!gulden.!Dat!was!
het! ‘salaris’! van! René! Ceu:
len! (77),! rechtsback! van!
MVV,! rond! de! ! jaren! zestig!
van! de! vorige! eeuw.! Welk!
een! contrast!met!de! gigan:
tische! bedragen! die! we:
reldsterren! momenteel!
incasseren.! Mannen! die!
niet! eens! met! hun! ogen!
knipperen! en! lachend! hun!
schouders! ophalen! over!
boetes!van!enkele!tonnen.!

Hoe! anders! was! dat! vroe:
ger.! Tijdens! de! voetbalcar:
rière!van!René!Ceulen!was!zondag!voetbaldag.!
Zaterdags!moesten!de!eerste!elftalspelers!om!
22.30!stipt!thuis!zijn.!Cinemaatje!pikken?!Pilsje!
drinken?! Verloofde! naar! huis! brengen?! Alle:
maal!oké,!maar!om!half!elf! thuis!en!onder!de!
wol.!Begrepen?!Anders….!

“We! moesten! zondagsmorgens! om! acht! uur!
aan! het! station! in! Maastricht! verzamelen! en!
vervolgens! naar! het!westen! van! het! land! rei:
zen”,!weet! René! Ceulen.! “Ik! herinner! het!mij!
als! de! dag! van! gisteren.! Een! uitwedstrijd.! Ik!
weet! niet! meer! tegen! wie,! hoor.! Ik! woonde!
toen!aan!de!Statensingel!23.!Mijn!zus!Corrie!in!
de!dezelfde! straat!op!nummer!57.!Omdat!wij!
geen! televisie! hadden! en! Corrie! wel,! ging! ik!
zaterdag!voor!de!uitwedstrijd!bij!haar!naar!de!
tv!kijken.!Een!detective!die!om!22.30!uur!afge:
lopen!was.! Bang! om! te! laat! te! komen! ben! ik!

direct!naar!huis!gegaan!maar!
vond!in!de!brievenbus!toch!al!
een!bericht!van!eerste!elftal:
begeleider!Wim!van!Kerkoer:
le! en! toenmalig! trainer! Ba:
rend!Braaksma.! In!het!briefje!
stond!dat! ik!beboet!zou!wor:
den.! Verdorie!! Ik! was! vijf!
minuten!te!laat.”!

Hoe!hoog!die!boete!was!wist!
de! Maastrichtse! verdediger!
niet!en! stond!ook!niet! in!het!
epistel! vermeld.! Maar! voor!
iemand! die! 5000! gulden! als!
jaarsalaris! opstrijkt,! 100! gul:

den!voor!een!gewonnen!wedstrijd! incasseert,!
voor!een!gelijk!spel!50!gulden!en!7,50!gulden!
voor!elke!training!(MVV!trainde!toen!drie!keer!
per! week)! opstrijkt,! is! elk! boetebedrag,! hoe!
klein!ook,!teveel.!

De! uitwedstrijd! werd! overigens! verloren.!
Geen!premie!dus.!En!de!‘beloofde’!boete?!Die!
bleek!75!gulden!te!bedragen.!

“Hadden!we!urenlang! in!de!bus!gezeten,!ver:
loren,!dus!niets!verdiend!en!daar!bovenop!ook!
nog! een! boete”,! zegt! Ceulen.! “Trouwens”,!
vervolgt! hij,! “ook! Bertie! Willems! en! Gerard!
Bühler! waren! de! pineut.! Ach,! laten! we!maar!
zeggen:! gedeelde! smart! is! dubbele! smart.!
Toch?”!

Jean&Brandts&
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“Het$hoofddoel$van$het$beweegprogramma$is$jongens$en$meiden$met$over@
gewicht$op$speelse,$sportieve$wijze$te$laten$ervaren$hoe$leuk$bewegen$kan$
zijn.”!
<<&Michelle&van&Mulken,&arts&en&coördinator&van&COACH&Sports!
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! Nieuwe&locatie&voor&Aw&Hiere&Kompeneij 

Na! twaalf! jaren! in! Klein! Geusselt! te! hebben!
gehuisd,!gaat!het!illustere!gezelschap!van!oud:
voetballers,! medewerkers! en! wat! dies! meer!
zij,!genoemd!de!‘Aw!Hiere!Kompeneij,!verhui:
zen.! De! reden:! Klein! Geusselt! gaat! (eindelijk)!
tegen!de!vlakte.!Het!krakkemikkige!gebouwtje!
staat!op!wankelen!en!is!niet!meer!te!redden.!

Vanaf! 13! november! is! het! gezelschap! te! gast!
in! een! van! de! ruimtes! van! ‘Flexprof’! aan! de!
Stadionweg! 70B.! Een! gebouw! dat! deel! uit:
maakt!van!stadion!De!Geusselt!

Ralph!van!Zanten,!met!Gabriël!Geuskens!eige:
naar!van!Flexprof!staat!de!ruimte!graag!af!aan!

het!gezelschap.!

Even! voorstellen:! Flexprof! ! is! gespecialiseerd!
in! bemiddeling! en! projectmatig! inzetten! van!
technisch! toptalent.! Hun! consultants,! die! zelf!
kunnen!bogen!op!uitgebreide!technische!vak:
kennis,!!hebben!allen!jarenlange!ervaring!voor!
wat!betreft!het!bemiddelen!van!MBO,!HBO!en!
Academische!professionals.!

De! Aw! Hiere,! zullen! vanaf! 13! november! elke!
donderdagmorgen!vanaf!9.30!uur!present!zijn!
bij! Flexprof.! Hun! dank! gaat! uit! naar! de! eige:
naars! van! Flexprof,! Ralph! Van! Zanten! en!
Gabriël!Geuskens.!
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Wij$ danken$MVV$ fotopartner$ PubliciteitVisie.nl$ voor$ het$ beschikbaar$ stellen$ van$ foto’s$ in$ deze$
nieuwsbrief.$

!

“Maastricht$United$wil$talentvolle$spelers$een$kans$bieden$door$hen$kennis$
te$laten$maken$met$professionele$trainers.$Een$uitstekende$leerschool.$
Maastricht$United$traint$de$besten$van$de$besten.”!
<<&Paul&Penders,&trainer&Maastricht&United$

“Als$we$niet$voor$elkaar$zorgen,$gaat$iedereen$kapot.$De$Eredivisie$ont@
vangt$dit$seizoen$65$miljoen$aan$tv$gelden,$de$Jupiler$League$6,5$miljoen.$
WAANZIN!$Acht$jaar$hebben$we$zitten$slapen.$Steeds$zeiden$ze:$‘het$komt$
goed.’$Nou$het$komt$niet$goed.$We$moeten$er$met$gestrekt$been$in!$
<<&Pieter&de&Waard,&algemeen&directeur&Telstar$


