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!Voorwoord&van&de&Voorzitter
Het! seizoen! is! weer! begonnen! en! als! deze!
nieuwsbrief! gepresenteerd! wordt! zitten! er! al!
weer!twee!maanden!op.!Voor!de!trainers!van!
MVV! is! de! start! toch! altijd! weer! verrassend.!
Immers!welke!spelers!vertrekken!er,!komen!er!
nieuwe!spelers!bij,!wanneer!komen!die!er!dan,!
zijn!er!voldoende!centen!om!te!mogen!beste?
den! aan! uitbreiding! van! de! spelersgroep! of!
moeten!we!wederom!zuinig!aan!doen,!etc.!

maken! die! compleet! is! i.p.v.! een! elftalfoto!
zonder!keepers…!
Alle!lof!dus!voor!onze!trainersstaf!die!rustig!en!
geduldig!moet!wachten!op!de!diverse!ontwik?
kelingen!en!er!ieder!jaar!weer!vol!goede!moed!
tegenaan!gaan.!Een!seizoen!dat!in!ieder!geval!
dit! jaar! gestart! is! met! een! grotere! groep! spe?
lers!die!wist!dat!ze!eind!juni!op!het!trainings?
veld! moesten! staan.! Ook! dat! is! een! compli?
ment! waard! aan! de! technische! staf! van! MVV!
die! spelers! langer! weet! te! binden! en! ook! fi?
nancieel!kan!binden!!

Daarnaast! hebben! we! te! maken! met! een! ab?
surd!lange!transferperiode!en!weet!je!eigenlijk!
pas! op! 1! september! met! welke! groep! je! aan!
de!slag!kunt!gaan!tot!de!winterperiode.!Vraag!
die! bij! mij! opkomt! is! waarom! er! twee! maan?
den!een!transferperiode!moet!zijn?!Breng!die!
terug!naar!één!maand!en!dan!heb!je!je!zaken!
te! regelen! als! betaald! voetbal! organisatie.!
Kunnen! we! tenminste! direct! een! elftalfoto!

De! start! van! het! seizoen! is! in! ieder! geval! uit?
stekend!geweest.!Laten!we!genieten!van!iede?
re!pot!van!“uzze!jongens”.!
Rob&Beaumont,&Voorzitter&Vereniging&MVV&
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“Ik$wil$bij$MVV$een$completere$voetballer$worden.$Sterker$nog$ik$wil$de$
club$helpen$te$promoveren.”!
<<&Stefan&O’Connor&(19)!

! Werkgroep&Historie&MVV
Vanuit!de!ledenraad!van!de!Vereniging!MVV!is!
een! werkgroep! gevormd! die! de! historie! van!
MVV! terug! wil! brengen! in! de! business! ruimte!
van!MVV!en!mogelijk!in!de!toekomst!materia?
len!zal!gaan!digitaliseren.!

Daarnaast!willen!we!goede!stevige!vitrinekas?
ten! aanschaffen.! We! zoeken! hiervoor! aparte!
sponsoren,!die!(deels)!een!kast!willen!sponso?
ren.! We! denken! hierbij! aan! bedragen! van! €!
250,??! of! een! veelvoud.! Weet! je! iemand! die!
dat! zou! willen! doen! waarmee! we! in! gesprek!
kunnen!gaan!over!hoe!dit!te!regelen…!laat!het!
ons! weten!! Vele! handen! maken! licht!werk! en!
ons! gezamenlijk! netwerk! is! groter! dan! het!
netwerk!van!alleen!de!werkgroep!leden.!

In! eerste! instantie! wil! de! werkgroep! kijken! of!
en! waar! er! MVV! materialen! uit! het! verleden!
nog!zijn!en!bespreken!met!de!eigenaren!of!zij!
deze! spullen! mogelijk! willen! afdragen! aan!
MVV.! In! vitrinekasten! willen! we! dan! materia?
len!uitstallen!die!er!toe!doen!voor!de!historie.!
Heb!je!thuis!oude!MVV!materialen!waarvan!je!
denkt! dat! die! in! een! kast! uitgestald! zouden!
kunnen!worden,!laat!het!ons!dan!weten.!Weet!
je! anderen! die! mogelijk! materialen! hebben!
attendeer! hen! dan! op! deze! nieuwsbrief! en!
vraag! hen! contact! op! te! nemen! met! ons.!

In! de! werkgroep! zitten! Alfredo! Coenen,! Yvon!
Prince,! Leon! Partouns,! Sjoerd! Duykaerts! en!
Rob! Beaumont.! Contact! opnemen?! Doe! dat!
per!mail:!r.beaumont53@gmail.com.&
Let$op:$in$de$MVV$gazet$staat$een$verkeerd$e4
mailadres.$Dit$is$het$juiste!!$
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“Ik$weet$dat$ik$hard$moet$vechten$voor$een$vaste$plek$in$het$elftal.$Maar$
geloof$me,$dat$gaat$lukken.”!
<<&Patrick&N’Koyi&(26)!

!!Ironman
Drie! iron! mannen! streden!
op! 31! juli! j.l.! mee! aan! de!
ironman.! Een! triatlon! van!
3,8! km! zwemmen! in! de!
Maas,! 180! km! fietsen! door!
Limburg! en! 42! km! mara?
thon! door! Maastricht.! Een!
onvoorstelbare! inspanning!
door! zowel! profs! als! ama?
teurs.! Voor! 24.00! uur! ’s!
nachts!dien!je!binnen!te!zijn!
en! om! 7! uur! ’s! ochtends!
wordt! vertrokken.! Bijna! 2000! deelnemers!
namen!er!aan!deel.!

team”.!
Vooraf!
hadden! ze! ge?
vraagd! of! er! men?
sen!waren!die!hen!
konden!sponsoren!
en! de! opbrengst!
zou! ten! goede!
komen! aan! de!
MVV! jeugd.! Ge?
zamenlijk! hebben!
ze! €! 714,??! opge?
haald! en! Masita,!
de!kledingsponsor!van!MVV,!heeft!dat!bedrag!
verhoogd! naar! €! 2100,??.! Fantastisch! van! Ma?
sita,!maar!ook!een!fantastische!prestaties!van!
deze!drie!sportmannen.!

Wat! ook! kon! was! dat! een! trio! deelnam! en!
waarbij! ieder! één! afstand! voor! zijn! rekening!
nam.! Bertil! Kaenen! (zwemmen),! Erik! Meijer!
(fietsen)! en! Dave! van! de! Bogaert! (lopen)! de?
den!mee!onder!de!titel!van!“oud!spelers!MVV!

Chapeau! om! hieraan! deel! te! nemen! en! dat!
ook!nog!ten!bate!van!MVV!!!!!!

! Speldjes&
De! Vereniging! MVV! Maastricht! beschikt! over!
mooie!speldjes.!Als!je!lid!wordt!van!de!Vereni?
ging! krijg! je! die! gratis.! Seizoenkaarthouders!
kunnen! die! krijgen! bij! de! info! balie! aan! het!
stadion!tegen!een!klein!bedrag!van!€!5,00.!Het!
zijn! echte! gadgets! en! zo! kun! je! laten! zien! dat!
je!supporter!bent!van!MVV.!

!
!
!

“Ik$ben$pas$een$jaar$bij$de$selectie$en$moet$dus$nog$veel$leren.$Fysiek$sterker$
worden$ook.$Daarom$doe$ik$aan$krachttraining.”!
<<&Basil&Magermans&(18)!
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“Ik$ben$geboren$met$een$bal$in$de$hand,$zeggen$mijn$ouders$lachend.$Ik$
train$hard$voor$een$vaste$stek$in$het$team.”!
<<&Di&Livio&Jungschleger&(19)!

!!Oproep&aan&de&Leden&van&de&Vereniging&MVV&Maastricht
Komend! jaar! bestaat! MVV! 115! jaar.! In! al! die!
jaren! zijn! er! mooie! gebeurtenissen! geweest!
waar!MVV!bij!betrokken!was.!Maar!ook!zullen!
er! verhalen! zijn! die! minder! mooi! zijn,! maar!
toch!echt!gebeurd.!
Wij!zijn!op!zoek!naar!mensen!die!mooie!verha?
len! te! vertellen! hebben! over! MVV.! Verhalen!
die!u!kent!en!weet,!misschien!een!aantal!men?
sen!in!uw!buurt,!maar!zeker!niet!veel!anderen.!
Zou! u! dat! unieke! verhaal! voor! ons! op! papier!
willen!zetten?!De!redactie!van!de!nieuwsbrief!
zal!uw!brief!/!e?mail!met!open!armen!ontvan?
gen!en!zal!bespreken!of!uw!verhaal!zo!mooi!is!
dat!we!dit!zonder!meer!willen!plaatsen!in!on?
ze! nieuwsbrief.! Stuur! uw! reactie! naar! het! re?
dactieadres:!mpieters@wxs.nl.!

moeilijk! om! dat! op! papier! te! zetten,! laat! het!
dan! ons! ook! weten.! Een! interview! hoort! dan!
tot! de! mogelijkheden;! iemand! anders! schrijft!
uw! verhaal! dan! op.! Als! dat! het! geval! is,! laat!
het!dan!weten!door!een!mail!te!sturen!naar!de!
redactie:! mpieters@wxs.nl! of! een! brief?
je/kaart!te!sturen!naar!Vereniging!MVV!Maas?
tricht,!Postbus!4444,!6202!ZV!Maastricht.!
Wij! kijken! uit! naar! de! gevulde! mailbox! /! brie?
venbus!!!!!

Heeft! u! een! mooi! verhaal,! maar! vindt! u! het!

“MVV$is$een$club$met$ambitie.$Dat$komt$dan$goed$uit$want$ik$ben$ook$ambiD
tieus.”!
<<&Joeri&Schroijen&(25)!

!!Vacature&Ledenraad
In!de!ledenraad!is!een!vacature!bij!de!afdeling!
profit.! Alle! leden! ontvangen! in! oktober! a.s.!
een! uitnodiging! en! profielschets! (deze! zullen!
dan! ook! te! vinden! zijn! op! onze! website!
www.verenigingmvvmaastricht.nl)! en! kunnen!
hierop! reageren.! Wil! je! actief! en! betrokken!

meepraten!met!en!over!MVV,!dan!is!de!leden?
raad! dé! plaats! om! samen! over! de! huidige!
ontwikkelingen,! begroting,! jaarrekening,! etc.!
te! overleggen!! Houd! je! mail! in! de! gaten! en!
ook!de!website!van!de!Vereniging!MVV.!

“Ik$wil$me$bij$MVV$laten$zien.$Als$aanvallende$middenvelder$zal$het$lastig$
worden$een$vaste$keuze$te$worden.”!
<<&Dyon&Gijzen&(22)!
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“Ik$ben$tot$nu$toe$tweede$doelman$van$MVV.$Ik$wacht$mijn$kans$af$om$te$
laten$zien$wat$ik$kan.”!
<<&Mikolaj&Smylek&(21)!

!!Esof&D’n&Duvel&Demèt&Späölt
Zoals! al! eerder! aangekondigd! presenteert! 't!
Mestreechs! Volleks! Tejater! 'n! musical! over! "!
us?MVV?ke".!!
Op! zondag! 11! september! werd! 'n! klein!
voorproefje! gebracht! tijdens! het! Parcours.!!
In!een!vol!theater!aan!het!Vrijthof!konden!de!
vele! belangstellenden! spelers! van! het! Volleks!
Tejater! zien! etaleren! in! de! oude! shirts! van!
MVV!uit!de!jaren!50.!!
Oud?spelers! die! in! de! jaren! 50! Eredivisie!
speelden!aan!de!Boschpoort,!zullen!ook!'n!rol!
krijgen! in! deze! musical.! Zie! de! foto! van! de!
oud?spelers! die! zich! hiervoor! hebben!

aangemeld.!
Er!zijn!nog!kaarten!beschikbaar,!zie!de!website!
www.theateraanhetvrijthof.nl,! maar! wees! er!
snel!bij,!want!de!kaartverkoop!loopt!erg!goed!!

!

Van$links$naar$rechts:$Jeu$van$Bun$(junior),$Math$Pieters,$$Guill.$Haenen,$$René$$Ceulen,$$Gerard$Bühler,$$Breur$Weyzen,$$
Henk$Brinkhuis$en$Frans$Schobben$(elftalleider$MVV).$Op$de$foto$ontbreken$Jo$Toennaer,$Chris$Coenen$,$Gerard$Bergholtz$
en$Piet$van$Neer.$

“Bij$MVV$krijgen$jonge$spelers$meer$kansen$zich$te$manifesteren$dan$in$
België.$MVV$is$een$uiterst$familiale$club.!
<<&Bo&Geens&(21)!
!
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!!Historisch&MVV<tricot&keert&terug&op&toneel!
Het! historische! MVV?
tricot! van! eind! jaren! vijf?
tig! keert! terug.! Niet! op!
het! voetbalveld! maar! op!
het! toneel.! Tijdens! de!
reeks! voorstellingen! van!
de!MVV?musical!‘Esof!d’n!
duvel! demèt! späölt’! dra?
gen! de! acteurs! het! origi?
nele! voetbalshirt! uit! die!
tijd,! dat! de! bijnaam! “De!
Rijstartel”! heeft.! Veer!
Zien!MVV!heeft!de!terug?
keer! van! het! historische!
wedstrijdtenue! mogelijk!
gemaakt.! Het! eerste!
exemplaar! werd! in! Stadi?
on! de! Geusselt! feestelijk! overhandigd! aan!
hoofdrolspeler!Philippe!Dumoulin.!!

beste! MVV?speler! aller!
tijden!te!worden.!!
Speciaal! voor! de! reeks!
voorstellingen! van! de!
musical!heeft!de!stichting!
Veer! Zien! MVV! ervoor!
gezorgd! dat! “De! Rijstar?
tel”!een!comeback!maakt.!
“Wij! zijn! ‘gruuts’! dat! we!
op! het! toneel! het! echte!
wedstrijdtenue! van! toen!
aan!mogen!hebben,”!zegt!
hoofdrolspeler! Philippe!
Dumoulin,! “dat! maakt! de!
musical!af.!Veel!dank!aan!
Veer! Zien! MVV! dat! ze! dit!
mogelijk! hebben! gemaakt.! Wij! zullen! “De!
Rijstartel”!met!eer!dragen.”!!

“De!Rijstartel”!werd!door!de!spelers!van!MVV!
gedragen!tussen!1957!en!1959.!Een!rood!shirt,!
met!een!witte!ster!op!de!borst!en!een!veter!–!
“rijstartel”! –! in! de! hals.! De! spelers! van! “us!
MVV?ke”!stonden!er!toen!mooi!op.!Dat!zal!ook!
het!geval!zijn!bij!de!acteurs!in!de!musical!‘Esof!
d’n! duvel! demèt! späölt’! van! ’t! Mestreechs!
Volleks!Tejater.!Het!verhaal!is!gesitueerd!eind!
jaren! vijftig! en! draait! om! een! makelaar! op!
leeftijd!die!een!pact!sluit!met!de!duivel!om!de!

De! stichting! Veer! Zien! MVV! is! in! 2010! in! het!
leven!geroepen!door!fanatieke!supporters!die!
MVV!Maastricht!graag!financieel!willen!onder?
steunen! in! het! realiseren! van! structurele!
groei.!De!musical!‘Esof!d’n!duvel!demèt!späölt’!
is!vanaf!27!oktober!te!zien!in!het!Theater!aan!
het! Vrijthof.! Tijdens! de! voorstellingen! zijn!
exemplaren! van! “De! Rijstartel”! te! koop;! het!
shirt! is! ook! te! koop! via! de! MVV! Maastricht!
Fanstore!(www.mvvfanstore.nl).!

!

!!Het&MVV<Hart&van&Andries&Jonker
Na! avonturen! als! technisch! directeur,! hoofd?!
en!assistent?trainer!bij!clubs!als!FC!Barcelona,!
Bayern!München,!VFL!Wolfsburg,!Willem!II!en!
FC! Volendam,! is! Andries! Jonker! momenteel!
werkzaam! als! hoofd! van! de! jeugdacademie!
van! Arsenal.! In! dit! lijstje! mogen! we! echter!
zeker! niet! vergeten! dat! Andries! van! 2003! tot!
2006! hoofdtrainer! van! MVV! was.! Door! deze!

periode! heeft! hij! nog! altijd! een! MVV! hart.!
Mede!op!zijn!advies!maken!twee!jonge!talen?
ten! van! Arsenal,! Stefan! O’Connor! en! Kelechi!
Nwakali,!nu!deel!uit!van!de!selectie!van!MVV.!
Andries! komt! binnenkort! naar! Maastricht! en!
de!redactie!hoopt!hem!dan!te!interviewen.!Dit!
interview!zal!dan!te!lezen!zijn!in!onze!volgen?
de!nieuwsbrief.!
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