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« Supporters MVV: BEDAAAAANK!!!
Goh, wat hebben we jullie gemist
tijdens de lockdown. Jullie brengen een fantastische sfeer en je
hebt vaker kunnen zien dat dit
het elftal stimuleert tijdens de
wedstrijd.
Spelers geven ook aan dat zij het
belangrijk vinden dat de supporters hen van alle kanten steunen.
En tegenstanders geven vaker
aan dat het imponerend is als je
het veld betreedt met het gejuich, gezang en de aanmoedigingen van de supporters.
Dus, ook als het niet goed gaat,
toch blijven aanmoedigen, het steunt ons elftal
zeker!!

Foto: Publiciteitsvisie.nl

Daaaaaanke!!!
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« Verslag Ledenraadvergadering 21 september 2021
Als blijk van waardering hebben we de vijf leden die afgelopen jaar afscheid hebben genomen van de Ledenraad een kerstkaart gestuurd
met daarin een kleine waardering voor hun inzet, zijnde een bioscoopbon.
Er is vanuit de ledenraad een werkgroep veiligheid ingesteld naar aanleiding van de perikelen
rond de wedstrijd MVV-Roda. De rode draad
hierin is om zelf zaken op te pakken die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid in het stadion. Samen met MVV trekt de
Vereniging hierin op. Er is bijvoorbeeld al gerealiseerd dat je vanuit de gracht in het uitvak
niet meer op het veld kunt kijken.
In de vergadering is er uitleg gegeven over het
nieuwe initiatief waar de MVV Foundation voor
de maatschappelijke activiteiten van MVV
wordt opgericht. De Vereniging heeft hiermee
een mooie kans om de maatschappelijke activiteiten van MVV mee vorm te geven en daar ook
verantwoordelijkheid voor te nemen in bestuurlijke zin.
Op 29 november 2021 heeft de eerste AvA
(aandeelhoudersvergadering) plaats gehad. Op
de agenda stond de Jaarrekening 20- 21 die besproken is en vastgesteld. Het is duidelijk dat,
met name onder invloed van corona, het

financieel een zwaar seizoen is geweest. Voor
lopend seizoen wordt wederom een negatieve
exploitatie verwacht. We hebben directie en
RvC gevraagd met een plan te komen hoe
hierop te reageren. Er worden over deze jaarrekening kritische vragen gesteld door de ledenraad.
Vanuit de werkgroep Lidmaatschap Vereniging
wordt er een uitgebreide presentatie gegeven,
waarbij de veranderingen en voorstellen die
door de werkgroep zijn gedaan worden toegelicht. Onder oprechte dankzegging voor hun
werk legt de voorzitter van de Ledenraad het
standpunt uit van het bestuur. Hierna ontstaat
er een uitgebreide discussie wat de rol en taak
is van de Vereniging in de toekomst. Door het
bestuur zal er een voorstel worden gemaakt
waarin ook de voorstellen van de werkgroep
worden meegewogen.
Zaterdag 2 april 2022 wordt er een feest georganiseerd in verband met het 120-jarig bestaan
van MVV. Er is inmiddels een mail naar eenieder gestuurd, met daarin verwoord wat men
van plan is. De vereniging zal zich hierbij aansluiten. Ook de werkgroep historie zal hierbij
aanwezig zijn
Marie-Elise Géron

« Interview Voorzitter Gerald Janssen
Gerald Janssen is nu bijna twee jaar voorzitter
van de Vereniging MVV Maastricht. In dit gesprek kijken we terug naar die periode en kijken we vooruit.
Maar eerste de terugblik. Wat is Gerald dan
opgevallen?
Het zijn twee hele vreemde jaren geweest.
Voetbal moet je in het stadion beleven. Lege

tribunes motiveren niemand. En door de financiële problemen die daardoor ontstaan komt
alles in het teken te staan van overleven. Voor
het gehele betaalde voetbal is dit een heel
moeilijke periode. Dit geldt op financieel terrein, maar ook sportief. Voetbal moet ook als
een theatervoorstelling werken en dan is een
lege zaal ook funest. Toch heeft hij deze periode, samen met het bestuur, gebruikt om een
aantal zaken in gang te om de club verder te
Pagina 2 van 11

Nieuwsbrief Vereniging MVV Maastricht
brengen.
Gedurende de afgelopen twee jaren heeft een
structuurwijziging plaats gevonden binnen
MVV en heeft de ledenraad dat unaniem ondersteund. Daardoor is MVV wat betreft de organisatorische structuur geschikt om een investeerder te verwelkomen. Tevens is een cultuurtraject gestart waaraan vele geledingen
deelnemen. Opvallend is dat in dit traject een
grote passie van de deelnemers duidelijk
wordt, hoewel de passie niet altijd positief is.
Waarom is de club niet
geworden wat wij graag
wilden dat hij werd?
Waar staan we nu dan?
Volgens Gerald staan we
op een kruispunt om een
nieuwe weg in te slaan.
De ledenraad wil samen
met het bestuur een andere kant uit gaan. Alles
is daarbij nog niet helder,
maar de Vereniging moet
meer een platform zijn
voor mensen die op een
actieve manier aan MVV
verbonden willen zijn.
Vrijwilligers die actief zijn
bij de club zouden bv zonder meer lid moeten zijn van de Vereniging.
Daarnaast heeft de Vereniging ook de rol van
aandeelhouder en kunnen ze daadwerkelijk invloed uitoefenen op ontwikkelingen. Het gouden aandeel is van belang om de identiteit van
de club te waarborgen, zeker als het gaat om
het eventueel verkopen van aandelen aan een
investeerder. De Vereniging heeft daarin een
doorslaggevende stem.
We praten dus mee en beslissen mee. Daarvoor moeten we ervoor zorgen dat de Ledenraad en het Bestuur dat besluiten neemt ook
echt namens de Vereniging spreken. Een andere insteek dan bijvoorbeeld twee jaar geleden.
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Deze ontwikkeling is een bewuste keuze geweest. In de oude structuur was er geen mogelijkheid voor een investeerder. Nu kan dat wel.
De sociale wortels van de club zitten in de Vereniging. Het activeren van de wortels is van belang om te groeien. Denk bijvoorbeeld aan de
deelname bij maatschappelijke trajecten.
Waar krijgt Gerald energie van?
In ieder geval van de structuurwijziging en het
traject van cultuurverandering. Bij dit laatste
traject zie je veel openheid, passie en betrokkenheid van de deelnemers. Ook het visie traject, dat ontwikkeld
wordt, geeft energie. Het
gevoel van ut “kleine
menneke” dat vroeger bij
MVV kwam borrelt toch
ook weer naar boven.
Sjevraoje als je het stadion binnen komt.
Corona heeft het wel niet
gemakkelijk gemaakt en
de hoop is dat we nu we
weer opener mogen worden, er weer nieuwe en
andere positieve energie
naar boven komt.
Waar staan wij en MVV over drie jaar?
De Vereniging is dan een platform van actieve
leden die meehelpen aan de groei en ontwikkeling van MVV. Onze club is dan gericht op talentontwikkeling, het beter maken van iedereen die bij de club betrokken is, dus ook de
mensen buiten het veld. We zouden dan minstens in de top van de KKD moeten staan. Gericht op organische groei, vanuit het versterken
van kwaliteit en daardoor beter functioneren in
en buiten het veld. Door te investeren in je ontwikkeling, word je beter en groei je als organisatie in alle lagen.
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« Leon Roderburg Overleden
Oud-doelman Leon Roderburg is op
79-jarige leeftijd overleden. Hij was
van 1966 tot 1970 doelman bij MVV.
Daar was hij reservekeeper achter
Frans Körver. Roderburg speelde ook
maar twee wedstrijd voor de Maastrichtenaren. “Frans Körver speelde
nog bij een armbreuk”, zei Roderburg.
In de periode bij MVV was hij ploeggenoot van onder meer Willy Brokamp,

Jo Bonfrere, Johan Dijkstra en Co
Prins. Trainer George Knobel deed in
1969 een beroep op hem tegen Ajax.
Op dat moment was Frans Körver dan
toch te geblesseerd om te spelen. Roderburg moest twee keer capituleren
in Amsterdam tegen een Ajax waar
onder meer Gerrie Mühren, Barry
Hulshoff (ook twee oud-MVV'ers) en
Rinus Michels trainer was.

« ‘De vrouw met de bunekes in häör tas’
De eerste wedstrijd van MVV die de 10 jaar
oude Roger bezocht, was op 25 februari 1981.
Hij ging er samen met een vriendje en diens vader naar toe. FC Wageningen werd die dag aan
de zegekar gebonden. MVV had er een supporter bij.
Later, eind 80er jaren, ging hij samen met zijn
lief en huidige vrouw Katja naar de wedstrijden
van MVV. Katja moest dat stiekem doen. Haar
vader vond het, gezien het fanatisme van de
supporters op de tribune, te gevaarlijk voor zijn

tienerdochter. En had het haar dan ook verboden. Volgens Katja is hij er nooit achter gekomen. Na het online gaan van deze nieuwsbrief
zal dat waarschijnlijk anders zijn.
Roger mocht een keer van zijn ouders niet mee
naar een uitwedstrijd in Roosendaal, tegen het
toenmalige RBC. Hij verzon een verhaal dat hij
met een docent van school (ook fervent MVV
supporter) mocht meerijden. En dat was best
een geloofwaardig verhaal totdat familieleden
hem in station Eindhoven zagen overstappen in
de trein naar Roosendaal.
De liefde tussen Katja, Roger en
MVV ging zover dat zelfs de huwelijksfoto’s werden gemaakt
in het Geusselt stadion. De dag
na de bruiloft moest MVV spelen en ondanks een huis vol visite kon Roger niet wegblijven
bij zijn 2e grote liefde en vertrok
hij richting het stadion. Uiteraard met toestemming van zijn
kersverse echtgenote. Verdere
hoogtepunten voor Roger waren uiteraard het kampioensfeest in 1997, de wedstrijden tegen de top 3 van de eredivisie,
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maar ook de geweldige oefenwedstrijden die
MVV in de tijd speelde, zoals een 3-3 tegen FC
Barcelona.
Katja maakte in die tijd deel uit van een harmonie die vóór de wedstrijd tegen PSV het publiek
in de juiste stemming bracht. Bij het begin van
de wedstrijd mocht zij daarna, samen met de
overige leden van de harmonie, plaatsnemen
op de hoofdtribune. Katja zag toen dat zij direct
achter Ronald Koeman zat. Toenmalige speler
van PSV, die op dat moment geblesseerd was.
Katja vroeg hem om samen op de foto te gaan,
echter daar wilde Koeman niets van weten. Gevolg was dat hij gedurende de wedstrijd, de
harde tonen uit de klarinet van Katja van dichtbij in zijn oren hoorde.
De familie Schleipen volgt al geruime tijd, samen met pap en mam, vrienden, collegae en
buurtbewoners de wedstijden op de Noordtribune. Een trouwe supportersschare van 12
mensen die MVV door dik en dun steunen. Een
familie-uitje, waarbij Katja bij de stewards bekend is geworden als ‘de vrouw met de bunekes in häör tas’ Bij iedere goal van MVV deelt
zij deze uit aan de mensen om haar heen. Er
wordt geen wedstrijd van MVV overgeslagen,
het plannen van andere activiteiten is ondergeschikt aan de speelagenda van MVV. En mocht
het gezin op vakantie zijn en een wedstrijd van
MVV nadert, zal Roger alles in het werk stellen
om live via de radio of een stream de verrichtingen van zijn club te kunnen volgen.
Bij de wedstrijd nabesprekingen in huize Schleipen worden niet enkel de verrichtingen van
MVV besproken, ook wordt er positief kritisch
teruggekeken op de beslissingen van het arbitrale trio. En dat komt niet uit de lucht vallen.
Roger is namelijk lid van de scheidsrechterscommissie van VV Scharn. 17-jarige zoon Jeanot is scheidsrechter bij jeugd wedstrijden
(hoofdklasse en 4e divisie) en heeft hierbij ook
al wedstrijden van de jeugd van MVV gefloten.
Hij is zelfs een keer bij een oefenwedstrijd van
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MVV mogen invallen als grensrechter. Jeanot is
in zijn jongere jaren mascotte geweest en heeft
ook deel uitgemaakt van de line up bij aanvang
van een wedstrijd.
Vanuit zijn passie richting het arbitersgilde
heeft Roger samen met een groep MVV fans, in
april 2008, een kort geding aangespannen tegen de KNVB. Oorzaak was gelegen in het feit
dat de toenmalige scheidsrechter van Egmond
van mening was dat er tijdens de wedstrijd
MVV – RKC ongeregeldheden waren geweest,
waardoor MVV een boete kreeg van 10.000
euro, maar ook een wedstrijd zonder publiek
moest spelen. Van Egmond zou daarbij zijn beledigd vanaf de tribunes. Roger heeft toen de
wedstrijdbeelden opgevraagd bij Reinout Oerlemans, eigenaar van TV-bedrijf Eyeworks, in
die tijd verantwoordelijk voor de uitzendingen.
En vervolgens de wedstrijd beeld voor beeld
bekeken en beluisterd. Waarbij hem niets was
gebleken van spreekkoren richting van Egmond. Helaas mochten deze inspanningen en
het daarbij behorende verweer niet baten. De
laatste wedstrijd van het seizoen tegen Cambuur moest zonder publiek worden gespeeld.
Roger en Katja willen liever geen woorden vuil
maken aan het kleine groepje mensen dat verantwoordelijk was voor de rellen tijdens de
wedstrijd tegen Roda. Zij benadrukken veel liever de duizenden toeschouwers die op die
avond wel voor de juiste sfeer zorgden en MVV
geweldig steunden.
Zij hopen dat er in de toekomst een vermogende supporter of sponsor uit de regio opstaat en zijn of haar liefde voor MVV omzet in
een financiële injectie. En vinden daarnaast
ook dat de gemeente Maastricht de sport in
het algemeen en MVV in bijzonder best een
warmer hart mag toedragen. Zodat er na 21
jaar een einde mag komen aan het keukenkampioen divisie avontuur. Een avontuur waar Roger, Katja en Jeanot deel van blijven uitmaken.
Door dik en dun.
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« Nieuwste Aanwinst
Afgegeven bij MVV en overgedragen door MVV
aan de Vereniging MVV Maastricht. De werkgroep historie heeft onderstaand lidmaatschap
van verdienste uit 1943 mogen ontvangen en
de werkgroep historie heeft dit juweeltje direct
uitgestald in de historische vitrines van MVV
die staan in de verbouwde business ruimte.
Midden in de oorlog, de competitie ging “gewoon “verder….
In het seizoen 1942-1943 speelde MVV in de 1e
klasse afdeling IV. Tegenstanders waren o.a.
PSV, NOAD, Spekholzerheide, Willem II. Van de
12 clubs eindigde MVV als 10e aan het einde
van die competitie. Topscoorder was Vlieks
met 14 doelpunten.

« In Gesprek met Henk Habets
Henk Habets is vaak langs de lijn in De Geusselt
te vinden, of er nu getraind wordt door de selectie, de jeugdteams of het Talentenplan op
zondagochtend. Het trainen en beter maken
van de jeugdspelers, dat is de passie van Henk.
Na enkele jaren in de tropen is Henk weer terug
bij MVV en dus is het hoog tijd om met hem in
gesprek te gaan en te horen hoe zijn historie bij
onze club is verlopen.
We ontmoeten elkaar in de sponsorruimte, op
keurige 1,5 meter afstand.
Henk, om met de standaardvraag te beginnen:
hoe ben je bij MVV terecht gekomen?
In mijn jeugd, ik ben jaargang 1953, voetbalde
je nog volop op straat voordat je bij een club
ging. Na het straatvoetbal ging ik bij Don Bosco
spelen, de club van het Heugemerveld. Op
straat speelde ik al samen met Nico Kaanen, de
zoon van Pie Kaanen. Pie had in het eerste van
MVV gespeeld, hij stond linkshalf in het kampioenselftal in 1947. Later werd hij jeugdtrainer
bij MVV en via Pie kwam ik in de MVV-jeugd terecht. Ik haalde uiteindelijk het tweede elftal,

voor het eerste was ik, ik geef het meteen toe,
net niet goed genoeg.
Overigens had Pie Kaanen een café aan de
Heerderweg dat een echte ontmoetingsplaats
was voor MVV-ers. Zijn neef Bertil is nu binnen
MVV op meerdere terreinen actief, de MVV familie is hecht.
Heb je behalve bij MVV nog bij andere clubs
gespeeld?
Ik heb een jaartje in België gespeeld bij Rapid
Spouwen, in de “Vierde Nationale”. Daarna bij
enkele amateurclubs hier in Limburg en uiteindelijk bij de zaalvoetbalclub HSV Heugem. We
speelden voor veel publiek, werden kampioen
van Nederland en wonnen de beker. Toen het
team uit elkaar viel, ik was 29 jaar, ben ik de
trainerscursus gaan volgen.
Hoe verliep je trainerscarrière?
Die begon bij MVV 02 waar ik samen met Jo
Mulkens de D-jeugd trainde. Daarna kwam ik
bij MVV zelf als trainer van de B-jeugd; Ron
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Elsen trainde toen de C-jeugd. Sef Vergoossen
gaf de jeugdopleiding een flinke impuls en lanceerde het Talentenplan. Jonge spelers van de
amateurclubs uit de omgeving trainden op zondagochtend bij MVV; samen met Ron Elsen verzorgde ik de training. Wij gingen ook naar de
amateurclubs toe om daar trainingen te geven;
de samenwerking liep goed.
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trainingen bij MVV, het werd me gewoon te
veel. Mijn vrouw is afkomstig uit Indonesië, dus
dat land hebben we vaker bezocht. Uiteindelijk
zijn we in 2010 neergestreken op Bali, waar we
langere tijd gewoond hebben. Door corona zijn
we nu weer definitief terug in Nederland.
In je tijd op Bali, heb je toen iets aan het voetbal gedaan?
Indonesië is voetbalgek, ook Bali
heeft een club op het hoogste niveau. Op een soort grasveld naast
onze wijk voetbalden de jochies uit
het dorp. Al gauw deed ik iets van
training samen met een andere Nederlander. We organiseerden wedstrijdjes en zorgden voor ballen en
wat kleding. Helaas duurde het niet
lang, de plaatselijke overheid vond
het “werk” en buitenlanders hebben daar een vergunning voor nodig. Einde verhaal.
En nu weer bij MVV betrokken?

Naast het trainen had je toch ook een maatschappelijke loopbaan?
Ja, maar veel tijd ging in het voetbal bij MVV
zitten. Ik werkte bij de ENCI, op de administratie. Ik kreeg promotie, maar moest dan naar
Den Bosch verhuizen, dat heb ik geweigerd,
vanwege MVV. Ik ging van mijn werk meestal
direct naar de trainingen. De ENCI was een geweldige werkgever die ruimte gaf om dit soort
dingen naast het werk te doen.
Toen ik 56 jaar was kwam er een grote reorganisatie bij de ENCI waardoor ik naar het nieuwe
hoofdkantoor in Den Bosch zou verhuizen. Ik
heb besloten de gouden handdruk van de ENCI
te accepteren en te vertrekken.
Ben je je leven daarna anders gaan inrichten?
Ik kreeg gezondheidsklachten en mijn vrouw
heeft toen haar baan bij het AZM opgezegd; we
zijn veel gaan reizen. Ik ben gestopt met de

Ja, gelukkig terug bij de club. Ik
kwam weer in contact met Ron Elsen en help
nu bij de Academy. Concreet begeleid ik twee
jeugdtrainers, ik doe dus een beetje de opleiding van de trainers.
Terug bij MVV is een hernieuwde kennismaking
met veel mensen. Ron Elsen ken ik al sinds de
tijden bij MVV 02, Patrick Duyzings heb ik zien
binnenkomen en onze keeperstrainer Tom
Muyters heb ik nog getraind bij het Talentenplan.
Er wordt flink aan de weg getimmerd met de
Academy, de nieuwe opzet van de jeugdafdeling. Hoe zie jij deze ontwikkelingen?
In vergelijking met mijn eerste periode bij MVV
is de aanpak nu veel breder. Er is ondersteuning uit de wetenschap via de Universiteit en
Zuyd Hogeschool, een prima zaak.
De jeugd vraagt nu een heel andere aanpak dan
10, 15 jaar geleden. Dat komt zeker door de
multiculturele achtergrond, je hebt kinderen in
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de opleiding uit heel andere culturen. Afgezien
daarvan worden er andere eisen gesteld aan de
benadering van de jeugd, die veel mondiger is
geworden. En vergeet de ouders niet, die nu
veel dichter bij de opleiding staan dan indertijd.
Hoe zie je dan de toekomst van de Academy?
Ik zie een goede jeugdopleiding als onmisbare
basis van de club. Vergeet trouwens niet dat de
KNVB stevige eisen stelt aan de jeugdopleidingen van de BVO’s. Kijk eens naar de spelers die
uit de jeugdopleiding zijn doorgestroomd, ik
noem Sjoerd Winkens, Sven Braken, Bryan
Smeets, Niek Kuipers, Fabio Carraciolo. En Xavier Mbuyamba die nu bij Chelsea is. In de huidige selectie zijn Ermin Cavcic, Tim Zeegers,
Thomas van Bommel, Marko Kleinen en Twan
Vissers afkomstig uit de jeugdopleiding.
Met een verdere professionalisering van de
Academy mag je verwachten dat de
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doorstroming naar het eerste elftal verder zal
verbeteren. Er is dus alles aan gelegen om die
professionalisering door te voeren. Dus betere
en bredere scouting, beter opgeleide trainers,
wetenschappelijke begeleiding en vóór alles:
persoonlijke aandacht voor de individuele spelers, daar staat of valt de opleiding mee.
Henk vertelt tenslotte uitgebreid over zijn
tweede hobby: het fokken van Engelse Borders, een kanariesoort. Talloze keren is hij samen met zijn vrouw Candida naar wedstrijden
en tentoonstelling en Engeland geweest (als
MVV het toeliet…). Henk heeft er prijzen mee
gewonnen, werd wereldkampioen en kreeg het
officiële Engelse keurmeesters diploma.
Henk en Candida hebben geen kinderen. Dat
missen ze wel eens, bijvoorbeeld bij feestdagen, de gezelligheid van een grote familie. Van
de andere kant, sluit Henk af: we hebben er ook
de zorgen niet van…

« Elftalfoto 1969-1970

Bovenstaande elftalfoto is van het seizoen
1969-1970. In dat seizoen eindigde MVV op
plaats 8 in de competitie van de eredivisie.
Kent U ze nog? Rechtsboven, goed kijken, staan
de namen.
8. MVV

34 10 14 10 34

45-45

Ajax werd kampioen GVAV en SVV degradeerden. Wie speelden er toen nog in de eredivisie?
DOS, DWS, Haarlem, Holland Sport. Allemaal
clubs die niet meer bestaan…
En ook Feijenoord, PSV, FC Twente, Sparta,
ADO, Go Ahead, NAC, NEC, AZ’67, Telstar.
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« Het Maastricht Sport Akkoord – MSA
Math Pieters
Niet iedereen zal gehoord hebben over het in
2019 gesloten Nationale Sport Akkoord. Ik in
elk geval niet. Zo wist ik ook niet dat op basis
van dat landelijke akkoord er ook een Maastrichts Sport Akkoord (MSA) is opgesteld, dat
door meer dan 30 organisaties in de zomer
van 2020 ondertekend is.
Uitvoering hieraan is gegeven door vrijwilligers
en een aantal betrokken organisaties. Door te
kiezen voor deze vorm
van
burgerparticipatie
heeft Maastricht voor
een andere route gekozen dan de meeste andere gemeenten. In de
meeste gevallen ligt de
verantwoordelijkheid bij
de gemeentelijke dienst
waaronder ‘sporten & bewegen’ valt. In het geval
van het MSA is Maastricht
Sport van de gemeente
niet de verantwoordelijke, maar uiteraard wel
een van de partners.
Yvon Prince, lid van de
huidige Ledenraad, is een
van de betrokkenen bij
deze vorm van burgerparticipatie. Hij is ook een
van de oprichters van de op 20 december 2021
opgerichte stichting ‘Maastricht Vitale Stad –
uitvoerder van het Maastrichts Sport Akkoord’
(MVS). Verderop meer over doel van deze
stichting. Vandaar dit interview met hem in zijn
rol als voorzitter bestuur MVS.
In het kort even wat biografische gegevens op
een rij: geboren in september 1951 in Maastricht, examen HBS-A gehaald in mei 1968, afgestudeerd als sociaal-econoom in februari
1974, 42 jaar werkzaam geweest in het onderwijs in allerlei rollen en functies in VO, Mbo en
Hbo en de laatste zes en half jaar als voorzitter

van de stichting Kindante (een organisatie voor
primair onderwijs in voornamelijk de Westelijke Mijnstreek). Inmiddels sinds oktober 2016
gepensioneerd, waarna hij nog tot eind december een eenmanszaak op het gebied van coaching van individuen, teams en organisaties
heeft gehad. Dit combineerde hij met diverse
vrijwilligerszaken, waaronder lid van de werkgroep ‘Historie’, geïnitieerd door Rob Beaumont. Sinds 2012 is hij lid van de MVV-ledenraad.
Al sinds zijn jeugdjaren
volgt hij MVV op de voet.
Zijn eerste wedstrijd beleefde hij op zesjarige
leeftijd op de Boschpoort
bij de wedstrijd MVV –
PSV. In zijn herinnering
eindigde deze wedstrijd
in 1-1. Ook was aanwezig
bij de eerste wedstrijd in
de Geusselt. Hij vond het
een mooi toeval dat ik in
die wedstrijd tegen Willem II het eerste doelpunt in het nieuwe stadion scoorde!
Tijdens zijn studententijd
in Tilburg en ook daarna
toen hij in Rotterdam
woonde, ging hij zo vaak
als mogelijk met zijn vader naar de Geusselt.
Zijn fijnste moment beleefde hij in Rotterdam,
toen MVV daar bij Feijenoord won en Willem
van Hanegem hier diep gefrustreerd over was.
Het droevigste moment was jaren later de
wedstrijd bij Sparta, toen MVV degradeerde.
De jaren waarin dit alles plaatsvond, weet hij
niet meer. Hij bezocht ook de wedstrijden van
MVV bij Vlaardingen, SVV en Excelsior. Beetje
andere ambiance dan bij Sparta en Feijenoord.
Hij heeft nooit echt actief aan sport gedaan. Terugkijkend gaf hij aan, dat hij met de kennis en
ervaring nu meer aan sporten en bewegen zou
hebben gedaan. Hij geniet van het leven, maar
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was zich in het verleden niet altijd bewust van
een gezonde leefstijl. Hij heeft daar nu meer de
balans in gevonden.
Daar zit mogelijk ook de reden verscholen,
waarom hij zich nu als vrijwilliger enthousiast
inzet voor de verdere ontwikkeling van het lokale sport akkoord. Een akkoord dat inzet op
het vergroten van de vitaliteit bij zo veel mogelijk inwoners van Maastricht. Belangrijk daarbij
is dat hij zich maatschappelijk altijd betrokken
heeft gevoeld en zich zorgen maakt over de in
zijn ogen toenemende tweedelingen in onze
samenleving. Hij is verheugd dat MVV haar
maatschappelijke rol weer opneemt en ziet uit
naar de samenwerking op dit vlak.
Hij staat dan ook volledig achter het citaat uit
de brief die de stichting MVS onlangs naar haar
relaties heeft gestuurd:
“Maastricht, een vrolijke en levendige stad, een
stad in beweging, een stad waar sport kijken en
ook beoefenen erbij hoort, waar talenten
bloeien. Maastricht een stad die veerkrachtig,
gezond en vitaal is en waar mensen van binnen
en buiten de stad elkaar in gelijkwaardigheid
ontmoeten. Een stad waar leven en werken in
balans is en waar er voor iedereen kansen zijn
deel te nemen aan het sociale leven. Een stad
die met vallen en opstaan durft te leren, waar
successen gevierd worden en teleurstellingen
omgezet worden in verbetering. Een stad die
deelt met de regio en die een voorbeeld is voor
andere steden en die graag leert van wat elders
wel en niet gelukt is.
Om die droom te verwezenlijken en de kloof
met de werkelijkheid van nu helpen kleiner te
maken is op 20 december 2021 de stichting
‘Maastricht Vitale Stad -uitvoerder van het
Maastrichts Sport Akkoord’ (MVS) opgericht.
Dat akkoord is onze basis, ons vertrekpunt.
Het gaat daarbij om meer dan alleen ‘sporten
en bewegen’! We willen vooral een rol spelen
om de samenhang tussen al die tientallen initiatieven in onze stad te bevorderen. Initiatieven gericht op welzijn en welbevinden van de
bewoners. Het gaat dan ook om het bevorderen
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van gezonde voeding, een uitdagende groene
omgeving, ontmoetingen van burgers uit alle
buurten en wijken en het verkleinen van de sociale verschillen. Kansen bieden daar waar het
nodig is. We willen vooral mensen en organisaties bij elkaar brengen en hier en daar initiatieven ondersteunen of opstarten. We moedigen
mensen aan om zelf hun leefomgeving te verbeteren en hun eigen kracht te ontwikkelen. Ervaringen delen om nieuwe initiatieven succesvol te maken.
Het gaat daarbij om de kracht van wijken, buurten en de stad als geheel, daar zijn we dienstbaar aan.
Daar waar de omstandigheden minder riant
zijn, zullen de inspanningen groter zijn om die
vitaliteit binnen het bereik van alle bewoners te
krijgen. Samenhang brengen in de vele initiatieven betekent dat er meer samengewerkt moet
worden, dat we samen het gemeenschappelijke
doel van een gezonde, levenslustige en veerkrachtige bevolking nastreven en in balans
brengen met de doelstellingen die ieder mens
en organisatie al heeft.”
Voor de uitvoering van het sportakkoord wil de
nieuwe stichting MVS, met organisatie zoals
MVV gezamenlijk optrekken. Men maakt graag
gebruik van de positie die MVV heeft. Met de
terugkeer van Stijn Vullings bij MVV kan de
maatschappelijke opdracht van MVV weer
nieuw leven ingeblazen worden. MVV heeft
een netwerk dat ‘Maastricht Vitale Stad’ goed
kan inzetten. Zo kan het ideaal om Maastricht
en regio tot een gezonde en uitdagende omgeving te maken voor zowel bewoners, als bezoekers dichterbij te brengen. Omgekeerd denkt
Yvon dat MVV haar positie kan versterken door
met andere organisaties op te trekken. MVV
heeft baat bij een versterking van de sportbeleving in brede zin en daar zet MVS zich voor in.
Ook om impulsen te geven aan een topsportklimaat in onze stad. De MVV Academy is daar
een belangrijke pijler bij. In de ogen van Yvon
wordt het eigen belang van MVV het beste gediend als dat aansluit bij het algemene belang
van een vitale bevolking.

Pagina 10 van 11

Nieuwsbrief Vereniging MVV Maastricht
Sinds de start van het MSA is er veel gebeurd,
waar de mensen van het MSA vaak bij betrokken zijn geweest en ook in een aantal gevallen
initiatieven genomen zijn. Meerdere organisaties hebben naderhand het akkoord ondertekend en een aantal zullen dat in de komende
maanden nog doen. MVV is een van de voorbeelden in deze.
Het akkoord kent vijf thema’s:
1. Sporten en bewegen stimuleren voor
alle mensen die hier wonen (inclusief
sporten en bewegen voor bijvoorbeeld
mensen met chronische ziekten en
vluchtelingen)
2. Verbeteren van de infrastructuur om
te kunnen sporten en bewegen, ook in
de wijken
3. Het ondersteunen van verenigingen
(opdracht voor Maastricht Sport), waar
wij aan toegevoegd hebben het ondersteunen van anders georganiseerde
sporters (denk aan bijvoorbeeld
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skaters, BMX’ers, wandelgroepen en
individuele sporters).

4. Het ondersteunen van het concept van
de gezonde basisschool en het door
ontwikkelen ervan voor het voortgezet
onderwijs.
5. Bevorderen van de samenwerking tussen verenigingen die een hun sport op
een hoger niveau willen brengen en
bevorderend zijn voor een topsportklimaat.
Nu wordt er verder gewerkt aan al deze
thema’s, ook in de samenhang ervan. Daarnaast gaat men zich inspannen om zichtbaarder te worden. De huidige website wordt nu
nog door Maastricht Sport gefaciliteerd, ook
dat gaat men in eigen hand nemen.
Mocht je meer informatie willen of mee willen
werken dan kun je met Yvon in contact treden
of de website bezoeken: www.sportakkoordmaastricht.nl.
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