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Je bent lid van de Vereniging MVV Maastricht; daarom krijg je deze nieuwsbrief

« Nieuw Elan
Op het moment dat ik dit schrijf staat MVV op
de 7e plek met 14 punten uit 8 wedstrijden.
Thuis hebben we geweldige potten gezien tegen NAC, ADO Den Haag, Roda JC en Jong Ajax,
en ook uit hebben we leuke punten gepakt tegen Heracles en FC Dordrecht.
Tegen de tijd dat jullie dit als leden van de Vereniging MVV Maastricht lezen kan het misschien alweer anders zijn (dat is nu eenmaal
het risico als je supporter van MVV bent), maar
deze leuke weken nemen ze ons al niet meer
af. Genieten.
In deze Nieuwsbrief staat ook het interview dat
ik, samen met onze secretaris, mocht hebben
met onze nieuwe Amerikaanse investeerders:
Scott Dyer en Bob Heere. Zij willen MVV helpen
om de doelen te bereiken die MVV zichzelf
stelt. Een fijn en gezond uitgangspunt: onze

investeerder legt ons geen doelen op maar laat
aan ons om de lengte van de polsstok te bepalen. Zolang die polsstok maar elk jaar een
beetje langer is, gaan we vooruit en gaat WSH
ons helpen. Groei en verbetering zijn daarbij de
belangrijkste woorden, zoals ook in onze MVVmissie. Lees het interview en laat eens horen
wat je ervan vindt.
Daags voor de wedstrijd tegen Roda JC heeft de
Angel Side een mooi feest gegeven in d’n Hiemel. Ik ben daar samen met onze secretaris
naar toe geweest. Wat ik zo mooi vond is dat
de Angel Side eraan had gedacht om ons als bestuur van de Vereniging uit te nodigen. We zijn
namelijk een MVV-familie en als familie ga je
naar elkaars feestje. Ik was blij dat ik veel meer
mensen zag die normaal niet op de Angel Side
staan, trainers en bestuurders. Zo moet dat
ook.
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De punten die ik hierboven noem zijn wat mij
betreft te vatten onder de noemer van Nieuw
Elan. En er zijn meer voorbeelden, zoals het positieve overleg met de gemeente over het stadion en de voortreffelijke start van het MVV
Vrouwenteam. Ga er een keer heen om naar
een wedstrijd te kijken!
Er is een soort van nieuwe positieve MVV-vibe
te bespeuren in Maastricht. En ik weet het: het
seizoen is nog jong en er kan nog heel veel misgaan enz enz enz. Maar we moeten ook weer
leren om positief te zijn en hoopvol voor de
toekomst. Het zal nog een hele kluif zijn voor
dit jonge team om dit het hele seizoen vol te
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houden maar daarom is het niet minder knap.
Waar we over nadenken is onder andere om
MVV op wedstrijddagen zichtbaarder te maken
in de stad. Vroeger reden de stadsbussen dan
met vlaggetjes op de bus (wie weet het nog?).
Hoe mooi zou het zijn als in Maastricht de leden van onze Vereniging de MVV-vlag zouden
buiten hangen op wedstrijddagen? Wie doet er
mee? Laat het even weten op secretariaatverenigingmvv@gmail.com.
Gerald Janssen, Voorzitter Vereniging MVV
Maastricht

« Verslag Ledenraadvergadering 20 september 2022
Voorzitter, Gerald Janssen, heet iedereen van
harte welkom en begint met de mededeling dat
een aantal leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Zoals in een vorige vergadering reeds
vermeld buigt het bestuur zich momenteel
over de invulling van de vacatures binnen de
Ledenraad. Een en ander zal afhankelijk zijn
van de uitkomst van het project lidmaatschap
Vereniging. Inmiddels is 11 oktober a.s. een extra ledenraad vergadering gepland om dit punt
te bespreken. Het bestuur hoopt snel na 11 oktober met het publiceren van de vacatures te
kunnen beginnen.

een succes gaat worden.

Ger Beckers, sinds maart van dit jaar coördinator Vrouwenelftal MVV, geeft een uitgebreide
presentatie over het proces en stand van zaken
van het vrouwenvoetbal binnen MVV, een interessant en belangrijk item binnen de club!

Vervolgens komen de financiën van de Vereniging MVV aan bod; de jaarrekening 2021-2022,
de begroting 2022-2023 en het jaarverslag Vereniging 2021-2022. De kascommissie heeft akkoord gegeven voor de jaarrekening 20212022. Deze wordt dan ook unaniem vastgesteld
door de ledenraad plus ook de begroting 20222023. Complimenten zijn er voor de redactie
van het jaarverslag, ook dit is vastgesteld door
de Ledenraad. Het jaarverslag is te lezen op de
website van de Vereniging, www.verenigingmvvmaastricht.nl.

Ger heeft sinds 2002 verschillende functies bekleed in de voetbalwereld van actief in SC Jekerdal tot Roda JC en KNVB-scout meiden in regio Zuid-Limburg. Momenteel wordt een visiedocument samengesteld over de ambitie passend binnen de visie van MVV. De dames gaan
dit seizoen competitie spelen. Men is ervan
overtuigd dat, als je kijkt naar de inzet en motivatie van de dames, het vrouwenvoetbal MVV

Algemeen directeur Erik Noor is aanwezig om
vragen te beantwoorden over de begroting
BVO 2022-2023, die gepresenteerd wordt door
Gid van Schijndel, penningmeester van de Vereniging MVV. Deze begroting is goedgekeurd
door de algemene vergadering van aandeelhouders en uitsluitend informatief bedoeld
voor de ledenraad. Het is duidelijk dat de inkomsten omhoog moeten uit zowel entreekaarten als sponsoring. Daar wordt hard aan
gewerkt en in geïnvesteerd.

Onze voorzitter Gerald Janssen en secretaris
Nico van den Bergh, beiden vertegen-
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woordigers van de Vereniging in de algemene
vergadering van aandeelhouders (AvA), geven
aan dat in AvA verband een begin is gemaakt
met een evaluatie van de nieuwe structuur.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd om ook
aandacht te schenken aan hoe de nieuwe
structuur binnen de Ledenraad wordt ervaren.
Het bestuur geeft aan daar snel op terug te komen.
Tenslotte wordt de vraag gesteld hoe men terugkijkt op het proces omtrent de nieuwe investeerder WSH. Als gemis wordt medezeggenschap vanuit de ledenraad aangestipt, echter

Jaargang 2022-2023, Editie 1

men is van mening dat het bestuur mandaat
heeft gekregen van de ledenraad om te handelen; de spelregels zijn nageleefd binnen de correcte kaders en de ledenraad is wel meegenomen in de voorbereidingen. Gekozen is voor
zorgvuldigheid, hetgeen goed gelukt is. De Vereniging heeft een compliment gekregen dat
niets gelekt is.
Met dank aan de leden van de Ledenraad, Ger
Beckers en Erik Noor sluit Gerald deze avond af
en dankt iedereen voor de inzet.
Marie-Elise Géron

« Jaarverslag 2021-2022
Op de site van de Vereniging kunt U onder het
kopje jaarverslagen het jaarverslag 2021-2022
vinden. Hierin wordt verantwoording afgelegd
wat de Vereniging het afgelopen jaar gedaan

heeft. Wij wensen U veel leesplezier.
Nico van den Bergh, secretaris Vereniging
MVV Maastricht

« Historie MVV
We willen regelmatig een oude foto laten zien
die we hebben in de historische archieven van

MVV. Deze editie: Feyenoord-MVV in de Kuip
te Rotterdam op 4 maart 1962.
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« Interview met de Nieuwe Investeerders
Op maandag 15 augustus, de avond waarop
MVV-NAC werd gespeeld, hadden wij, Gerald
Janssen (voorzitter) en Nico van den Bergh (secretaris van de Vereniging MVV), een gesprek

met onze nieuwe investeerders, zijnde World
Soccer Holding (WSH). Deze Holding wordt vertegenwoordigd door Bob Heere en Scott Dyer.

Wie zijn Bob Heere en Scott Dyer?

Scott Dyer:

Bob Heere:

• Managing Partner
bij World Soccer
Holdings
• Leeftijd: 56
• Getrouwd:
met
Vonda Dyer, de
liefde van zijn leven voor 31 jaar.
• Kinderen: Twee
meiden. Delaney,
19 jaar, tweedejaars chemie studente aan
de Universiteit van Texas in Austin, en
Avery, 16 jaar, een junior in high school.
Beiden hebben altijd gevoetbald en zijn
grote fans!

• Professor & Director of Sport Management at University of North Texas
• Managing Partner
bij World Soccer
Holdings
• Leeftijd: 46
• Getrouwd: met Nicole Heere, een
Texaanse kunstenares. Onlangs ons 10-jarige jubileum gevierd.
• Kinderen: Mina Heere, een vijf jaar jonge
rebel die op haar 12de een zeemeermin wil
zijn.
Wat is WSH en hoe zijn jullie bij MVV uitgekomen?
Bob: “WSH is een organisatie die voetbal globaal wil promoten. Wij willen uiteindelijk een
netwerk opbouwen met meer clubs rondom de
wereld, zodat ze kunnen profiteren van dat
netwerk. We beginnen klein en zijn uitgekomen in Nederland, gezien mijn achtergrond en
contacten, maar zeker ook omdat Nederland
een van de aantrekkelijkste voetballanden is
om in te investeren. Wij wilden ook een club in
een stad met allure en we zijn, ook na gesprekken met Eric Noor, uitgekomen bij MVV en
Maastricht. De stad Maastricht heeft toch een
internationaal karakter. Hier kunnen we ons
mee identificeren. De stad Maastricht ligt natuurlijk ook strategisch uitstekend, met een
mooi achterland van België en Duitsland; een
club die groeimogelijkheden heeft en niet op

het allerhoogste niveau voetbalde. Wij geloven
sterk in voortdurende groei. We willen mensen
op een hoger niveau brengen en een groep beter laten functioneren. Wij zagen in MVV een
passie die ons wel aanstond. Voetbal is emotie.
Wij hopen dat wij Amerikaanse expertise naar
Nederland kunnen brengen om MVV naar een
volgend niveau te brengen.”
Wat vinden jullie van de Visie: de Magie van
Maastricht?
Scott: “Wij vinden dit een uitstekend stuk met
duidelijke doelstellingen. We hadden bij wijze
van spreken dit zelf geschreven kunnen hebben. Er is een goed begin en wat dat betreft zitten wij op één lijn. Dat was voor ons belangrijk.
In de Magie van Maastricht wordt ontwikkeling
van organisatie en spelers centraal gezet. Dat
spreekt ons enorm aan. Daarnaast is er een
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duidelijke focus op de regio. Ons idee is dat
sport, in dit geval dus voetbal, een sterke positieve werking kan hebben op de ontwikkeling
van groepen mensen in een regio: een boosteffect.” Scott heeft dat in de VS zien gebeuren
in onder andere Chicago en nu in de staat
Texas. “Maar er moet nog veel gebeuren, bijvoorbeeld het uitwerken van de plannen in de
juiste strategieën op kortere termijn.”
Waarom beginnen met een minderheid van
de aandelen?
Bob: “Als je elkaar vertrouwt hoef je geen controle en dus ook geen meerderheid in de zeggenschap te hebben. We hebben vertrouwen
in het management. En volgens ons is dat wederzijds. Er ligt een sterke visie met doelstellingen en daar willen wij bij helpen.”
Wat zijn jullie plannen met MVV?
Scott: “Het gaat niet zozeer om onze plannen.
Het gaat om de plannen die de club heeft en
waar wij bij kunnen helpen. En hoe ver de stad
Maastricht de club wil brengen. Het gaat om
samenwerking; de club kan de stad boosten en
andersom. De visie ligt er en er liggen een hoop
uitdagingen. We willen helpen om deze uitdagingen te verwezenlijken. Wel hebben we gekeken naar de verhoudingen en signalen binnen de club. Wij zagen saamhorigheid. Wij zagen geen strijd tussen groepen mensen. Dat
was fijn om te zien voor ons omdat dat voor ons
belangrijk was.”
Wanneer is het MVV-project voor jullie succesvol?
Bob: ”Op de eerste plaats, we hebben geen
einddatum. Wij willen eigenlijk een constante
groei zien. Natuurlijk willen we ook succes hebben, maar dat kan pas als de academie de kans
krijgt om te slagen. Je moet dit zien voor de langere termijn, en zolang we elk jaar een stukje
beter worden zijn wij tevreden. De aandacht
gaat allereerst uit naar wat er buiten het veld
gebeurt, en hoe we de begroting omhoog kunnen krijgen. Dat is de eerste stap om weer echt
competitief te worden.”

Jaargang 2022-2023, Editie 1

Welke plaats heeft verbetering van het stadion/de accommodatie daarin?
Scott: “De Geusselt is een fijne “homebase” om
te voetballen maar er moet natuurlijk de komende tijd wel het een en ander verbeteren.
Op de eerste plaats vinden wij dat er een open
communicatie moet plaats vinden als er in het
stadion iets gaat veranderen. Deze communicatie is zeer belangrijk om de mensen ook hierbij te betrekken. Kijk bijvoorbeeld naar de gemeente. Het stadion is best aan een renovatie
toe. Denk bijvoorbeeld aan een supportershome en de kleedkamers. Daar moet echt iets
aan gebeuren Ook daarbij willen wij met onze
expertise helpen.”
Wat kunnen we op gebied van fan-management verwachten?
Scott: `Daar kunnen wij op dit moment nog
geen antwoord op geven. We hebben nog geen
wedstrijd gezien van MVV dit seizoen. Vanavond tegen NAC en vrijdag tegen ADO Den
Haag gaan we het meemaken hoe de sfeer is.“
(Red.: die indruk hebben ze zeker gekregen tegen NAC en ADO waar zowel Bob als Scott aanwezig waren!) “We willen wel dat er een connectie is tussen de stad en de supporters. Dat
is zeer belangrijk om saamhorigheid uit te stralen.”
En op voetbaltechnisch gebied?
Bob: “Even voor de duidelijkheid, onze specialisatie binnen WSH is bedrijfskundig, twee anderen leden van de board doen het technische
gedeelte, waaronder bijvoorbeeld Marcello
Serrano (die een voetbaltechnische achtergrond heeft en als trainer/coach aan het werk
is in de VS). Ook hier geldt: we zijn beschikbaar
om onze expertise ter beschikking te stellen
omdat we samen van MVV een succes willen
maken. Hoe MVV geholpen wil worden ligt allereerst bij MVV zelf. Daar moet in de komende
tijd verder uitsluitsel over komen.
Hoe zien jullie de mogelijkheden m.b.t. spelersuitwisseling?
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Scott: “Dat kost tijd. De KNVB heeft hier restricties aan verbonden zoals hoge inkomenseisen
aan spelers van buiten de EU. Daarvoor is bij
MVV geen ruimte. Het ligt er dus ook aan welk
paspoort je hebt of eventueel een dubbel paspoort waarvan een Europees is. Waar we wel
aan denken is het laten opdoen van buitenlandse ervaring in de vorm van stages of fitnessprogramma’s.”
Tot slot:
Bob en Scott: “Wij zijn heel positief over wat
we tot nu toe bij MVV zien gebeuren. We
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voelen ons heel welkom in wat wij als een
MVV-family zien. We zijn betrokken en willen
support geven. Wij willen “second pair of
hands and brains” zijn voor MVV op verschillende vlakken.”
Verder is er met WSH afgesproken dat wij over
een jaar wederom een interview houden en kijken wat er in dat jaar allemaal is gebeurd c.q.
veranderd. Van beide kanten werd aangegeven
dat men dit een bijzonder prettig en open gesprek vond.
Gerald Janssen en Nico van den Bergh

« Davy Heymans: Terug bij MVV Maastricht
Aan het begin
van dit seizoen
maakte Davy de
overstap van KSK
Tongeren naar
de Jeugd Academy van MVV.
Bij KSK Tongeren
was Davy hoofdcoach, verantwoordelijk voor
het technische
beleid rond het
eerste elftal. In
eerste instantie
was het de bedoeling dat Davy
bij MVV het elftal onder 16 jaar zou gaan coachen, maar door het vertrek van Rob Servais
veranderden de plannen. De taak van Davy
werd uitgebreid naar de supervisie van de
jeugd onder 14 en onder 16 jaar waardoor ook
zijn tijdsbesteding bij MVV veel groter werd.
Davy legt uit waarom hij de stap heeft gemaakt
van KSK Tongeren naar de Academy van MVV:
“Ik ben als voetballer, maar ook als mens,
mede gevormd bij MVV. Ik heb er als voetballer
bijna 10 jaar door gebracht, van de A-jeugd tot
en met het eerste elftal. In het eerste elftal heb

naast bepalende
spelers gestaan
zoals Rein van
Duijnhoven,
Danny Landzaat
en Kenneth Perez. Ik was een
beweeglijke middenvelder en ben
door deze spelers en de trainers op niveau
gekomen; ik heb
dus veel aan
MVV te danken”.
“Verder moet je
niet vergeten dat MVV in Vlaanderen nog altijd
een sterk merk is. De naam MVV roept positieve reacties op. Als die club je benadert voor
een job, dan aarzel je niet. Ik ben er trots op bij
de Academy van MVV te werken”.
“Een andere overweging is dat ik graag de uitdaging aan ga. In de jeugd van MVV is nog veel
op te bouwen. Dat was bij KSK Tongeren ook
zo, maar jonge spelers zijn nog beter te vormen, bieden meer mogelijkheden maar ook
een grotere uitdaging. Bovendien: hoe groter
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de uitdaging, hoe meer winst er te behalen
valt”.
“Als coördinator van de onder-14 en onder-16
teams ben ik ook betrokken bij de scouting.
Daarbij moeten we gebruik maken van de
goede merknaam van MVV; ik beschik door
mijn jarenlange werk in België over een flink
netwerk dat ik zeker voor MVV zal aanspreken”.
Nu hij betrokken is bij de jeugdopleiding van
MVV, kijkt Davy terug op het begin van zijn eigen voetbalcarrière. Tot 12 jaar speelde hij met
veel plezier bij de club KFC Wiemismeer in zijn
geboorteplaats Zutendaal, toen werd hij
gescout door KRC Genk. Na een kennismaking
op een toernooi met MVV, stapte hij op zijn
17e over naar onze club. Hij speelde er van
1997 tot 2004 achtereenvolgens in de A-jeugd,
het tweede elftal en in het eerste. In totaal
kwam hij tot 170 wedstrijden in een MVV-shirt
en scoorde naar zijn schatting 60 doelpunten.
“Ik heb van alle trainers iets opgestoken, maar
dat ging niet altijd even makkelijk en soms zag
ik pas later in dat mijn trainer gelijk had. Roger
Reijners was pedagogisch heel sterk, Rob Delahaye drukte je met je neus op de feiten en Koevermans was de man van de schema’s. Het was
ongelooflijk jammer en ook onnodig dat we onder Koevermans degradeerden. De belangrijkste oorzaak was het vertrek van Kenneth Perez
naar AZ, om hem draaide ons spel.”
Na zijn tijd bij MVV had Davy nog twee mooie
jaren bij Lommel. Bij die club ontdekte Davy de
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wereld buiten het voetbal. Hij ging studeren en
kreeg meer interesses naast het voetbal. Zijn
oriëntatie werd breder en hij ontdekte dat hij
daardoor beter in z’n vel kwam te zitten en ook
makkelijker ging voetballen.
Davy neemt deze ervaring mee in zijn benadering van het trainerschap. Voetbal staat uiteraard centraal, maar alles er omheen moet ook
kloppen. Een voorbeeld: als de avondtraining
een half uur vroeger kan beginnen, hebben de
spelers na de training meer tijd om thuis met
hun familie door te brengen. Het gaat om het
hele welzijn van de spelers, ook buiten het
voetbal.
Het belangrijkste is voor Davy dat de spelers
hun plezier in het voetbal behouden. Als hij zijn
voetballeven over zou kunnen doen, zou hij
langer met zijn kameraden op straat zijn blijven
voetballen en later naar het serieuze werk zijn
overgestapt. Hij wil als coach alles wat hij aan
bagage heeft meegekregen in zijn loopbaan
overdragen aan de jeugdspelers. Dat een groot
deel van zijn ervaring bij MVV is opgebouwd, is
inmiddels wel duidelijk.
Davy is getrouwd met Sofie Herremans. Ze hebben twee kinderen, zoon Laude van 12 en
dochter Amber van 17. Sofie heeft een psychotherapeutische kliniek en werkt met de holistische methode waarbij alle aspecten van de
mens aan de orde komen. Zoals Davy bij zijn
aanpak van de coaching niet alleen voor de
pure voetbalzaken aandacht heeft, maar alle
factoren in de omgeving van de spelers meeweegt.

« Yvey en MVV
Yvey is een bedrijf dat de hospitality service organiseert en dat drie bedrijfsonderdelen kent:
• Verzorgen van hospitality in een vijftal
voetbalstadions;
• Verzorgen van hospitality in 25 parken van
Europarcs;

• Op aanvraag de hospitality organiseren van
evenementen voor bedrijven of particulieren.
Voor ons zijn de voetbalstadions natuurlijk het
meest interessant. Yvey zit bij NEC, Eindhoven,
VVV, Roda JC en MVV.
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Yvey is van oorsprong een Nijmeegs bedrijf,
niet vreemd dus dat het hoofdkantoor staat in
die stad. Bij dit bedrijf draait het om de klant,
de gastvrijheid en het ontzorgen van die klant.
Olav Geelkens is in Maastricht
bij MVV de verantwoordelijke
voor zowel de organisatie als
de uitvoering.
Olav is gestart op 1 januari
van dit jaar. Hij is al jong in de
horeca in Valkenburg terecht
gekomen, besloot als 19 jarige een sabbatical te nemen
en te bedenken wat hij wilde.
Hij heeft daarna een eigen
zaak gehad, bedrijfsleider geweest in een restaurant, gaan
werken bij Keulen, een vleeswarenbedrijf en nu
dus terecht gekomen bij Yvey en MVV.
Het opvallende is dat Olav niets heeft met voetbal, maar wel met het verzorgen van de gastvrijheid op de plekken waar hij werkzaam is.
In zijn huidige baan is hij zowel uitvoerende als
organisator. Op termijn zal dit meer toegroeien
naar organisator. MVV en Yvey zijn volop bezig
om meer events te organiseren in het stadion
en in de businessruimte. Dat kan voor bedrijven, maar ook voor privépersonen. Denk aan
communiefeesten, huwelijk, grote verjaardagspartijen etc.
Wat dient er allemaal te gebeuren voorafgaande aan een thuiswedstrijd van MVV?
Allereerst wordt een inschatting gemaakt hoeveel toeschouwers er gaan komen. Dat geldt
zowel voor de business ruimte als voor de overige tribunes. Dan worden hierop de bestellingen gedaan die dan nodig zijn. Tevens wordt
dan bekeken hoeveel personeel er nodig is en
deze dienen dan ingedeeld te worden. Bij de
uitvoering wordt Yvey geholpen door twee
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Maastrichtse carnavalsverenigingen. Ook
wordt bekeken hoeveel mensen er komen voor
het diner voor de wedstrijd en in samenwerking met Erik Stevens wordt de catering geregeld. In het stadion zijn drie oplaadpunten voor
de kaarten en vijf uitgiftepunten. Bij uitgang B staat een
snackwagen, waar het publiek
snacks kan kopen.
Speelt de vraag naar duurzaam eten een rol bij Yvey?
Op dit moment is het zo dat de
vraag van het publiek bepaalt
wat er aangeboden wordt.
Maar als je alleen snacks aanbiedt, dan is er weinig keuze
voor gezonde voeding. Yvey is
nog zoekende hoe dit aan te pakken. Mogelijkheid om naast de gewone snacks ook gezonde
snacks aan te bieden en te kijken hoe het publiek hierop reageert.
Hoe verliep de overstap van Veer zien MVV
naar Yvey?
In het begin was het zoeken naar de juiste aanpak. Dat was niet altijd even gemakkelijk. Olav
probeert ook contact te zoeken met de supporters om te horen wat zij vinden om zodoende
de gastvrijheid weer op een hoger peil te brengen. Klachten waren bijvoorbeeld lange rijen in
de rust en lauw bier. Daar wordt direct actie op
gezet.
In de businessruimte is men op zoek naar verjonging. Welke muziek past daar goed bij? Ook
hier is Yvey zoekende naar wat het beste is
voor de bezoekers.
Belangrijk om te weten is dat de helft van de
opbrengst van de catering van Yvey naar MVV
gaat. Dat geldt zowel voor de businessruimte
als voor de uitgiftepunten.
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« Een Halve Eeuw naar MVV
Aan het woord is Harold Thoma
Mijn eerste wedstrijd van MVV was er een in de
jaren 70 van de vorige eeuw. Ik woonde destijds in Beek en vanwege de oliecrisis waren er
autoloze zondagen. Daarnaast mocht reizen in
het weekend alleen met het openbaar vervoer.
Dus ging ik samen met mijn vader, met de bus,
naar de Geusselt. Op de autosnelweg richting
Maastricht reed de bus fietsers, rolschaatsers
en brommers voorbij. Waarschijnlijk ook allemaal op weg naar de Geusselt. Een bijzondere
gewaarwording. Het was die dag trouwens niet
de minste wedstrijd die MVV speelde; tegen
het Ajax van Cruijff en Neeskens, tegen het
echte grote Ajax dus.
Later, toen ik tiener was, vroeg mijn vader nog
wel eens of ik mee naar MVV ging. Ik had de
interesse een beetje verloren. Mijn antwoord
was steeds “wat moot iech dao?”
Mijn idee veranderde echter drastisch toen de
vrienden waar ik mee omging steeds vaker
naar MVV gingen. Ik werd meegesleurd en
raakte al snel besmet met het MVV-virus. Destijds stonden we precies op het midden aan de
lange zijde. (Op de plek waar de huidige Gamin
tribune is, nog vóórdat het veld een kwartslag
gedraaid werd.) Op die tribune stond namelijk
de pas opgerichte Angelside. The place to be!
Ik heb daar geweldig mooie tijden meegemaakt. MVV werd steeds aangemoedigd totdat
je geen stem meer over had.

Daarnaast waren uiteraard de interlands in en
tegen 045 memorabel. Een geweldige tijd meegemaakt, waar ik nu nog vaak met plezier aan
terug denk.
Halverwege de 80’er jaren verhuisde ik vanwege mijn werk naar Roermond. Maar ik bleef
naar MVV gaan. Iedere thuiswedstrijd samen
met mijn vrouw in de auto stappen en naar het
zuiden rijden. Zou met de huidige benzineprijzen een vermogen hebben gekost! Ook bleef ik
uitwedstrijden bezoeken. En heb daarmee ook
de laatste wedstrijd van de legendarische verslaggever Theo Koomen live meegemaakt:
Twente-MVV voor een plek in de eredivisie.
MVV won met 0-1 en deed goede zaken. Theo
Koomen verongelukte die dag op de weg naar
huis.
Vanaf de 90’er jaren ben ik weer in buurt van
de Geusselt gaan wonen. Dat maakte het bezoeken van de thuiswedstrijden een stuk eenvoudiger, leuker en goedkoper. Het was in de
tijd dat het dak van de ‘oude’ hoofdtribune (de
huidige Angelside) vanwege betonrot werd gesloopt. We noemden het cynisch de “Bosniëtribune” vanwege de toenmalige alles vernietigende oorlog op de Balkan.

Ook begon ik vaker uitwedstrijden te bezoeken. Op een manier die nu helaas niet meer
mogelijk is. Met 6 man bij de NS een meermanskaart kopen (want goedkoper) en in de
trein stappen. Geen verplichte combi regeling,
geen beperkingen en van tevoren nog ergens
iets drinken. Het liefst in de buurt van het vijandelijk stadion.

Ondanks een kort eredivisie-avontuur gaf de
aanblik van die tribune ook wel een beetje de
toenmalige situatie bij MVV weer. Langzaam
heb ik MVV vervolgens zien afzakken naar een
bedenkelijk niveau, met tussendoor een paar
oplevingen onder de trainers Maaskant en
Trost. Maar voor de rest was het niet je van het.
Voor het voetbal alleen hoefde je ook feitelijk
niet meer naar de Geusselt te komen. Maar
WEL voor de sfeer en het pilsje met mijn vrienden. Heel wat uurtjes voorafgaand aan de wedstrijden hebben we in de stad en de Gouden
Ster vertoeft en de nodige ‘wedstrijdbesprekingen’ gehouden.

Geweldig was de reis met de ‘MVV-express’
naar PSV. Tot de nok gevulde intercity, met duizenden Sjengen, zonder tussenstop naar de
lampjesstad om MVV daar aan te moedigen.

Hoewel het natuurlijk nog te vroeg is om te zeggen dat dit een structurele opmars is, lijkt het
er momenteel op dat we onder onze coach
Maurice Verberne weer de weg naar boven
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hebben gevonden. Er wordt fris voetbal gespeeld, vol overgave. Het is weer spannend! De
interactie met het publiek is geweldig, de sfeer
binnen het stadion is uitzonderlijk. Zeker als je
bedenkt dat we al zo’n lange tijd in de eerste
divisie voetballen.
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Hoop doet leven en zo lang ik kan, zal ik naar
de Geusselt blijven gaan en samen met mijn
vrienden onder het genot van een pilsje de
voorbeschouwingen blijven doen.
KOM OP DIE ROEJE!!

Helaas is het wel zo dat het voetbal steeds
meer geregeerd wordt door het geld. Het grote
geld. En daar ontbreekt het ons toch wel aan.

Angelside eind jaren zeventig van de vorige eeuw
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