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

 
«	MVV:	Volksclub	vaan	Mestreech
Zo praten we het liefst over us MVV: club vaan 
‘t volk vaan Mestreech. Wat daarbij naar mijn 
idee soms een beetje wordt vergeten is dat dat 
volk vaan Mestreech langzaam maar zeker ver-
andert. Door sommigen wordt die verandering 
positief gewaardeerd: veel jonge mensen in de 
stad, economische ontwikkeling, meer diversi-
teit. Door anderen juist niet: steeds minder 
Mestreechs, veel zwerffietsen, niet meer de 
stad “vaan us”.  

Voor MVV is het belangrijk om ook de nieuwe 
doelgroepen in de stad aan te spreken. Alleen 
op die manier blijft MVV een echte volksclub en 
kunnen de tribunes voller worden (al hebben 
we daar dit seizoen al veel vooruitgang ge-
boekt).  Hoe krijg je dat voor mekaar? Door de 

hele club heen zullen we moeten opletten dat 
we ons niet alleen richten op mensen die veel 
op onszelf lijken. Ik begin maar even met het 
bestuur waar ik zelf voorzitter van mag zijn: al-
leen maar witte mannen op leeftijd. Dat geldt 
ook voor het bestuur van de Stichting MVV 
2018 en de Raad van Commissarissen. Als we 
er nou eens in zouden slagen om daar vrouwen 
in te benoemen. En mensen met een andere 
etnische achtergrond. Zelfde verhaal voor onze 
eigen Ledenraad: twee vrouwen op een aantal 
van dertig leden. Voor de rest witte mannen. 

Commercieel richt de club zich onder de leiding 
van algemeen directeur Erik Noor bijvoorbeeld 
ook steeds meer op bedrijven van buiten Maas-
tricht. Eenvoudigweg omdat Maastricht zelf 

 

Nieuwsbrief		
Vereniging	MVV	Maastricht	

	
Jaargang	2022-2023	

Editie	2	
 

Postadres 
Stichting MVV 
T.a.v. Vereniging MVV 
Postbus 4444 
6202 ZV Maastricht 

Internetadres 
www.verenigingmvvmaastricht.nl 

Redactie: Rob Beaumont, Léon 
Partouns, Nico Penders, Math. 
Pieters en Stephan Smeekes 
Redactieadres 
mpieters@wxs.nl 

 



 
Nieuwsbrief Vereniging MVV Maastricht Jaargang 2022-2023, Editie 2 

 

 

Pagina 2 van 7 

 

niet voldoende middelen ophoest om verder te 
komen. 

Ook qua supporters kunnen we nog veel beter: 
de tribunes moeten vol! Meer vrouwen in elk 
vak, meer studenten, meer mensen met een 
andere etnische achtergrond: het zou de club 
goed doen, is mijn mening. Maar dat gaat niet 
vanzelf. Dan zal de uitstraling van de club mis-
schien ook iets breder moeten aanspreken dan 
nu het geval is. Gaan we dan niet meer het 
Maastrichts volkslied zingen voor de wedstrijd: 
natuurlijk wel. En we krijgen nog steeds “sje-
vroaje”. Maar daarnaast stellen we ons open 
om ook andere groepen dan we nu vooral zien 
te motiveren om deel te worden van de MVV-
familie. Over hoe we dat voor elkaar zouden 
kunnen krijgen zou ik het leuk vinden om 

reacties te krijgen op ons emailadres: secreta-
riaatverenigingmvv@gmail.com. 

Vorige keer heb ik aandacht gevraagd voor een 
ander idee waar we mee rondlopen om de 
zichtbaarheid van MVV in de stad groter te ma-
ken: de MVV-vlag buiten hangen op wedstrijd-
dagen. Vroeger reden op de wedstrijddag de 
stadsbussen met vlaggetjes op de bus (wie 
weet het nog?). Hoe mooi zou het zijn als in 
Maastricht de 2000 leden van onze Vereniging 
de MVV vlag zouden buiten hangen op wed-
strijddagen? Ook hierover krijg ik graag nog re-
acties. Wie doet er mee? Laat het even weten 
op secretariaatverenigingmvv@gmail.com. 

Gerald Janssen, Voorzitter Vereniging MVV   
Maastricht

 

« Verslag	Ledenraadvergadering	12	december	2022 
Na de opening door de voorzitter worden er 
vier nieuwe leden unaniem gekozen voor de 
Ledenraad. Een overzicht van de ledenraad is 
terug te vinden verderop in deze nieuwsbrief. 

Terugkoppeling Aandeelhoudersvergadering: 

• Er is gevraagd naar de afhandeling van de 
schade MVV – Roda vorige jaar: Afhande-
ling is nog altijd niet rond. 

• Jaarrekening: vastgesteld en decharge 
verleend. 

• Er wordt gesproken over de meerjaren-
prognose.  

• Eindnotitie Cultuur besproken.   
• De reglementen worden aangepast op 

uitbreiding van de Audit commissie. 
• Billboard punt werd zeer warm ontvan-

gen. 
• Signaal afgegeven over onwenselijkheid 

pokertoernooi.  
• Toetsing bij KNVB van WSH loopt. 
• Er wordt gemeld dat Ernie Brands is toe-

gevoegd aan de RvC. De voorzitter geeft 
uitleg hoe de taken binnen de RVC zijn 
verdeeld en Ernie Brands heeft de taak 
voetbaltechnische zaken. 

Bijpraten met Maurice Verberne: Maurice 
geeft uitleg over de doelstelling van MVV, de 
speelwijze, de visie, de selectie, de beste en 
slechtste wedstrijd van MVV, en waarom. Door 
de ledenraad worden er nog meer vragen ge-
steld die enthousiast worden beantwoord. On-
der dankzegging wordt Maurice en de selectie 
succes toegewenst voor de rest van het sei-
zoen. 

Eindverslag werkgroep Cultuur: Met een Po-
werPointpresentatie wordt uitleg gegeven 
over de start en het verdere traject van de cul-
tuursessies. Dit geeft een goed inzicht in het 
verloop en de eindconclusies van de werk-
groep. De belangrijkste conclusies zijn om de 
gewenste cultuur in strategische planvorming 
en jaarplannen inclusief concrete acties en 
doelen te verankeren.  

Het is verder aan te bevelen om concrete ge-
dragsregels vast te stellen voor alle MVV’ers en 
deze te vertalen naar een gedragscode, die bij-
voorbeeld als bijlage bij een arbeids- en vrijwil-
ligersovereenkomst wordt gevoegd. 

Jaarverslag BVO: Voor dit onderwerp is Erik 
Noor uitgenodigd. Ook hier via een 
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PowerPointpresentatie werden de baten en de 
lasten doorgenomen. Erik geeft uitgebreid uit-
leg over de cijfers, maar gaf ook aan waar hij 
zoal tegen aan loopt. Dit werd goed ontvangen 
door de ledenraad. 

Voortgang ledenbeleid: De voorzitter geeft uit-
gebreid toelichting op de notitie die voorlag en 
gaf ook per onderwerp aan of door de 

veranderingen de statuten op dat punt moeten 
worden aangepast. 

Sluiting: Met dank aan de leden van de Leden-
raad sluit de voorzitter deze avond af en dankt 
iedereen voor hun inzet. 

Marie-Elise Géron 

« Samenstelling	van	de	Ledenraad	

 

 
« Man	achter	de	schermen:	Tycho	Wetzels
Tycho Wetzels is een van de 
mensen die achter de schermen 
van MVV werkt. Tycho is 21 jaar, 
geboren in Sittard en voetbal-
fan. Daarbij heeft hij als hobby 
fotografie en die combinatie 
komt hem bij MVV op dit mo-
ment goed van pas. 

Tycho is recent afgestudeerd 
(juni 2022) aan de Fontys Hoge-
school en heeft daar zijn Hbo-

diploma Communicatie be-
haald. Tijdens zijn stage voor 
deze opleiding kwam hij in con-
tact met de voetbalwereld, om-
dat hij de stage invulde bij For-
tuna Sittard. Een boeiende we-
reld vond hij en ook nog bij een 
club waar hij liefhebber van is. 

Door het vertrek van Wouter 
van de Berkmortel kwam er een 
plaats vrij bij ticketing en 
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publieksmarketing. Dat was echter in de afron-
dingsfase van zijn opleiding. Hij kwam door de 
sollicitatieprocedure heen en in april is hij op 
deeltijdbasis gestart. Vanaf 1 juli jl. werkt hij 
fulltime. 

Waarom heeft hij gekozen voor de opleiding 
Communicatie en bijv. niet ICT? 

Heel eenvoudig: de docent van de opleiding 
van communicatie vertelde zo’n interessant 
verhaal dat je geboeid luisterde naar wat de 
opleiding inhield. Bij ICT was dat exact an-
dersom. Na bezoek van de open dagen was het 
voor Tycho helder: het wordt dus Communica-
tie. 

Wat deed en doet hij bij MVV? 

Aangesteld voor ticketing en publieksmarke-
ting bleek al snel dat ticketing wekelijks 30-35 
uur in beslag nam. Uiteindelijk is besloten om 
Noël de Graaf aan te trekken, die nu geheel 
verantwoordelijk is voor ticketing. Daardoor 
kon Tycho zijn aandacht meer verleggen naar 
publieksmarketing. Wat houdt dat in? 

Tycho houdt zich bezig met alle vormen van so-
cial media die MVV han-
teert. Daarnaast zorgt hij, 
samen met Frank Kerbusch, 
voor de foto’s die nodig zijn. 
Voorbeeld: Clint Essers te-
kent een contract en dan 
hoort bij de perspublicatie 
een foto van hem. Tycho 
vliegt dan uit de bureaustoel 
en zorgt dat dit geregeld 
wordt. Datzelfde geldt deels 
voor filmpjes van trainin-
gen, wedstrijden etc. 

Is het leuk werk bij MVV? 

Het is een heel dynamische 
werkplek. Iedere dag is an-
ders, vaak neem je je iets 

voor en aan het einde van de dag ligt dat er nog 
steeds. Belangrijk vindt Tycho het om meer 
mensen bij de club te betrekken. Hoe kom je er 
nu achter dat je de doelstelling meer mensen 
betrekken ook realiseert? 

Dat gebeurt op verschillende manieren: 

• Het aantal toeschouwers neemt toe; 
• Het aantal likes op social media neemt 

toe;  
• Het aantal volgers op Instagram stijgt 

snel, nu al 18.100;  
• Men kan zien hoeveel mails er geopend 

worden die MVV verstuurt. Stel dat je 
12.000 mensen aanschrijft dan kan men 
zien bij MVV dat bv 6.000 de mail geopend 
hebben. Staat daarin een klik om op de 
website van MVV te komen, kan men ook 
zien hoeveel mensen dat doen. 

De KNVB ondersteunt op dit vlak ook de be-
taalde voetbalclubs. Ze hebben een waarde-
volle bijdrage. 

Wat zou nog beter kunnen? 

Aan communicatie blijf je altijd sleutelen. MVV 
is in opbouw en het aantal 
mensen dat zich hiermee be-
zighoudt is beperkt. Daarbij 
geeft Tycho aan dat hij meer 
aandacht zou willen geven 
aan de MVV Academy. Daar 
valt nog wel aan te sleutelen.  

Hoe ziet zijn toekomst eruit? 

Dat is nog ver weg. Hij heeft 
nog ruim 45 jaar werken voor 
de boeg, dat is dus onduide-
lijk. Hij vindt de voetbalwe-
reld erg leuk en uitdagend. 
Nu maar eerst ervaring op-
doen en dan zien we wel 
weer verder.
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« Historie	MVV 
In het kader van historische foto’s hierbij de 
foto van Sparta – MVV op 12 maart 1961 op 
het kasteel in Rotterdam. Uitslag 3-2 en 

doelpuntenmakers van MVV waren Ummels 
0-1 en Coenen 3-2.

 
« Op	het	Veld	soms	tegen	MVV,	op	de	Tribune	altijd	vóór	MVV! 
Aan het woord is Jo Wijsen:  

Mijn eerste wedstrijd van MVV zal zijn geweest 
eind jaren zestig van de vorige eeuw, tegen 
PSV, samen met enkele vrienden. De uitslag is 
mij helaas niet bijgebleven. Wat ik wel weet is 
dat ik toen vanaf het eerste moment genoten 
heb en dat ik daarna alle wedstrijden, met mijn 
vrienden, ben blijven bezoeken. We stonden in 
die tijd altijd onder de klok, achter één van de 
doelen. Hier was ook de plaats waar de stand 
handmatig werd bijgehouden.  

In die tijd liep er in de Geusselt nog een sintel-
baan langs het veld en was er geen sprake van 
hekken om toeschouwers op de tribune te hou-
den. Gelukkig is dat laatste sinds enkele jaren 
ook niet meer het geval. MVV wist in de tijd 

veel toeschouwers aan te trekken. Bij wedstrij-
den tegen Ajax of PSV, werden naast de hoofd-
tribune en op de sintelbaan extra tribuneplaat-
sen geplaats. Het was iedere wedstrijd een 
feest.   

Ik ben enkele seizoenen trouwe supporter ge-
bleven. Hier kwam helaas een einde aan toen 
ik zelf bij Rapid ging voetballen. Rapid was een 
voetbalclub die haar velden direct achter de 
Geusselt had en in 2012 samen met WVV’28 is 
gefuseerd tot Geusselt Sport.  

Aangezien ik in de selectie van Rapid speelde 
en die wedstrijden steeds op zondag om 14.30 
uur begonnen kon ik niet meer naar MVV. 
Want MVV speelde toen, in de eredivisie, even-
eens alle wedstrijden op zondag. Maar als ik 
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zelf niet hoefde te voetballen en MVV speelde 
thuis, was ik uiteraard present.  

Tijdens de tijd dat ik bij Rapid voetbalde speel-
den we vaker in de voorbereiding een wedstrijd 
tegen MVV in de Geusselt. Dat waren altijd 
leuke wedstrijden. Ik heb dus het geluk gehad 
om onder andere tegen de Witte (Brokamp), 
Bonfrere, Hoenen, Quaden en Körver te mogen 
spelen. Verder kwam ik geregeld in de Geus-
selt. De verzorger van MVV, Nico Jongen, was 
toen ook verzorger bij Rapid. Ik heb ook nog in 
de zaal gevoetbald en daarbij ook regelmatig 
tegen Gerard Hoenen gespeeld.  

De daaropvolgende jaren, met degradaties en 
promoties, heb ik van een afstand meege-
maakt. Ik was niet meer woonachtig in Maas-
tricht en kwam niet meer vaak in het stadion.  

Sinds een aantal jaren ben ik echter weer alle 
thuiswedstrijden present. Ondanks dat het 

afgelopen jaren niet al te best ging met us-
MVVke  ging ik steeds weer met vrienden kij-
ken. En wat is het dit seizoen weer genieten! 
Op het veld én de tribune. Nu het dus weer 
sportief goed gaat met MVV moeten we echter 
niet meteen aan promoveren gaan denken. 
Volgens mij moeten we eerst zorgen dat we en-
kele seizoenen een standvastig elftal hebben 
en een goede financiële basis. Als we nu met-
een gaan promoveren, zullen we het volgende 
seizoen ook weer waarschijnlijk degraderen. 
Dat is denk ik niet iets waar we allemaal op zit-
ten te wachten.  

Om het financieel op orde te krijgen is een 
goede zet gedaan met “Maastricht Region” op 
het shirt te zetten. Verder hoop ik en ga er ook 
vanuit dat er goede mensen op de juiste plaats 
zitten om MVV financieel gezond te maken en 
te houden. Een van de voorwaarden om te pro-
moveren en te blijven voetballen op het hoog-
ste niveau. 

 
De foto laat een jonge Jo Wijsen zien, met de voor die tijd karakteristieke supporterspet, in de rij 
staand voor een handtekening van toenmalig toptalent Willy Dullens, voetballer van Sittardia, na 

een wedstrijd tegen MVV.
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« De	Beste	Wensen	voor	2023!	

 

De redactie wenst alle leden van de vereniging een voorspoedig en gelukkig 2023 met veel sportief 
vuurwerk in Stadion de Geusselt! 


