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

 

«	Voorwoord:	Zeggenschap	over	onze	club

MVV Maastricht verandert in hoog tempo. De 
MVV Academy komt snel op stoom en levert al 
talenten op die zich kunnen meten met spelers 
van het eerste; het aantal opgeleide trainers 
voor de jeugdteams neemt toe; het eerste 
team wordt steeds professioneler begeleid als 
het gaat om performance training en meting; 
gezamenlijke ontbijten en lunchen voor de 
teamgeest. Al deze inspanningen lijken dit jaar 
al vruchten af te werpen op het veld. Maar veel 
belangrijker is dat het past in de missie die we 
in 2022 samen voor MVV hebben ontwikkeld: 
een club die zich kenmerkt door ontwikkeling 
van iedereen op en rond het veld en ambitie. 

Ook in de organisatie verandert MVV. We heb-
ben sinds vorig jaar zomer een nieuwe aandeel-
houder aan boord: Dutch Soccer Holdings: een 

groep investeerders die MVV wil helpen haar 
ambities te verwezenlijken. Zij hebben voorals-
nog 24% van de aandelen van MVV in bezit en 
hebben de mogelijkheid om nog eens 24% te 
kopen. Daarmee wordt duidelijk dat er echt 
iets verandert in de zeggenschap over onze 
club.  

De Vereniging MVV Maastricht heeft en be-
houdt een sleutelrol (veto-recht) bij de vraag of 
aandelen worden verkocht (het gouden aan-
deel). Naar de toekomst toe zal die rol waar-
schijnlijk steeds belangrijker en actueler wor-
den, bijvoorbeeld bij een nieuwe verkoop van 
aandelen.  

Organisatie van de Vereniging 

De Vereniging MVV Maastricht is in de hele 
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MVV-familie het enige orgaan waarmee daad-
werkelijk zeggenschap over de club kan wor-
den georganiseerd. Als verkoop van (de meer-
derheid van) aandelen aan de orde komt zal de 
Vereniging daar een beslissende stem in heb-
ben. De Vereniging en onze ledenraad moet 
zich met het oog daarop ook aanpassen en or-
ganiseren. In de afgelopen maanden hebben 
we de ledenraad compacter gemaakt: van 40 
naar 30 leden en van 8 fracties naar 5 fracties. 
De nieuwe fracties zijn: 

• Supporters 

• Profit 

• Non-profit 

• Maatschappelijke oriëntatie 

• Oud-spelers; medewerkers en vrijwilligers. 

De ledenraad is daarmee compacter georgani-
seerd in herkenbaardere fracties, denken wij. 

De ledenraad heeft verder besloten dat de sa-
menstelling van de ledenraad via verkiezingen 
door alle leden tot stand moet gaan komen. 
Dat is democratisch en past in hoe een vereni-
ging moet functioneren: de leden hebben het 
voor het zeggen. Dan dus ook als een besluit 
moet worden genomen over verkoop van aan-
delen. Daarvoor is dan wel een actieve basis 
van leden nodig. Het bestuur van de Vereniging 
gaat uitwerken hoe vanaf 2024 verkiezingen 
kunnen worden gehouden. 

Interesse om een actieve rol in de Vereniging 
te vervullen? Meld je aan op secretariaatVere-
nigingMVV@gmail.com. 

Gerald Janssen, Voorzitter Vereniging MVV   
Maastricht

 

« Verslag	Ledenraadvergadering	7	februari	2023 
Onze voorzitter, Gerald Janssen, heet iedereen 
van harte welkom en vermeldt dat Bart Kurris 
zijn lidmaatschap voor de ledenraad heeft op-
gezegd. Bart wordt bedankt voor zijn jaren-
lange inzet.  

Niek Janssen informeert de ledenraad over de 
uitbreiding taken van de Commissie Stadion-
verboden. Er wordt een beroepsmogelijkheid 
gecreëerd in eigen huis. Eerst was het zo dat als 
iemand het niet eens was met een uitspraak, 
hij of zij naar de KNVB moest. De Commissie 
Stadionverboden neemt in principe alle zaken 
in behandeling behalve als het OM een zaak be-
gint, dan stapt de commissie naar achteren, en 
in het geval van racisme, wat altijd naar de 
KNVB gaat. 

Erik Noor was aanwezig om uitleg te geven 
over zijn vertrek per 1 mei. Gerald vermeldt dat 
het opvolgingsproces reeds is opgestart; de re-
gie is in handen van de Raad van Commissaris-
sen en de aandeelhouders benoemen. 

Vervolgens gaat Gid van Schijndel, de penning-

meester van onze Vereniging, in op financiële 
situatie bij MVV. Dit naar aanleiding van de 
laatstgehouden vergadering auditcommissie 
(AC; adviesorgaan van de Raad van Commissa-
rissen). Helaas heeft de AC moeten constate-
ren, dat de stijging van verkoop van seizoen-
kaarten en losse tickets niet heeft geleid tot 
een gunstiger financieel beeld. Oorzaken zijn 
bijvoorbeeld extra beveiligingskosten. De fi-
nanciële positie van de BVO zal in de komende 
jaren flink verbeterd moeten worden. Op korte 
termijn gaat de AC diepgaand onderzoeken 
hoe de kosten verlaagd kunnen worden en de 
inkomsten verder kunnen worden vergroot. 

Aangezien er ook een opgave ligt de sponsorin-
komsten de komende jaren te verhogen, geeft 
Justus Spronck, de nieuwe manager New Busi-
ness MVV, een uiteenzetting van het nieuwe 
sponsorbeleid. Nieuwe stelregel is “Sponsoring 
is geen donatie, er moet een waarde tegenover 
staan!” Het blijkt dat er veel lokale “kleinere” 
sponsoren zijn; momenteel wordt onderzocht 
om grote landelijke partijen te benaderen. Ver-
der legt Justus de gedachte uit achter 
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Maastricht Regio. Partners kunnen instappen 
vanaf € 10.000. De vier pijlers eronder zijn ver-
binding, beleving, ontwikkeling en maatschap-
pelijke betrokkenheid.   

Tenslotte wordt de voortgang met betrekking 
tot het ledenbeleid uitvoerig besproken, waar-
bij besloten wordt dat de verschillende fracties 
dit agendapunt gaan bespreken. In de volgende 
ledenraadvergadering wordt het resultaat van 

deze fractiediscussies teruggekoppeld. In een 
volgende nieuwsbrief kunt u hier meer over le-
zen. 

Met dank aan de leden van de ledenraad, Erik 
Noor en Justus Spronk sluit Gerald deze avond 
af en dankt iedereen voor de inzet. 

Marie-Elise Géron 

« Oproep	Werkgroep	Historie	
De werkgroep historie, die in de business 
ruimte de historische kasten verzorgt, is op 
zoek naar een torso op een standaard. Daarop 
willen we het unieke MVV-carnavalsshirt 
hangen dat voor de carnaval twee keer 
gedragen is door de selectie tegen Top Oss en 

Heracles. Wie heeft er zo’n torso op zolder of 
de berging staan en wil ons helpen? Meld je 
dan bij r.beaumont53@gmail.com. 

 

 
« In	Gesprek	met	Johan	Dijkstra
Vandaag hebben we een gesprek met Johan 
Dijkstra, een van de echte coryfeeën van MVV. 
Want ga maar na: Johan speelde tussen 1968 
en 1985 onafgebroken in het eerste team van 
MVV. Hij kwam tot maar liefst 467 wedstrijden 
en scoorde daarin 37 doelpunten. In die peri-
ode voetbalde Johan onder de leiding van 11 
verschillende trainers “die allemaal verschil-
lende kwaliteiten en andere ideeën hadden…”. 

We vragen Johan naar de periode voor hij 
naar MVV kwam, dus naar zijn jeugdjaren. 

Johan: “Ik heb een fantastische jeugd gehad. 
We woonden op Sint-Pieter, onder aan de berg 
dicht bij de Maas. Mijn vader had gewerkt bij 
de aanleg van de sluis van Sint-Pieter en was 
daarna bij de ENCI terecht gekomen. De Sint-
Pietersberg en omgeving waren ons speelter-
rein. We voetbalden op de veldjes in de buurt 
en ik trainde eindeloos tegen de muur van de 
kerk. Bij de buren sneuvelden wel eens de ra-
men en één keer het theeservies op de tuinta-
fel, maar we hadden een zorgeloze tijd. Ik ging 
ook op Sint-Pieter naar de lagere school, dat 

was op de Pastoor Kribsweg; de meisjesschool 
was ergens anders! Ik heb nog les gehad van de 
vader van Gerard “Pummy” Bergholz, die later 
bij MVV speelde en het Nederlands elftal 
haalde.” 

Hoe ben je in 1968 bij MVV terecht gekomen? 

“Als jongen van Sint-Pieter voetbalde ik uiter-
aard in de club van Sint-Pieter. We hadden ons 
veld op de berg, dat moet wel het hoogstgele-
gen voetbalveld van Nederland zijn geweest. In 
die tijd werd elk jaar in de zomer het toernooi 
van Maastrichtse Boys gespeeld. Dat was een 
gezellige happening die zich afspeelde op het 
terrein van de Boys onder aan de Statensingel, 
net voor de Werken. Alle Maastrichtse voetbal-
clubs namen deel. Daar werd ik gescout door 
de trainer van Heer en uitgenodigd voor een 
proefwedstrijd. Kennelijk is die wedstrijd ge-
zien door iemand van MVV, want daarna kwam 
hun aanbieding. Uiteraard ging ik daarop in!” 

Dus een enorme sprong van de vierde klasse 
amateurs naar de Eredivisie? 
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“Jawel, en dat ging uiteraard ook niet echt ge-
makkelijk. Ik speelde bij Sint-Pieter in de spits 
en MVV haalde me dus ook voor die positie. De 
eerste wedstrijd was een echte vuurdoop: te-
gen Feyenoord. Hun centrale duo achterin be-
stond uit de heren Israels en Lazeroms, dan 
weet je het wel. Na enkele wedstrijden kwam 
ik op de bank terecht. 

In de loop van dat seizoen werd de trainer Jung 
Schlangen ontslagen en vervangen door Ge-
orge Knobel, een totaal onbekende in voetbal-
land. Na enkele weken stelde hij me op als ver-
dedigende middenvelder. “Johan, ik laat je ze-
ker zes wedstrijden staan,” zei hij, waardoor de 
druk bij mij van de ketel ging.” 

Als je terugkijkt op al die trainers, welke na-
men komen dan bij je op? 

“Uiteraard als eerste George Knobel. Hij heeft 
mij gevormd tot de speler die ik ben geworden. 
En hij gaf me vertrouwen door de belofte me 
minstens 6 wedstrijden te laten spelen. Dat 
was zo belangrijk. Verder 
vond ik Friedl Rausch een 
goede trainer, die man 
straalde rust uit en had 
een natuurlijk overwicht. 
Leo Steegman was een 
vakman en bovendien 
een heel prettige kerel in 
de omgang. Barry Hughes 
staat me ook nog op het 
netvlies, maar dat was 
vooral een showman die 
zichzelf heel belangrijk 
vond.” 

Kun je ook een aantal bij-
zondere medespelers 
noemen? 

“Dan moet je eigenlijk een beetje naar de ver-
schillende soorten spelers kijken. Je hebt de 
harde werkers in dienst van het team. Leo 
Kerstges en Rob Delahaye waren in dat opzicht 
goud waard. Ik heb natuurlijk lang samenge-
speeld met Willy Brokamp en Jo Bonfrère, alle 
twee supervoetballers, maar totaal 

verschillend van karakter. Dat zag je ook op het 
veld terug! In de verdediging hadden we enkele 
seizoenen Sören Busk, een Deense internatio-
nal; dat was een puike voetballer. Uit Polen 
kwam Stefan Szefer als linksback, een prima 
verdediger. Hij heeft het later gemaakt in Ame-
rika. Eric Gerets zal voor mij altijd het voor-
beeld blijven van wat je kunt bereiken met wils-
kracht en inzet.” 

Met Bert van Marwijk heb je een speciale 
band? 

“Jazeker. Ik heb jarenlang samen met Bert in 
het eerste gespeeld. Uiteindelijk kwamen we 
samen centraal achterin te staan: Bert zakte 
langzaam af van de aanval naar de laatste linie. 
Hij was de vrije man en voor de opbouw, ik was 
de mandekker. We vormden een prima cen-
traal duo. De laatste jaren zijn we samen weer 
actief bij MVV, nu adviserend op voetbaltech-
nisch gebied. We zitten ook beiden in de Ad-
viesraad van de MVV Academy.” 

Je hebt twee keer het winnende doelpunt ge-
scoord tegen Ajax? 

“Dat klopt, maar vrijwel iedereen herinnert 
zich alleen nog de 1-0 kort voor tijd met Heinz 
Stuy onder de lat bij Ajax. Dat was in 1971. Het 
tweede doelpunt was in 1978, een klutsbal die 
erin ging. Verdere hoogtepunten zijn de 
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onverwachte promotie in 1978 en ik speelde 
ook in de fameuze wedstrijd bij Ajax, uitslag 3-
6.” 

Naast het voetbal heb je ook een maatschap-
pelijke carrière opgebouwd? 

“Bij DSM heb ik het vak machinebankwerker 
geleerd en ik ben bij de ENCI gaan werken. Na 
het werk ging het op de fiets naar de training, 
ma zette mijn sporttas klaar. 

Later ben ik een sportzaak begonnen, eerst op 
de Kommel, later in de Spilstraat. In Amerika, 
toen ik de marathon van New York liep, zag ik 
de formule van Footlocker, die ik toen ook ben 
gaan toepassen. Footlocker zelf nam later mijn 
zaak over. 

Ik heb nooit de ambitie gehad trainer te wor-
den. Ik zou er niet geschikt voor zijn, omdat ik 
altijd optimale inzet van iedereen verwacht. 
Daar schort het nog wel eens aan.” 

Hoe zie je de toekomst van MVV? 

“Voor de club is het heel belangrijk dat de band 
met de stad in stand blijft. De club moet verwe-
ven zijn met de omgeving. Verder moeten we 

alle aandacht geven aan de jeugdopleiding en 
zorgen dat de eigen jeugdspelers de kans krij-
gen door te breken. Daar wordt hard aan ge-
werkt bij de MVV Academy. Van levensbelang 
is dat MVV kan beschikken over een fatsoen-
lijke accommodatie. Dan bedoel ik niet alleen 
het stadion, maar zeker ook de voorzieningen 
voor de Academy. Ideaal zou zijn een complex 
waar de selectie en de jeugd aan de slag kun-
nen. Tenslotte: er zal hoe dan ook meer geld bij 
moeten. We kunnen niet blijven hangen op het 
huidige niveau, dan loopt de interesse voor 
MVV langzaam maar zeker weg.” 

Johan is 42 jaar getrouwd met Pauline. Ze heb-
ben twee dochters en 4 kleinkinderen. In de 
twee jongens ziet Johan (nog?) geen voetbal-
lers. Ze wonen op een prachtlocatie aan de 
rand van de stad in een huis dat Johan eigen-
handig heeft gerestaureerd. De grote tuin 
vraagt veel onderhoud en dat heeft Johan dan 
maar tot hobby gemaakt. Verder doet hij veel 
aan fietsen, zoals elk jaar een weekje in Frank-
rijk met een vast clubje vrienden. Johan kijkt 
veel naar voetbal op de TV, liefst naar de 
Spaanse competitie. Buiten het voetbal kijkt hij 
naar cyclocross en de bergetappes in de Tour, 
Giro en Vuelta. 

 

« Historie	MVV:	Foto's	oet	de	Aw	Does 
Op deze foto is het elftal te zien 
dat een van de laatste 
wedstrijden speelde op de 
Boschpoort. De laatste 
wedstrijd was op 26 december 
1960. MVV speelde tegen PSV 
en de wedstrijd eindigde in 3-3. 
Voor MVV scoorden Rutten (1-
2), Bergholtz (2-2), en Coenen 
(3-2).  

Daarna ging het elftal spelen in 
stadion de Geusselt. De eerste 
thuiswedstrijd was tegen Wil-
lem II op 15-01-1961.  MVV 
won die wedstrijd met 2-0 en 
de doelpuntenmakers waren 
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Math Pieters en Pummy Bergholtz. Leuk 
weetje: Math Pieters is lid van onze redactie!! 

Dat seizoen eindigde MVV als 14e van de 18 
ploegen. Zie hiernaast de eindstand van dat 
jaar.  

Hieronder het nieuwe stadion van MVV, de 
Geusselt, genaamd naar het kleine kasteeltje 
dat iets verderop in het Geusseltpark ligt. De 
toenmalige hoofdtribune staat er nog (als de 
huidige Angelsidetribune), de rest is erg veran-
derd. Wat niet veranderd is zijn de huidige 
kleedkamer, nog steeds uit 1961…   

 

 
« Marianne	van	der	Hagen	en	MVV:	van	de	Nootjesman	tot	de	
Schoen	van	Bryan	Smeets 

Marianne aan het woord:  

“We schrijven het jaar 1972, ik was 6 jaar toen 
ik letterlijk aan de hand van mijn vader en moe-
der mee naar us MVVke ging, niet wetende dat 
ik heel mijn hart zou verliezen aan die mooie 
club. Een liefde die voor een buitenstaander 
niet te begrijpen valt. Bij ons thuis hadden we 
het altijd over MVV. Het hoorde gewoon bij 
mijn opvoeding… 

Ik viel dat jaar meteen met mijn neus in de bo-
ter, want mijn MVV-avontuur begon met een 

mooi elftal onder leiding van trainer George 
Knobel, met klinkende resultaten in de eredivi-
sie. Toen nog tegen FC Amsterdam en Haarlem. 
Alleen vond ik op die leeftijd de nootjesman 
veel interessanter. (Voor de jongere lezers: tus-
sen het veld en de tribune liep een man die zak-
jes gebrande nootjes verkocht. Je gooide hem 
geld toe. Hij mikte een zakje nootjes terug.) 

Ik heb vele mooie verhalen en avonturen be-
leeft bij us MVVke. In mijn pubertijd ging ik bij 
de spelers op bezoek, zoals bij Bertus van der 
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Poppe en Willy van Bommel. In die tijd kon dat 
nog gewoon. 

Ook zijn er mindere jaren geweest. Dat we met 
slechts 1500 supporters op de tribune zaten. 
Maar dat mocht voor mij de pret niet drukken, 
ik ben altijd met plezier naar de wedstrijden ge-
gaan. 

Mijn hoogtepunten zijn natuurlijk de kampi-
oenschappen in de eerste divisie geweest. Zo-
als die van 1983/1984, waar we op één punt 
boven FC Twente eindigden. Helaas was het 
verblijf in de eredivisie toen van korte duur, 
want we degradeerden weer in 1986. 

En toen kwam het jaar 1996/1997. Een kampi-
oenschap om nooit meer te vergeten, met dui-
zenden mensen na afloop van de wedstrijd op 
de Markt om de mannen te huldigen! Wat was 
dat sjiek, Ik hoop dat we dit ooit nog eens mee 
mogen maken… 

Dan maak ik een grote stap naar het jaar 2010. 
Wat een zwaar jaar was dat, we balanceerden 

op leven en dood. Ik hoop dat nooit meer te 
hoeven meemaken, want zonder us MVVke is 
Maastricht toch niks. 

Een persoonlijk hoogtepunt is toch het doel-
punt van Bryan Smeets tegen onze aartsrivaal 
Roda. Wat was dat een ontlading. Ik heb hier 
een blijvende herinnering aan. De voetbal-
schoenen waarmee Bryan het doelpunt heeft 
gemaakt, heb ik van hem gekregen en zijn nog 
steeds in mijn bezit. 

Tja Roda; Bij mijn ouders kwam vroeger al niks 
geels in huis en dat is nu nog steeds zo, gele 
bloemen zijn bij mij thuis nog steeds een ‘no 
go’. 

Voor de toekomst hoop ik dat we heel snel mo-
gen promoveren want onze mooie club hoort 
gewoon op het hoogste niveau thuis. 

Ook hoop ik dat er minder regeltjes komen 
rond het bezoeken van wedstrijden, zeker voor 
wat betreft de uitwedstrijden. Dat maakt na-
melijk ontzettend veel kapot. Ik heb heel wat 
mooie uitwedstrijden meegemaakt en ook mee 
mogen regelen, maar je ziet door de jaren heen 
dat het voor supporters steeds moeilijker 
wordt om op een normale manier onze mooie 
club te steunen. 

MVV zal echter altijd een deel van mijn leven 
blijven, zo lang als ik leef. 

Oh ja, nog één ding, ik zou heel graag weer echt 
gras willen…” 

 


