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!Voorwoord&van&de&Voorzitter:&Wat&een&leuke&avond…
9!September!j.l.!hield!de!Vereniging!MVV!haar!
eerste!ledenavond.!Alle!leden!waren!uitgeno;
digd! en! we! hebben! met! de! ongeveer! 50! aan;
wezigen!de!wedstrijd!van!ons!leven!gespeeld.!
Verderop! in! deze! nieuwsbrief! kun! je! er! meer!
over!lezen.!

Geen! wanklanken???! Jawel,! 50! leden! aanwe;
zig! en! een! vereniging! met! ongeveer! 1800! le;
den….! Dat! is! te! weinig.! We! hebben! samen!
afgesproken!dat!volgend!jaar!(en!dan!zijn!uit;
nodigingen! er! eerder)! we! twee! keer! zoveel!
leden! aanwezig! willen! hebben.! En! als! we! dat!
een! aantal! jaren! volhouden,! raken! we! uitver;
kocht!voordat!onze!wedstrijd!start.!

Terugkijken!op!de!voorbereiding!van!Roda!JC;
MVV!met!Ron!Elsen!en!Kjell!Knops,!scoren!met!
gezondheid! door! Theo! Thuis! en! na! de! pauze!
de! hilarische! verhalen! in! de! kleedkamer! tij;
dens! de! rust! door! Erik! Meijer.! En! dat! alles!
overgoten! met! een! sausje! van! gezond! leven.!
Fantastisch.!

Hier! is! de! eerste! nieuwsbrief! van! het! nieuwe!
seizoen! met! weer! vele! wetenswaardigheden!
om!te!lezen.!
Veel!leesplezier,!

!
Rob!Beaumont,!Voorzitter!a.i.!Vereniging!MVV!Maastricht.!
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“Spelers(moeten(strijden(alsof(hun(leven(ervan(afhangt.”!
AA&Ron&Elsen&(trainer)!

! Jef&Thoma,&bewaker&van&begroting&MVV&
financieel!directeur.!Momenteel!is!er!dus!een!
vacature! van! penningmeester.! Negatieve! ad;
viezen! geven! vindt! Thoma! niet! prettig,! maar,!
zo! zegt! hij:! “ik! zal! het! huishoudboekje! van!
MVV! moeten! bewaken! en! dat! is! niet! altijd!
gemakkelijk.”!

!
Met! het! aantrekken! van! Jef! Thoma! (64)! als!
financieel! directeur! van! MVV! heeft! de! Maas;
trichtse! voetbalvereniging! een! zwaargewicht!
binnengehaald.! Jef! Thoma.! Gepokt! en! gema;
zeld! als! hoofdinspecteur! titulair! bij! de! Belas;
tingdienst,! onder! meer! als! specialist! in! met!
name! Overdrachtsbelastingen! en! tegenwoor;
dig! eigenaar! van! ‘Adviesbureau! drs.! J.W.M.!
Thoma’,!is!de!nieuwe!bewaker!van!de!inkom;
sten!en!(vooral)!uitgaven!van!MVV!Maastricht.!
Kortom,!de!bewaker!van!MVV’s!begroting.!
“Het!is!duidelijk!dat!bijvoorbeeld!het!aantrek;
ken! van! een! speler! effect! heeft! op! het! be;
drijfsresultaat”,!legt!Thoma!uit.!“Ik,!en!natuur;
lijk!algemeen!directeur!Frans!Erens,!dragen!de!
directe!verantwoordelijkheid!voor!het!aanwe;
zige! budget.! Dus! moet! ‘nee’! jammer! genoeg!
dikwijls!mijn!antwoord!zijn.”!
Thoma! werd! in! april! als! penningmeester! ge;
presenteerd!en!enkele!maanden!later!werd!hij!

Thoma! geeft! toe! dat! hij,! denkend! aan! de! fi;
nanciële!sores!van!‘zijn’!club!en!dubbend!hoe!
een!en!ander!financieel!op!te!lossen,!wel!eens!
minder! slaapt! dan! noodzakelijk.! Zijn! vrouw!
vroeg!laatst!of!!hij!nog!wel!lol!in!zijn!werk!had.!
“Natuurlijk! doe! ik! dit! werk! graag”,! zegt! Tho;
ma.! “Kijk.! We! kunnen! slechts! minimaal! inves;
teren! om! er! zo! goed! mogelijk! uit! te! komen.!
MVV! en! daarmee! het! ‘betaalde! voetbal’! in!
Maastricht!moet!blijven!bestaan.!Hoe!gaan!we!
dat! aanpakken! is! de! vraag.! Wij! moeten! met!
het! begrote! geld! een! bedrijf! als! MVV! laten!
floreren!en!het!negatieve!vermogen!wegpoet;
sen.! Als! volgend! jaar! het! kunstgras! in! De!
Geusselt! ligt! wordt! het! complex! multifunctio;
neel!met!het!gevolg!substantiële!neveninkom;
sten!die!hopelijk!zullen!zorgen!voor!verminde;
ring!van!huisvestingskosten!voor!MVV.”!
Jef! Thoma! (hij! speelde! bij! de! B1! van! MVV)! is!
bij!elke!thuiswedstrijd!van!MVV!aanwezig.!Het!
is!geen!geheim!waar!hij!het!eerst!naar!kijkt!als!
hij!zijn!plaats!op!de!tribune!opzoekt:!naar!het!
aantal! toeschouwers.! De! toestroom! van! sup;
porters! bepaalt! namelijk! mede! de! inkomsten!
en! zorgt! ook! nog! eens! voor! de! noodzakelijke!
ambiance.! “Het! spelersbudget! is! met! tonnen!
verlaagd! en! toch! presteert! deze! piepjonge!
ploeg!goed.!MVV!moet!weer!het!paradepaard;
je! van! de! stad! worden.! Met! hulp! van! de! ge;
meente!moet!dat!lukken”,!besluit!Thoma.!
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“De(gemeente(Maastricht(zou(de(sociale(betrokkenheid(van(MVV(moeten(
belonen.(Dus(de(club(steunen,(zou(ik(zeggen.”!
AA&Frank&Benders&(Kentucky&Fried&Chicken)!

! Ron&Elsen:&"Tegenstander&moet&nerveus&De&Geusselt&koA
men&binnen&wandelen."
of! stopten.! De! geroutineerde! spelers! die! ble;
ven,! Nick! Kuipers,! Bryan! Smeets,! Kjell! Knops,!
Sven!Braken,!Marc!Veldmate!en!Gianluca!Ma;
ria,! moeten! nu,! zo! zegt! Ron! Elsen! resoluut,!
‘meters! maken’.! “Die! gasten! moeten! zich!
meer! dan! waar! maken”,! zegt! Elsen! die! naast!
hoofdtrainer!ook!technisch!manager!is.!
“Niet! alleen! voor! zichzelf! maar! ook! voor! de!
jongere! garde! en! voor! hun! eigen! toekomst.!
Die! knapen! krijgen! een! belangrijke! rol! in! het!
totaal! vernieuwde! team.! Ze! zullen! zich! extra!
moeten!manifesteren!en!krijgen!meer!op!hun!
bord! dan! vorig! seizoen.! We! starten! met! een!
heel!nieuw!MVV.!Voor!mij!en!mijn!technische!
staf! moeilijk,! maar! tevens! een! geweldige! uit;
daging.!En!je!weet!dat!ik!nog!nooit!een!uitda;
ging! uit! de! weg! ben! gegaan.! Voor! de! techni;
sche! staf,! Eric! Meier! (specialismetrainer),!
Koen! Daerden! (hulptrainer! en! intermediair!
tussen! Genk! en! MVV),! en! de! hele! medische!
staf! zal! het! komend! seizoen! een! periode! van!
hard! werken! worden.! Maar…! we! hebben! er!
zin!in.!Trouwens,!we!zijn!nog!op!zoek!naar!een!
assistent;trainer.”!

!
Het! komende! seizoen! is! misschien! wel! de!
grootste! uitdaging! van!de! 48;jarige!hoofdtrai;
ner! van! MVV,! Ron! Elsen.! Van! een! geheel! ge;
renoveerde! MVV;ploeg! én! met! een! beperkt!
budget,! één! geheel! maken! en! ‘gevestigde’!
Jupilerteams,!als!RKC,!Roda,!Sparta,!De!Graaf;
schap! en! NEC! in! De! Geusselt! op! zijn! minst!
nerveus! maken.! Niet! één! keer! laat! de! Elsen!
het!woordje!‘verslaan’!vallen.!Daar!is!de!gebo;
ren!Maastrichtenaar!teveel!realist!voor.!

Het! is! een! openbaring! te! luisteren! naar! de!
bevlogenheid! waarmee! trainer! Elsen! deze!
schier! onmogelijke! taak! op! zich! neemt.! Hij!
praat!niet!laconiek!over!de!komende!competi;
tie,!maar!wel!met!een!professionele!kijk.!Niet!
focussen!op!een!plekje!bij!de!eerste!vier,!maar!
spelen!alsof!je!leven!er!van!afhangt.!Dat!is!de!
duidelijke! boodschap! van! Elsen! die! hij! 'zijn!
jongens'! vanaf! de! eerste! training! heeft! mee;
gegeven.! "Onze! tegenstander! moet! doodner;
veus! de! Geusselt! binnenkomen",! zegt! Elsen.!
"Het!ligt!aan!de!spelers!of!dat!ook!zo!is."!

Ga! d’r! maar! aan! staan.! Elsen! moet! het! met!
vijftig! procent! van! de! selectie! van! vorig! jaar!
doen.! Ervaren! spelers! als! Sjors! Verdellen,!
Bram!Castro,!Sjoerd!Winkens,!Tom!van!Hyfte,!
Yannick! Dirix! en! Thijs! de! Boevere! vertrokken!
!
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“Onze(echtgenotes(zijn(even(behept(met(MVV(als(wij.”!
AA&Teambegeleiders&Lei&Bovens&en&John&Sliepen!

!!Speldje!
De! Vereniging! MVV! Maastricht! heeft!
een! speldje.! Daarmee! kun! je! aan! ie;
dereen! laten! zien! dat! je! MVV! een!
warm! hart! toe! draagt! en! dat! je! mee!
wilt! helpen! om! MVV! een! gezonde!
club! te! laten! zijn! en! te! laten! blijven.!
De! Vereniging! MVV! Maastricht! is! het!
enige!orgaan!dat!toezicht!houdt!op!de!
BVO!en!ontwikkelingen!rechtstreeks!kan!beïn;
vloeden.!Democratisch!dus!georganiseerd.!

Mensen!die!lid!worden!van!de!Vereni;
ging!MVV!en!geen!seizoenkaarthouder!
zijn,!krijgen!het!speldje!bij!aanvang!van!
hun! lidmaatschap.! De! seizoenkaart;
houders,! die! automatisch! lid! worden!
tenzij! zij! aangeven! daar! geen! prijs! op!
te!stellen,!kunnen!dit!speldje!kopen!bij!
de!infobalie!van!MVV.!Kostprijs!van!dit!
speldje! is! €! 5,00.! Voor! de! verzamelaars! een!
must,!voor!de!leden!het!herkenningsteken.!

“Als(Mestreechteneer(kan(ik(toch(niet(voor(Fortuna,(VVV(of(Roda(zijn…”(
AA&PlusAbaas&Pascal&Starren(

!!Vier&nieuwelingen&uit&Genk
Zij! waren! vrijdag! de! 27e! juni! voor! het! eerst!
present! in! het! stadion! De! Geusselt! voor! de!
eerste!training!van!hun!nieuwe!club!MVV.!Stef!
Peeters! (9;2;1991),! Jordy! Croux! (15;1;1994),!
Alessandro! Alessio! (29;4;1996)! en! Willem!
Ofori! (19;2;1994).! Alle! vier! speelde! ze! voor!
het!Belgische!club!KRC!Genk.!

verbaasd! over! het! hoge! niveau.! Ik! blijf! hard!
werken!voor!de!ploeg!en!ga!zeker!proberen!de!
nodige!assists!te!geven.!
Alessandro! Alessi! (middenvelder):! “Dit! is! een!
mooie!en!goede!stap!voor!mij.!Wat!me!opvalt!
is!het!hoge!niveau!van!MVV.!Ik!heb!weliswaar!
geen!garantie!dat!ik!een!vaste!plek!ga!krijgen,!
maar! daar! ga! ik! hard! aan! werken.! Ik! wil! me!
honderd!procent!bewijzen!in!Maastricht.”!

Stef! Peeters! (middenvelder):! “Hier! bij! MVV!
gaat! het! wat! gemoedelijker! toe! dan! bij! het!
onstabiele!Sparta!waar!ik!heb!gespeeld,!terwijl!
er! hard! getraind! wordt.! Ik! voel! me! hier! goed.!
Het!is!de!sfeer!van!thuis,!begrijp!je?!Ik!ga!MVV!
laten!zien!wat!ik!bij!Sparta!heb!geleerd:!op!de!
plek!van!Van!Hyfte.”!

Willem! Ofori! (verdediger):! “Opvallend! is! dat!
hier! alles! is! wat! een! voetballer! nodig! heeft.!
Geloof!me,!ik!ga!het!hier!redden.!Echt!waar.!Ik!
kijk! er! naar! uit! om! me! te! bewijzen! voor! de!
ploeg.! Ook! opvallend:! iedereen! is! hier! erg!
‘open’.!Dat!voelt!goed.”!

Jordi! Croux! (aanvaller):! “Ik! heb! MVV! nooit!
onderschat!maar!ben!toch!onder!de!indruk!en!

!

“We(moeten(oppassen(ideeën(te(spuien(die(we(niet(kunnen(nakomen.”!
AA&Paul&Denis&(bestuurslid&Commerciële&Zaken)!
!
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! Frank&Benders:&“De&Geusselt&moet&vol”&
Maastrichtenaar! Frank! Benders,! franchisene;
mer! van! onder! meer! Kentucky! Fried! Chicken!
aan! de! Markt! in! Maastricht,! heeft! een! plan!
dat,! volgens! hem,! simpel! en! doeltreffend! is:!
de! Maastrichtse! middenstand! moet! MVV! uit!
de!impasse!helpen.!
“Niet! met! grote! bedragen”,! zegt! Benders.!
“Daar!zijn!de!meeste!middenstanders!niet!toe!
bereid!en!daar!is!de!financiële!markt!ook!nog!
niet!rijp!voor.!Nee,!ik!praat!over!kleine!bedra;
gen! tussen! duizend! en! drieduizend! Euro.! Als!

iedereen!meedoet!hebben!we!in!no!time!een!
paar!ton!binnen!en!is!MVV!gered.”!
Benders! hoop! dat,! in! navolging! van! hemzelf,!
meer!Maastrichtse!middenstanders!MVV!gaan!
steunen.! Hij! weet! ook! dat! een! sponsor! van!
een! half! miljoen! Euro! binnenhalen! gevoeglijk!
vergeten! kan! worden.! Zijn! droom! is! nog!
steeds!een!vol!Geusseltstadion.!
“Goede! spelers,! goed! voetbal,! meer! toe;
schouwers,!meer!inkomsten.!Simpel,!toch?”!

“Ik(meen(wat(ik(zeg(en(zeg(wat(ik(meen.”!
AA&Jo&Bonfrère&(trainer&Maastricht&United)!

! Column:&NaAaperij&
feit!dat!het!doelpunt!terecht!was.!Sparta!was!
de!betere!ploeg.!
Niet! de! achterstand! was! opvallend,! wel! de!
reactie! van! het! groepje! juichende! Rotter;
dammers! direct! na! hun! enthousiaste! ‘hoera;
kreten’.! Terwijl! ze! nog! met! hun! handen! om;
hoog! de! voorsprong! van! hun! Sparta! vierden,!
keken! ze! geschrokken! achterom! en! sloegen!
hun! handen! voor! de! mond.! Het! quintet! ging!
snel!zitten!en!wierp!nogmaals!een!woordeloze!
blik! in! onze! richting.! En! in! dat! laatste! gebaar!
las! ik! een! duidelijk,! woordeloos! excuus! voor!
hun!juichpartij!en!zelfs!een!vleugje!angst.!‘Sor;
ry’,!mimede!een!van!hen!in!mijn!richting.!
!
Het!groepje!mannen!van!middelbare!leeftijd!;!
ze!zitten!een!rij!onder!de!onze!;!veert!enthou;
siast! omhoog! als! Sparta! 0;1! scoort.! Wij,! fer;
vente! MVV;supporters! zijn! natuurlijk! teleur;
gesteld! maar! tegelijk! terdege! bewust! van! het!

Later!hoorde!ik!dat!hij!en!zijn!vrienden!tijdens!
een! eerder! gespeelde! wedstrijd! van! Sparta!
was! belaagd! door! supporters! van! de! tegen;
standers!nadat!ze!juichend!de!voorsprong!van!
‘hun!kluppie’!hadden!gevierd.!Bang!zijn!in!een!
vreemd!stadion!omdat!je!blij!bent!als!je!ploeg!
scoort.!Ongelooflijk.!
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Ook! niet! normaal! en! zelfs! misdadig! is! dat!
‘supporters’! met! eieren! het! huis! van! een! ex;
MVV’er! besmeuren! en! diens! gezin! bedreigen.!
Waarom?!Omdat!de!clubloze!speler!door!een!
andere!Limburgse!club!werd!gecontracteerd.!
Een! paar! voorbeelden! van! puberaal! gedrag?!
045! in! plaats! van! Roda! JC.! Of! Aken;Noord,! in!
plaats! van! Kerkrade.! Je! reinste! na;aperij! van!
Rotterdammers!die!sinds!mensenheugenis!het!
woord! ‘Ajax’! niet! uit! hun! strot! krijgen! en! de!
stad!Amsterdam!aanduiden!met!‘020’.!Omge;
keerd! praten! Ajacieden! over! Feyenoord! en!
Rotterdam!als!‘010’.!

Jaargang&2014@2015,&Editie&1&

Wat! is! dat! toch! voor! fenomeen?! Stoerdoene;
rij?! Onschuldige,! puberale! na;aperij! of! zit! er!
een! diepere! mening! achter?! Wie! het! weet!
mag! het! zeggen.! Ik! zal! me! in! elk! geval! niet!
laten! verleiden! tot! 010,! 020,! 045! of! Aken;
Noord.! Ik! ben! voetballiefhebber! en! hoop! dat!
de!beste!ploeg!zal!winnen.!Dat!mijn!voorkeur!
naar!043,!eh…!sorry,!MVV!Maastricht!uitgaat,!
staat!buiten!kijf.!
Jean!Brandts!

!

“Maastricht(United(is(belangrijk(voor(de(eenentwintig(deelnemende(clubs(
en(in(de(toekomst(ook(voor(MVV.”!
AA&Reginald&Thal!

! Verslag&ledenavond&Vereniging&MVV
Deze! 9e! september! 2014! is! een! memorabele!
avond! omdat! de! eerste! bijeenkomst! van! de!
Vereniging! MVV! plaats! vindt.! Met! voldoening!
opent!Rob!Beaumont!–!voorzitter!ad!interim!;!
deze!avond!van!de!Vereniging!MVV!die!tot!de!
grootste!in!Limburg!gerekend!kan!worden!met!
meer!dan!1.800!leden.!!
Rob!Beaumont!schetst!zijn!bescheiden!gehoor!
de! taken! van! de! Vereniging! MVV,! welke! in!
grote!lijnen!inhouden!het!toezicht!houden!op!
de! BVO! (Betaald! Voetbal! Organisatie),! zijnde!
het! goedkeuren! van! de! begroting! en! het! toe;
zicht! houden! op! de!
naleving! van! statu;
ten! en! de! structuur!
van! MVV.! Leden! van!
de! Vereniging! MVV!
kunnen!
gekozen!
worden!in!de!Leden;
raad,! als! er! in! een!
van! de! geledingen!
een! vacature! ont;
staat.!
Daarna! geeft! Rob!

het!woord!aan!een!aantal!sprekers!die!achter;
eenvolgens!een!scala!van!boeiende,!leerzame!
en!luchtige!onderwerpen!in!het!teken!van!een!
voetbalwedstrijd!vertolken.!
De&voorbeschouwing:&Rob&Beaumont&en&Ron&
Elsen.&&
Rob! interviewt! Ron! Elsen! en! vraagt! hem! hoe!
hij! zijn! selectie! voorbereidt! op! een! wedstrijd.!
Ron! vertelt! zijn! gehoor! hoe! de! voorbereiding!
op!een!wedstrijd!verloopt!en!geeft!daarbij!aan!
dat! de! meeste! aandacht! (! 90%)! uitgaat! naar!
de! eigen! organisatie! en! structuur! van! het!
team.! Slechts! 10%!
van! de! aandacht! is!
weggelegd! voor! de!
tegenstander!!
Warming& –& up& met&
selectiespeler:& Kjell&
Knops&
Kjell! Knops,! aanvoer;
der,! vertelt! over! zijn!
ervaringen! als! prof;
speler! en! zijn! oplei;
ding! in! diverse! clubs.!
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Hij!weet!verder!zijn!gehoor!te!boeien!met!een!
quiz! over! zijn! eigen! persoon! en! zijn! hoogte;
punten!in!de!Jupiler!league.&
1e& Helft:& “Scoren& met& gezondheid”.& Theo&
Thuis.&
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18! jaar! minimaal! 1! uur! per! dag! beweegt,! en!
dat! kinderobesitas! met! 50%! is! gereduceerd!
ten! opzichte! van! 2014.! Scoren! met! Gezond;
heid! is! (via! SMPM)! op! dit! moment! shirtspon;
sor!van!MVV!is,!via!Drink!Water.!Drink!Water!
richt! zich! op! het! promoten! van! water! bij! de!
sportende! en! lerende! jeugd.! “Drink! minimaal!
1!liter!per!dag”!is!de!slogan!van!een!campagne!
die! binnenkort! zal! starten.! Het! programma!
heeft! een! aantrekkelijk! beeldmerk,! dat! door!
de! vergadering! spontaan! wordt! gedoopt! tot!
‘Gamin’.!
Voor! meer! informatie! over! Scoren! met! Ge;
zondheid! kunt! u! terecht! op! de! website! van!
MVV:!
http://www.mvv.nl/maatschappelijk/maatsch
appelijke;projecten.!

&
Theo!Thuis!geeft!een!boeiende!lezing!over!de!
SMPM,! de! Stichting! Maatschappelijke! Pro;
jecten! MVV! Maastricht.! De! basisactiviteit! van!
de!Stichting!is!voetbal!en!met!een!groot!scala!
aan!projecten!tracht!de!SMPM!zijn!doelstellin;
gen! te! verwe;
zenlijken.! Deze!
zijn! het! leveren!
van! een! bijdra;
ge! aan! een!
gezond! leven,!
leren! en! bewe;
gen! in! stadsre;
gio! Maastricht,!
en! het! vergro;
ten! van! de!
sociale!
en!
maatschappe;
lijke! participa;
tie! in! stadsre;
gio!Maastricht.&
Het!item!dat!Theo!deze!avond!wil!toelichten!is!!
“Scoren!met!Gezondheid”,!met!als!doelstelling!
dat!in!2018!beweegt!95%!van!alle!kinderen!tot!

In&de&rust&–&de&gezonde&onderbreking&–&wer;
den! wij! verrast! door! het! organisatiecomité!
welke! eigengemaakte! fruitsapjes! en! een!
groentefestijn! in! bakjes! aanbood! ,! dit! alles! in!
het! kader! van! “Scoren! Met! Gezondheid”.! Een!
feestelijke! verrassing! aangeboden! door! de!
organisatoren! Georgina! Sparla,! Natasja! Mon;
tulet! ,! Jeroen! Wijckmans! en! Marie;Elise! Gé;
ron.!
2e& Helft:& oud@spelers& onder& leiding& van& Erik&
Meijer.&
Drie! oud;spelers!
van! MVV,! te!
weten! Roberto!
Lanckohr! (1989;
1996),! Erik! Meij;
er! (1991;1993)!
en! Reginald! Thal!
(1984;1995)!
geven! een! kro;
niek! van! hun!
voetbalcarrières!
en! een! inzicht! in!
de! typische! ei;
genschappen!
van! hun! respec;
tieve!trainers.!De!vraag!die!hun!werd!voorge;
legd! behelsde! de! situatie! in! de! kleedkamer!
tijdens!de!rust!bij!een!forse!achterstand. &
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!
Onder! leiding! van! Erik,! die! de! rol! van! trainer!
vervulde,!zorgde!de!voorhanden!zijnde!acteer;
talenten!van!deze!oud;krijgers!uit!de!jaren!80!
en! 90! voor! smeuïge! kleedkameranekdotes! en!
grote! hilariteit! onder! de! toehoorders.!

Jaargang&2014@2015,&Editie&1&

Optimistisch! gestemd! over! de! toekomst! van!
deze! Ledenavonden! bedankt! Rob! Beaumont!
de! aanwezigen! en! de! 4! organisatoren! van!
deze! avond! en! sluit! deze! avond! af! met! een!
uitnodiging!naar!het!buffet! !

!

Het!organisatiecomité!

“Als(‘die(uit(Kerkrade’(komen(ga(je(het(een(en(ander(meemaken….”!
AA&Maurice&Mordant&(supporter)!
!
!
Wij! danken! MVV! fotopartner! PubliciteitVisie.nl! voor! het! beschikbaar! stellen! van! foto’s! in! deze!
nieuwsbrief.!
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