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!Voorwoord&van&de&Voorzitter
Als! de! dagen! donkerder! worden,! de! mensen!
zich! steeds! meer! terugtrekken! in! hun! huis!
omdat! het! buiten! guurder! wordt,! is! het! weer!
eens! tijd! om! een! duik! te! nemen! in! de! archie8
ven!van!MVV.!

Wat!betreft!de!emotie!is!er!in!42!jaar!niet!veel!
veranderd,! Stadion! de! Geusselt! stond! in! vuur!
en!vlam.!
En!na!afloop!wilde!de!scheids!niet!met!de!pers!
in!gesprek,!kreeg!Willy!Brokamp!de!volle!laag!
“…! die! Brokamp! heeft! iets! tegen! mij.! Destijds!
in! Deventer! vertelde! hij! ook! al! dat! ik! MVV!
tegen!Go!Ahead!met!opzet!deed!verliezen.!Die!
jongen!móet!iets!tegen!mij!hebben.!Twee!jaar!
geleden!heeft!hij!mij!hier!in!Maastricht!ook!al!
bedreigd.”!

16! Januari! 1972.! Thuiswedstrijd! van! MVV! te8
gen!DWS!(DWS…????!Wie!is!dat??!Door!Wils8
kracht!Sterk!uit!Amsterdam,!de!vaste!bespeler!
van!het!Olympisch!Stadion).!
6.500! Toeschouwers! bekeken! de! wedstrijd! in!
Stadion! de! Geusselt.! Op! de! foto’s! van! het!
wedstrijdverslag! uit! Dagblad! De! Nieuwe! Lim8
burger,!is!nog!te!zien!het!oude!scorebord!met!
onderaan!de!trap!de!grote!kist!met!de!cijfers.!
Daarboven!de!klok!en!de!reclame.!

O! ja,! de! uitslag! was! 280! voor! MVV.! Doelpun8
tenmaker:! Bennie!Redel…!wie!kent!hem!nog?!
Samen! met! Willy! Brokamp! vormde! hij! een!
succesvol!scorend!duo…!Waar!loopt!die!Redel!
nu!rond…????!

Een! wedstrijd! met! veel! sensatie.! Niels! Over8
weg!van!DWS!had!de!MVV!aanvaller!Skotarek!
neergeslagen!en!de!scheids!had!niets!gezien…!
!

Rob&Beaumont,&Voorzitter&Vereniging&MVV&
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“Tijdens)elke)wedstrijd)tegen)Roda)spelen)emoties)een)grote)rol)en)komt)er)
iets)extra’s)los.”!
<<&Anton&Vriesde,&oud<MVV’er!

! Ledenraad&Vereniging&MVV&
De!ledenraad!is!het!hart!van!de!Vereniging.!

Wat$ doet$ de$ ledenraad?! De! ledenraad! “be8
waakt”! de! ziel! van! MVV.! Daarnaast! zijn! er!
statuten! waarin! vermeld! staat! over! welke!
zaken! de! Vereniging! zeggingskracht! heeft.!
Voorbeelden:! de! begroting! van! ieder! seizoen!
van! de! BVO! wordt! voorgelegd! door! de! BVO!
aan! de! ledenraad,! de! jaarrekening,! het! be8
noemen!van!bestuursleden!van!de!Vereniging,!
de!beleidsnotities!van!de!BVO.!

Maar$ wat$ is$ de$ ledenraad?$ De! ledenraad! be8
staat!uit!40!leden.!Zij!komen!voort!uit!8!afde8
lingen! waaruit! de! ledenraad! opgebouwd! is.!
Iedereen!die!lid!is!van!de!Vereniging!kan!geko8
zen!worden!als!lid!van!de!ledenraad.!Pas!gele8
den! zijn! nog! diverse! vacatures! bekend! ge8
maakt!aan!alle!leden,!waarop!iedereen!die!lid!
is!kon!reageren.$

De!ledenraad!kan!de!voorgelegde!zaken!goed!
keuren! of! afwijzen.! Een! goede! samenwerking!
tussen! de! BVO! en! de! Vereniging! is! dus! nood8
zakelijk.!Een!wakend!oog!op!de!BVO.!

Wie$ is$ lid$ van$ de$ Vereniging?! Alle! seizoen8
kaarthouders!en!iedereen!die!€!20,88!lidmaat8
schap!per!jaar!betaalt.!Je!hoeft!namelijk!geen!
seizoenkaarthouder!te!zijn!om!toch!lid!te!zijn.!

Wil! je! echt! invloed! uitoefenen! op! het! beleid!
van! MVV,! stel! je! dan! verkiesbaar! als! er! een!
vacature!is!voor!de!ledenraad!!

Hoeveel$ leden$ telt$ de$ Vereniging?! Aan! het!
einde! van! dit! kalenderjaar! telt! de! Vereniging!
ongeveer! 1700! leden.! Dat! betekent! dat! wij!
één! van! de! grootste! Verenigingen! zijn! in! Lim8
burg.!

Rob&Beaumont&

“Het)was)zaak)om)van)die)gasten)uit)Kerkrade)te)winnen.)Tja,)het)waren)
toch)‘the)Germans’,)hè.”!
<<&Dave&van&Bogaert,&oud<MVV’er!
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!!Maatschappelijke&Beursvloer&Maastricht
Op! 18! november! jl.! werd! voor! de! vierde! keer!
de! Maatschappelijke! Beursvloer! georgani8
seerd! door! Stichting! Trajekt! in! samenwerking!
met!SMPM.!ING,!Tempo!Team,!Open!for!Sup8
port! en! Maastricht! Dichtbij! traden! daarbij! op!
als!partners.!
De!
maatschappelijke!
beursvloer!brengt!sociaal8
maatschappelijke! vragen!
uit! buurten! en! verenigin8
gen! samen! met! aanbie8
ders! van! bedrijven! en!
instellingen.! De! vragende!
partij! moet! voor! de! gele8
verde! dienst! of! product!
wel! een! tegenprestatie!
leveren.! De! match! moet!
ook!binnen!een!afgespro8
ken!tijd!worden!uitgevoerd.!!
Er! kwamen! meer! dan! 230! matches! tot! stand.!
Voor! meer! informatie! zie! ook! de! website!
www.maatschappelijkebeursvloermaastricht.nl.!
Zo!is!een!buurtcentrum!op!zoek!naar!een!ste8
vige! lik! verf! voor! haar! binnenmuren! en! is! de!
match! met! een! schildersbedrijf! snel! gemaakt.!
Of! wijkbewoners! uit! Wittevrouwenveld,! die!
een!mooie!jaarkalender!hebben!geproduceerd!
aan! de! hand! van! prachtige! schilderijen! van!
buurt!bewoners,!maar!niet!precies!weten!hoe!
ze! dat! moeten! verkopen.! Een! marketing! ex8

pert!bood!dan!uitkomst.!Terra!Nigra!zocht!een!
donateur!voor!het!sponsoren!van!12!jaarkaar8
ten!voor!het!Bonnefantenmuseum.!Leerlingen!
krijgen! daarmee! de! kans! een! praktijk! deel! op!
te!doen!als!gastheer!in!een!museum.!
SMPM! en! Q! Park! mochten! diverse! matches!
afsluiten.! Een! bijzondere!
match! betrof! een! verzoek!
van! het! bewonersplatform!
Raccordement! in! Wyck.! Zij!
waren!op!zoek!naar!30!gelijke!
koppen!en!schotels!in!combi8
natie! met! 20! borden.! Het!
bewonersplatform! organi8
seert! dagelijks! in! haar! bewo8
nersruimte! zelf! activiteiten!
voor! de! 163! bewoners! allen!
in! de! leeftijd! van! 75! en! 93!
jaar.! Geld! is! er! niet! op! zelfs! maar! 1! kop! en!
schotel!te!kopen.!Zo!gezegd!zo!gedaan.!Op!28!
november! togen! we! met! een! delegatie! naar!
de!stad.!De!dames!die!het!platform!vertegen8
woordigen! kozen! naar! smaak! en! kleur.! De!
ontvangst! later! die! middag! op! het! Raccorde8
ment!was!hartverwarmend.!Als!tegenprestatie!
leveren! de! bewoners! herstelwerkzaamheden!
voor!(sport)!kleding!van!alle!leden!van!de!MVV!
Community.!
&Theo&Thuis,&voorzitter&SMPM&

“Al)weken)van)tevoren)werd)je)meegezogen)in)de)beleving)van)de)supporF
ters)en)aanhang.”!
<<&Roberto&Lanckohr,&oud<MVV’er!
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“MVVFRoda)is)de)derby)der)derby’s.”)
<<&Maurice&Hofman,&oud<MVV’er!

! Pannenkoek
Hij! is! te! herkennen! aan!
zijn!stroeve!motoriek.!Het!
vaak! brokkelige,! stijve,!
verre!van!soepele,!als!een!
jong! veulen! dravende!
voortbewegen.! Hij! doet!
denken! aan! een! man! die!
nooit! enige! sport! heeft!
beoefend,! maar! wel! 8!
theoretisch! dan! toch! 8!
cum!laude!is!geslaagd!aan!
de!‘School!voor!de!Betere!
Arbiter’.!
Waar! we! deze! mensen!
tegenkomen?! In! de! stadi8
ons.! Vooral! in! de! arena’s! waar! Jupiler! Lea8
guewedstrijden!worden!gespeeld.!Soms!ook!in!
de! hogere! voetbalregionen,! maar! dat! is!
hoogst! zelden.! Sinds! kort! hebben! supporters!
een! dergelijke! scheidsrechter! een! passende!
(bij)naam! gegeven:! ‘pannenkoek’.! Prachtige!
titel.!
In!een!ver!verleden!opperde!ik!in!een!kranten8
column! dat! elke! scheidsrechter! in! het! betaal8
de! voetbal! minstens! in! de! hoogste! klasse! van!
het! amateurvoetbal! moet! hebben! gespeeld.!
Waarom?! Omdat! hij! daar! wellicht! aan! den!
lijve! heeft! ondervonden! wat! het! betekent! als!
een! dwaze,! moordende! actie! van! een! dolge8
draaide! speler! van! de! tegenpartij! hem! met!
succes!over!de!zijlijn!heeft!getorpedeerd!en!hij!
per!brancard!van!het!veld!moet!wordt!gedra8
gen.!Operatie!geslaagd,!patiënt!overleden.!
Een!beetje!voetbalkenner!hoeft!maar!tien!tot!
vijftien! minuten! naar! het! begin! van! een! wed8
strijd! te! kijken! om! een! recensie! over! de!
‘scheids’! te! kunnen! schrijven:! ‘pannenkoek’,!
‘gaat! wel’! of! ‘goed’.! Vaak! is! deze! aangegeven!

tijd!niet!eens!nodig.!Weet!
je! het! al! na! een! paar! mi8
nuten.!Zoals!laatst.!
Aan! het! begin! van! de!
wedstrijd! zag! ik! overtre8
dingen! die! me! het! voor8
hoofd!deden!fronsen.!
En! elke! keer! klonk! het:!
‘doorspelen!’! Geen! waar8
schuwing,!geen!gele!kaart,!
geen! opgegeven! vinger,!
geen! strenge! blik! naar! de!
dader! of! een! bestraffen8
de,!gefluisterde!mening!in!
diens! oor:! ‘nog! één! keer! en! dan..’! De! spelers!
dachten! vervolgens! dat! bij! deze! arbiter! álles!
geoorloofd!was!en!handelden!daar!ook!naar.!
Dit!gaat!fout,!wist!ik.!Let!wel:!ik!ben!voorstan8
der! van! stevig! voetbal.! Het! is! een! contact8
sport.!Toch?!Maar!naar!gemeen!spel!wil!ik!niet!
eens! kijken.! Wie! daar! op! moet! letten?! De!
scheidsrechter,! natuurlijk.! Een! ‘pannenkoek’!
zal! het! een! zorg! zijn.! Die! is! zich! van! geen!
kwaad!bewust!omdat!hij!nooit!in!een!voetbal8
team8op8enig8niveau! heeft! geacteerd! en! dus!
geen!notie!heeft!wat!een!gemene!overtreding!
voor! gevolgen! kan! hebben! voor! de! carrière!
van! een! slachtoffer.! Behoorlijk! irritant! is! het!
wel,!natuurlijk.!Voor!de!clubs,!hun!supporters,!
de!voetbalkenners!en!voetballiefhebbers.!
En! de! ‘pannenkoek?! Die! vond! het! weer! een!
geslaagde! wedstrijd! en! begrijpt! de! journalist!
niet! die! hem! een! dag! later! in! zijn! verslag! een!
‘zwak’,! ‘te! tolerant’! of! ‘warrig! en! discutabel!
optreden’!verwijt.!
Jean&Brandts!
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! MVV&Maastricht&geeft&jeugd&voortaan&gratis&toegang
De! jeugd! heeft! de! toekomst!! Dat! is! wat! MVV!
Maastricht!zich!maar!al!te!goed!realiseert.!De!
club! wil! het! belang! van! jeugdige! supporters!
dan! ook! onderstrepen! door! alle! jeugd! tot! en!
met! 12! jaar! voortaan! gratis! toegang! te! geven!
tot! al! haar! thuiswedstrijden! in! Stadion! de!
Geusselt.!
Directeur! Frans! Erens:! “95%! van! de! jeugd! die!
op! jonge! leeftijd! in! aanraking! komt! met! een!
voetbalclub! als! MVV! Maastricht! ontwikkeld!
een! band! met! de! club! voor! het! leven.! Van!
daaruit! ontwikkelt! de! jeugd! belangrijke! zaken!
als! sociale! contacten! en! passie! voor! sport.!
Veel! jeugdigen! worden! daarnaast! door! voor8
beeldgedrag! van! spelers! en! club! geïnspireerd!

om!zelf!te!gaan!sporten.”!
Alle! jeugd,! geboren! na! 1! juli! 2001,! kan! met!
ingang! van! vrijdag! 16! januari! 2015! (MVV!
Maastricht! –! Almere! City! FC)! gratis! naar! de!
wedstrijd.!Restrictie!is!wel,!dat!per!gratis!kind!
tenminste! één! volwassen! begeleider! het! sta8
dion!mee!betreedt!met!een!geldige!toegangs8
kaart! (wedstrijdticket! of! seizoenkaart).! Voor!
het! kind! dient! een! vrijkaart! te! worden! afge8
haald!bij!de!kassa!van!betreffende!tribune.!
Kinderen!die!in!deze!categorie!vallen!en!die!dit!
seizoen! reeds! een! seizoenkaart! hebben,! ont8
vangen!bericht!van!MVV!Maastricht!en!krijgen!
een!vergoeding!voor!reeds!betaalde!kosten.!

!
!

!
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“Als)het)minder)gaat)moet)je)meer)en)harder)trainen.)Deden)wij)vroeger)
ook.”!
<<&Gunter&Thiebaut,&oud<MVV’er!

! Verslag&ledenraadvergadering&Vereniging&MVV&15&decem<
ber&2014
Tijdens! de! ledenraad! vergadering! is! Sjoerd!
Winkens! benoemd! als! lid! van! de! Ledenraad!
voor! de! afdeling! Oud8spelers.! De! afdeling!
Oud8spelers!is!nu!helemaal!ingevuld,!alleen!zal!
de!bestuursfunctie!voor!deze!afdeling!op!kor8
te!termijn!nog!ingevuld!dienen!te!worden.!!

geven! m.b.t.! de! financiën! van! de! BVO! tot! op!
heden.! De! prognose! is! bijgesteld! van! 199.000!
bedrijfsresultaat!naar!175.000.!Het!monitoren!
van! de! prognose! is! een! continue! proces.! Het!
blijkt! dat! sponsoring! weer! achter! blijft,! alle!
mogelijke!inzet!wordt!hierbij!gevraagd.!!

Lou! Depondt,! afdeling! Profit,! heeft! zijn! lid8
maatschap! voor! de! ledenraad! opgezegd,! wij!
zijn!hem!zeer!erkentelijk!voor!zijn!inzet!gedu8
rende! zijn! zittingstermijn.! Door! het! vertrek!
van!Lou!zijn!nog!steeds!5!in!te!vullen!plekken!
binnen!de!verschillende!afdelingen.!

In!de!laatste!ledenraad!is!gesproken!over!een!
mogelijke! rol! van! de! ledenraad! leden! om!
nieuwe!sponsoren,!extra!inkomsten!te!werven!
voor! MVV.! In! een! interactieve! werkvorm! is!
met!de!leden!aan!de!slag!gegaan!om!ideeën!te!
bedenken.! Heel! veel! ideeën! passeerden! de!
revue.! Over! de! uitkomst! hiervan! zal! op! korte!
termijn!gecommuniceerd!worden.!

Momenteel! vinden! er! gesprekken! plaats! met!
eventuele!kandidaten.!We!hopen!de!volgende!
ledenraad,! op! 16! maart,! ! weer! nieuwe! leden!
te!kunnen!installeren.!!
Zoals! afgesproken! in! de! laatste! vergadering!
heeft!Jef!Thoma!de!stand!van!zaken!weer!ge8

Met! dank! aan! de! aanwezige! bestuursleden!
van!de!BVO!MVV,!de!leden!van!de!Ledenraad,!
sloot! Rob! Beaumont,! voorzitter! van! de! Ver8
eniging!MVV,!deze!avond!af.!

!

“Het)is)jammer)dat)MVV)onder)aan)de)ranglijst)prijkt.)Dat)verdient)de)club)
niet.”!
<<&Jeffrey&van&As,&oud&MVV’er!
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! Fijne&Feestdagen!
Het! bestuur! van! de! Vereniging! MVV! Maas8
tricht! wenst! alle! leden! van! de! Vereniging,!
maar!tevens!eenieder!die!MVV!een!warm!hart!
toedraagt,!fijne!feestdagen!toe!en!een!fantas8
tisch!sportief!nieuwjaar!2015!toe!!
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Wij$ danken$ MVV$ fotopartner$ PubliciteitVisie.nl$ voor$ het$ beschikbaar$ stellen$ van$ foto’s$ in$ deze$
nieuwsbrief.$
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