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!Voorwoord&van&de&Voorzitter:&Trots
Wat! een! seizoen,! ongelooflijk.! De! eerste! sei4
zoenshelft! draaide! we! volop! in! de! top! mee,!
zelfs!een!aantal!weken!op!nummer!1…!Daarna!
een! wat! mindere! tweede! seizoenshelft,! maar!
steeds! werd! geprobeerd! om! voetballend! de!
tegenstander! te! bestrijden.! We! creëerden!
volop!kansen,!de!doelpunten!bleven!soms!uit.!

standen! in! de! rust.! Hier! waren! geen! voetbal4
supporters! bij! betrokken,! maar! relschoppers!
die! men! onmiddellijk! uit! alle! voetbalstadions!
moet!weren.!
In! Kerkrade! was! nog! alles! mogelijk! en! MVV!
heeft! het! daar! prima! gedaan.! De! uitslag! was!
onverdiend,! maar! wie! een! keer! scoort! en! de!
ander! doet! dat! niet,! wint! de! pot.! Na! afloop!
wel!een!kl…!gevoel!!

En! dan! in! de! play4offs! twee! krakers! tegen!
Cambuur.! Vooraf! wilden! we! niet! tegen! deze!
tegenstander! spelen,! ze! waren! de! tweede!
seizoenshelft! erg! sterk.! Maar! op! klasse,! inzet!
en! vernuft! werd! Cambuur! in! de! eerste! divisie!
gehouden.!

Maar! er! overheerste! vooral! trots.! MVV! heeft!
het! toch! maar! geflikt! om! bovenin! de! Jupiler!
League! mee! te! spelen,! verzorgd! voetbal! te!
laten! zien,! continue! te! presteren,! met! een!
steeds! sterker! wordend! elftal.! Je! ziet! dat! we!
de! vruchten! aan! het! plukken! zijn! van! een! ja4
renlange!consequente!aanpak!en!beleid.!Geen!
gekke! dingen! doen,! niet! meer! uitgeven! dan!
we! hebben,! en! gezond! verstand! gebruiken!
boven!de!emotie!van!het!voetbal.!

En! toen! dus! de! krakers! tegen! Roda.! Voetbal!
leeft! dus! toch! in! Maastricht! als! het! blijkbaar!
ergens! om! gaat.! Een! kolkende! Geusselt,! een!
feest! om! mee! te! maken,! een! spannende! pot!
voetbal!om!naar!te!kijken!en!MVV!die!sterker!
was!dan!Roda.!Grote!dissonant!waren!de!toe4
!
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Een! groot! chapeau! voor! iedereen! die! hierbij!
betrokken! is.! Maar! dat! geldt! natuurlijk! vooral!
voor! de! spelersgroep,! de! trainersstaf,! de! me4
dische!staf,!elftalleiders,!materiaalman!etc.!
En!een!groot!chapeau!voor!de!mensen!van!het!
kantoor,! die! zich! de! laatste! weken! werkelijk!

Jaargang&2016?2017,&Editie&5&

helemaal!kapot!hebben!gewerkt!!
We! kijken! alweer! reikhalzend! uit! naar! het!
volgende! seizoen.! En! op! deze! wijze! kan! de!
eredivisie!niet!meer!ver!weg!zijn!!!
Rob&Beaumont,&Voorzitter&Vereniging&MVV&

!!Vijf&kasten:&Een&mooi&succes!
Op! de! dag! van! het! 115! jarig! bestaan! hebben!
we! twee! historische! vitrine! kasten! kunnen!
presenteren!!!
Na! de! aanpassing! van! de! business! ruimte!
(rond! de! zomervakantie)! zullen! er! niet! twee,!
maar!vijf!kasten!te!bewonderen!zijn.!Allemaal!
rijk! gevuld! met! materiaal! dat! een! mooie! in4
druk!geeft!van!de!geschiedenis!van!onze!club.!
We!gaan!de!kasten!op!een!verhoging!plaatsen!
om! zo! een! nog! groter! visueel! effect! te! berei4
ken.!Alles!wat!we!op!dit!punt!bereikt!hebben,!
is! betaald! met! middelen! die! speciaal! voor! dit!
doel! opgehaald! hebben.! Eén! kast! is! deels! be4
taald! met! bijdragen! van! een! aantal! leden! van!
de!Ledenraad!van!MVV.!
Dit! alles! was! niet! mogelijk! geweest,! als! ook!
niet! vele! mensen! hun! spullen! aan! ons! ge4

schonken! of! in! bruikleen! gegeven! hadden.!
Nog! steeds! ontvangen! wij! materiaal.! We! zijn!
daardoor!in!staat!niet!alleen!alle!kasten!rijk!te!
vullen,!maar!ook!de!komende!jaren!regelmatig!
met!enige!regelmaat!qua!inhoud!te!verversen.!!
We! denken! na! hoe! we! de! historie! van! MVV!
niet! alleen! zichtbaar! kunnen! maken! voor! die4
genen! die! toegang! hebben! tot! de! business4
club,!maar!voor!alle!mensen!die!betrokken!zijn!
bij! het! wel! en! wee! van! onze! volksclub.! Ook!
denken! we! na! hoe! we! meer! mensen! als! sup4
porter! of! als! sponsor! kunnen! bereiken! of! an4
ders!gezegd:!hoe!kunnen!we!de!‘historie’!ver4
binden! met! de! toekomst.! Als! we! structureel!
hogerop! willen! komen,! dan! zal! dit! noodzake4
lijk!zijn.!
Werkgroep&historie&MVV!

! Commissie&Stadionverboden&MVV&Maastricht&
De! met! enige! regelmaat! optredende! proble4
men!die!de!supporters!/!stadionbezoekers!van!
MVV! veroorzaken,! zijn! verwerpelijk! en! on4
wenselijk! en! houden! het! bestuur! van! de! BVO!
in! velerlei! opzicht! bezig.! Zo! werden! er! ook!
tijdens! de! onlangs! gehouden! vergadering! van!
de!ledenraad!van!MVV!vragen!gesteld!over!de!
aanleiding,! verloop! en! vervolg! op! de! misdra4
gingen! door! supporters! tijdens! de! wedstrijd!
MVV!–!Roda!JC.!
Reden!voor!de!redactie!om!in!gesprek!te!gaan!

met!de!voorzitter!van!de!“commissie!stadion4
verboden“,! mr.! drs.! Niek! Janssen.! Niek! Jans4
sen! is! al! sinds! de! installatie! van! de! ledenraad!
lid!en!wel!van!de!fractie!“Non!Profit”.!
Samenstelling&commissie&stadionverboden&:&
Deze!commissie,!die!al!gedurende!een!vijftien4
tal! jaren! bestaat! is! momenteel! als! volgt! sa4
mengesteld:!!
•

Voorzitter!is!Niek!Janssen,!jurist;!!
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•

Secretaris! is! Frank! Salemans,! psycho4
loog;!
lid! is! Rob! Logjes,! gedragswetenschap4
per.!

Mandaat& /& taak& van& de& commissie& stadion?
verboden:&
De! commissie! onderzoekt! en! beoordeelt! met!
grote! zorgvuldigheid! misdragingen! van! stadi4
onbezoekers! aan! de! hand! van! ! beelden! van!
bewakingscamera’s,! videobeelden! van! sport4
zenders! en! getuigenissen.! De! commissie! pro4
beert! maatwerk! te! leveren! in! die! gevallen!
waarin! de! KNVB! het! mandaat! daarvoor! dele4
geert!aan!de!BVO.!Bij!dat!maatwerk!hoort!dat!
steeds!hoor!en!wederhoor!wordt!toegepast!
In!principe!is!de!KNVB!bevoegd!tot!het!opleg4
gen! van! landelijke! stadionverboden.! In! een!
aantal! gevallen,! die! minder! ernstig! zijn,! heeft!
de!KNVB!de!bevoegdheid!om!lokale!verboden!
op!te!leggen!gedelegeerd!aan!de!BVO’s!die!dat!
weer!verder!delegeren!aan!de!commissie!sta4
dionverboden!MVV.!
De! gevallen! waarin! de! commissie! autonoom!
kan! optreden! zijn! incidenten! bij! uit4! en! thuis4
wedstrijden!van!MVV!mits!
•
•

•

er!geen!sprake!is!van!!gebruik!van!ge4
weld;!
er!een!sanctie!op!de!overtreding!staat!
van! maximaal! 3! jaar! stadionverbod!
(richtlijn!KNVB);!
er!geen!sprake!is!van!recidive.!

In!het!algemeen!kan!de!veroordeelde!gebruik!
maken! van! een! beroepsprocedure! via! de!
KNVB.! Deze! procedure! valt! in! het! algemeen!
zwaarder!uit!en!werkt!bij!voorbaat!!ontmoedi4
gend.!
&

Werkzaamheden& commissie& stadionverbo?
den:&
De! commissie! stadionverboden! is! niet! alleen!
verantwoordelijk! voor! het! opleggen! van! deze!
stadionverboden,! maar! neemt! ook,! via! haar!
voorzitter,! deel! aan! casus4bijeenkomsten! be4
treffende!veiligheid.!In!een!44weekse!cyclus!!is!
er! een! casus4overleg! tussen! gemeente,!
brandweer,! politie,! openbaar! ministerie,! de!
MVV! veiligheidscoördinator! en! de! voorzitter!
van! de! commissie! stadionverboden.! Zij! be4
spreken!en!evalueren!de!meest!uiteenlopende!
vraagstukken! omtrent! veiligheid! rondom! de!
wedstrijden!van!MVV4Maastricht.!
Tijdens!het!gesprek!werd!duidelijk!dat!de!mis4
dragingen! vaak! bevorderd! worden! door! alco4
hol4! en/of! drugsmisbruik.! Voeg! daarbij! het!!
vermeende! “veilige”! gevoel! ! van! de! anonimi4
teit! van! de! massa! en! zelfs! “ideale! schoonzo4
nen”! gaan! over! de! schreef.! De! confrontaties!
van!de!commissie!met!de!getraceerde!onrust4
stokers!leveren!vaak!schrijnende!scènes!op!in!
relatie! tot! hun! schuldbesef! en! zelfbeeld.!!
Maatwerk! is! hierbij! een! fair! uitgangspunt! bij!
de!strafbepaling.!!
De! commissie! is! nog! steeds! doende! om! de!
problemen! rond! de! wedstrijd! MVV! –! Roda! JC!
in!kaart!te!brengen!middels!opsporing!en!con4
frontaties!met!getraceerde!onruststokers.!
De! doelstelling! van! de! commissie! is! er! op! ge4
richt! om! binnen! het! stadion! een! goede! en!
veilige! sfeer! te! scheppen,! zodat! de! slogan!!
“hekken!weg”!geen!utopie!is!maar!een!realis4
tische!ambitie.!
Raadpleeg! voor! gedetailleerde! informatie! de!
website! van! MVV:! http://www.mvv.nl/mvv4
maastricht/club/commissie4stadionverboden.!
Math&Pieters&&&Niek&Janssen&
!

!
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! Lid&van&de&Ledenraad:&Niek&Janssen
CV&Niek&Janssen&(1952!Tegelen)!

met!specialisatie!insolventierecht.!
Naast!mijn!professionele!activiteiten!ben!ik!bij!
een!aantal!Stichtingen,!sociale!organisaties!en!
verenigingen! betrokken! als! vrijwilliger! en!
bestuurslid.!!!!
Motivatie&voor&ledenraad&MVV&
MVV! is! sinds! ik! in! Maastricht! woon! (1978)!
mijn!club!geworden.!De!eerlijkheid!gebiedt!me!
te!zeggen!dat!het!niet!mijn!eerste!liefde!was.!
Gedurende!mijn!tienerjaren!in!Tegelen!was!ik!
fervent!supporter!van!Sportclub!Irene,!VVV!en!
Borussia! Mönchengladbach.! Tijdens! mijn!
studietijd! in! Nijmegen! bezocht! ik! met! enige!
regelmaat! de! Goffert! en! tijdens! de! studie! in!
België!volgde!ik!met!belangstelling!OH!Leuven.!

Ik!ben!woonachtig!in!Maastricht,!getrouwd!en!
heb! 2! zonen.! Na! HBS4A! in! Venlo! heb! ik!
doctoraal! Nederlands! Recht! te! Nijmegen!
(1978)! gedaan! en! vervolgens! Licentiaats!
examen! Criminologie! in! Leuven! (B.! 1980).! In!
1999! examen! beroeps4opleiding! Advocatuur!
NOVA.!Van!1980!–!1993!juridisch!medewerker!
bij! Buro! voor! Rechtshulp! te! Maastricht! met!
een!vervolg!als!!plaatsvervangend!directeur!bij!
de! Stichting! Rechtsbijstand.! Gedurende! de!
jaren! 1999! 42005! advocaat! bij! de! Stichting!
Rechtsbijstand! Zuid4Oost! Nederland! en! van!
2005! tot! heden! ben! ik! zelfstandig! advocaat!
!

Vanaf!het!moment!dat!ik!in!Maastricht!kwam!
wonen!werd!ik!trots!op!MVV!en!daarom!werd!
ik! in! 2011! lid! van! de! vereniging.! De! club! had!
een! roerige! tijd! achter! de! rug.! Het! voort4
bestaan! hing! aan! een! zijden! draadje.! De!
initiatiefgroep! die! MVV! probeerde! te! redden!
en! de! daaruit! voortkomende! besturen!
verdienden! alle! steun! maar! ook! de! zelf4
gevraagde! controle.! Er! mocht! nooit! meer!
gebeuren!wat!er!voordien!gebeurde.!Daarvoor!
was!extern!toezicht!nodig.!Er!mocht!geen!geld!
meer! uitgegeven! worden! dat! er! niet! was.!
Daarvoor!was!controle!op!de!financiën!nodig.!
Er! moest! weer! een! gezonde! voetbalclub!
ontstaan.! Daarvoor! moesten! de! kernwaarden!
bewaakt!worden.!
Die!taken!spraken!mij!toen!aan!en!die!spreken!
mij!nu!nog!sterk!aan.!&
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! ‘Ladiesplatform&MVV&kan&de&club&veel&rendement&opleve>
ren’
Het! is! al! meer! dan! eens! in! uiteenlopende!
clubs,! verenigingen,! stichtingen! en! zelfs! on4
dernemingen! bewezen,! dat! vrouwen! een! be4
langrijke! bijdrage! kunnen! leveren! in! het! ren4
dement.! Ook! bij! MVV! bestaat! tegenwoordig!
een! dergelijk! ‘vrouwenplatform’.! Een! groep! 4!
ondernemende! 4! vrouwen! die! regelmatig!
wedstrijden! van! MVV! bezoeken! en! daarnaast!
typisch! vrouwelijke! evenementen! organise4
ren.!
Marie4Elise!Géron,!eigenaresse!van!Top!Gere4
geld! (organisator! van! evenementen! van! A! tot!
Z! voor! bedrijven! en/of! particulieren)! organi4
seert!al!enkele!jaren!de!jaarlijkse!Ladies!Night!
voor!!MVV4dames.!
“Dat! was! een! succes,! maar! ik! wilde! meer”,!
zegt!Géron.!“Voetbal!is!een!mannenwereld!en!
vrouwen!zijn!er!alleen!zijdelings!bij!betrokken.!
Jammer,! want! vrouwen! zouden! het! geheel!
kunnen! opleuken.! Gezelliger! maken.! Een!
vrouw! heeft! vaak! ook! een! heel! andere,! on4
verwachte!kijk!op!zaken!als!mannen.!Vandaar!
mijn! zoektocht! naar! ‘mede4geloofsgenoten’!
om!een!platform!op!te!richten.!Niet!alleen!om!
evenementen! te! organiseren! maar! ook! en!
vooral!
!

om!MVV!te!steunen.!Hoe?!Deelneemsters!zijn!
over! het! algemeen! echtgenotes! van! mannen!
die! al! sponsor! zijn! van! de! club.! Maar! er! zijn!
ook! legio! vrouwen! met! een! mooie,! leidingge4
vende! functie! die! hun! directe! bazen! kunnen!
overhalen! MVV! te! sponsoren.! Op! die! manier!
raak!je!twee!doelen:!het!wordt!gezelliger!met!
al!die!vrouwen!en!er!komen!meer!sponsoren.”!
Ze! pauzeert! een! moment! en! zegt! dan! pein4
zend:! “Misschien! is! het! een! idee! om! burge4
meester! Annemarie! Penn4Te! Strake! te! vragen!
beschermvrouw! van! ons! platform! te! worden.!
Misschien!vindt!ze!dat!wel!leuk…”!
Het! bestuur! van! het! Ladiesplatform! –! Marie4
Elise!Géron,!Suzanne!Dingens,!Alexandra!Jans4
sen,! Astrid! Roebroekx,! Christian! Gijsen,! Jacky!
Lamoré! en! Natasja! Montulet4Van! der! Meer! –!
gaat!binnen!afzienbare!tijd!met!MVV!rond!de!
tafel!zitten!om!hun!plannen!te!bespreken.!
“Ik! heb! alle! vertrouwen! in! de! afloop! van! dit!
gesprek”,!zegt!Marie4Elise!Géron.!“Ook!al!om4
dat!de!MVV4directie!enthousiast!reageerde!op!
ons! plan.! Dit! Ladiesplatform! kan! MVV! veel!
rendement!opleveren.”!

!
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! Natasja&Montulet>van&der&Meer:&‘Het&was&even&wennen&in&
de&Ledenraad’
met!een!behoorlijk!intelligente!en!deskundige!
inbreng.!

De! vraag! van! Ledenraadslid! Jos! de! Bruyn! (af4
deling! sympathisanten)! luidde:! ‘Wil! je! zitting!
nemen! in! de! Ledenraad! van! MVV?’! De! aarze4
ling!van!de!464jarige!juriste!Natasja!Montulet4
Van! der! Meer! duurde! niet! langer! dan! ‘even’.!
Al! tijdens! de! eerste! kennismakingsvergade4
ring,! nu! alweer! zo’n! vijf! jaar! geleden,! voelde!
de! strafrechter! en! universitair! docente! straf4
recht! aan! de! Universiteit! van! Maastricht! zich!
als! een! vis! in! het! water.! De! mannelijke! leden!
wisten!met!Natasja!een!vrouw!in!hun!midden!
!

“Het! was! inderdaad! even! wennen”,! geeft! Na4
tasja!!toe.!“Voetbal!is!immers!een!mannenwe4
reld.!We!zitten!met!slechts!drie!vrouwen!in!de!
raad.! Daarnaast! is! Marie4Elise! Géron! secreta4
resse!van!de!Ledenraad.!Maar!in!dat!voetbal4
wereldje!reis!ik!al!heel!wat!jaren!rond,!hoor.!Ik!
kom!uit!een!voetbalfamilie.!De!opa!van!Dennis!
Bergkamp! en! mijn! opa! waren! broers.! Vader!
van!der!Meer!was!begin!jaren!‘60!contractspe4
ler!bij!FC!Hilversum.!Broer!Nico!van!der!Meer!
was! profvoetballer! bij! (Jong)! PSV,! VVV,! Top!
Oss,! etc.! En! thuis! wordt! heel! wat! afgepraat!
over!MVV!met!man!(een!echte!Sjeng)!en!drie!
dochters.! De! Ledenraad! is! best! kritisch,! maar!
opbouwend!en!bestaat!uit!verschillende!disci4
plines.! Dat! bevalt! mij! wel.! Overigens! vind! ik!
dat! er! te! weinig! vrouwen! in! de! raad! zitten.!
Vrouwen! hebben! toch! vaak! een! andere,! mis4
schien! verfrissende,! kijk! op! sommige! zaken.!
De! raad! streeft! ernaar! meer! ondernemende!
vrouwen! in! het! stadion! te! krijgen.! Zo! hebben!
we! onlangs! met! zeven! dames! een! Ladiesplat4
form!MVV!opgericht.!De!eerste!activiteit!daar4
van!heeft!al!plaatsgevonden!en!was!een!groot!
succes.”!
Jean&Brandts&

!

! Speldjes&
De! Vereniging! MVV! Maastricht! beschikt! over!
mooie!speldjes.!Als!je!lid!wordt!van!de!Vereni4
ging! krijg! je! die! gratis.! Seizoenkaarthouders!
kunnen! die! krijgen! bij! de! info! balie! aan! het!
stadion!tegen!een!klein!bedrag!van!€!5,00.!Het!
zijn! echte! gadgets! en! zo! kun! je! laten! zien! dat!
je!supporter!bent!van!MVV.!
!
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