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 VOORWOORD
Beste leden van onze vereniging en vrienden van MVV,
De winter heeft toegeslagen. Lang hebben we moeten wachten om ”us MVV” weer in actie te zien.
We staan er begin maart nog altijd prima voor. In de top van de Jupiler league, een periode titel op
zak en 4 verliespunten achter op de eerste plaats.
Bestuurlijk blijven we druk, er is nog steeds veel werk te doen. Er zijn er nog een 3-tal vacatures
binnen de afdeling Overheid van onze Ledenraad. Een werkgroep van onze Ledenraad heeft een
discussienota voorbereid over de indeling van de afdelingen. Op 21 februari wordt dit besproken in de
raad. We houden jullie op de hoogte.
Ons ledental is nog een punt van aandacht. Jullie hulp blijft nodig, vraag bekenden, vrienden, etc. om
lid te worden. Binnenkort kan dat ook digitaal. De PR werkgroep en met name Roell Brouns hebben
hard gewerkt aan de website. Deze is op 21 februari gepresenteerd.
De werkgroep onder leiding van Luc Winants zal binnenkort rapporteren over de voortgang van de
samenwerking tussen supporters en sympathisanten.
De Ledenraad heeft in haar vergadering van 27 november de jaarrekening vastgesteld.
Sef Vergoossen heeft een boeiende spreekbeurt gehouden over voetbal in de verschillende culturen.
Voor jullie ligt alweer de 3de Nieuwsbrief, een compliment aan de redactie hiervoor.
Ik wens jullie veel leesplezier en sportieve groeten en vooral een mooie tweede seizoenshelft gewenst,
Namens de Ledenraad,

Frans Erens, voorzitter Vereniging MVV - Maastricht.

 JAARLIJKS BEZOEK AAN WINKELCENTRUM BRUSSELSEPOORT

Sjir Slijpen en Frans Erens

Foto: Lou Geraards

Op zaterdag 26 januari 2013 heeft MVV Maastricht zich gepresenteerd in Winkelcentrum
Brusselsepoort. Naast diverse selectiespelers was ook de Vereniging present met een stand.
Peter Harkema en Frans Erens ontvingen geïnteresseerden en ze gaven vol verve tekst en uitleg over
de vereniging. Het was een gezellige en druk bezochte middag waar de Vereniging MVV zich
gepresenteerd heeft.

 VERSLAG LEDENRAAD GEHOUDEN OP 21 FEBRUARI 2013
Vertrek René Trost.
Hennie Bastiaens vertelt de achtergrond van het vertrek van de trainer René Trost. Het besluit van
René Trost is genomen op basis van gevoel, gecombineerd met verstand. Op tijd is begonnen met
gesprekken over een verlenging van het contract, waarbij de visie van MVV de leidraad was van de
gesprekken.
René Trost is gaan twijfelen toen er tegenvallers kwamen. Budgetten voor komend jaar zijn even hoog
als dit jaar, financiële risico’ s worden niet genomen.
René Trost heeft uiteindelijk besloten om afscheid te gaan nemen van MVV en door de voordeur naar
buiten te gaan. Op het hoogtepunt wilde hij stoppen met een goed gevoel na het behalen van de
periode bij MVV. René Trost heeft geen andere club en MVV heeft geen andere trainer op dit moment.
Het proces is goed verlopen, maar MVV vindt het toch erg spijtig dat René Trost dit besluit heeft
genomen. Ook de spelersgroep betreurt dat hij vertrekt.
Er zijn nieuwe werkgroepen gevormd met ledenraad leden die participeren in deze groepen. Eén
groep spreekt over het supporters beleid en een andere groep is bezig met de situatie als we zouden
promoveren. Daarbij valt te denken aan de nieuwe richtlijnen voor het stadion, contracten, inkomsten
etc.
De nieuwe website is geopend voor de Vereniging MVV. Op die manier komt de vereniging meer in
het nieuws en Roell Brouns opent de website. www.verenigingmvvmaastricht.nl
De site ziet er prima uit en zal gaan dienen als wervingsinstrument voor de Vereniging MVV. De
eerste uren waren er al 50 kijkers!!!!!!
In de vergadering werd het financieel verslag van de Vereniging MVV 2012 vastgesteld.
Een werkgroep heeft gesproken over de opzet van de Vereniging. Is de indeling in afdelingen wel
helder? Een onderzoek leverde op dat beperking van de afdelingen wel mogelijk was, maar dat dit
vele haken en ogen kende. Uiteindelijk is besloten om de opzet te houden zoals die is en op latere
termijn opnieuw te bekijken.
De acht afdelingen blijven en de mensen die nieuw lid worden, kiezen pas later in welke afdeling ze
ingedeeld willen worden.
Playing for Success.
In Engeland is men in de jaren 90 begonnen met centra waarbij kinderen die niet lekker in hun vel
zitten na schooltijd worden opgevangen en gedurende een twaalftal weken extra aandacht en
ondersteuning krijgen. Door middel van allerlei activiteiten in het voetbalstadion wordt geprobeerd de
leerprestaties te verbeteren en dat gebeurt door het “WOW effect”. Uit onderzoek is duidelijk
geworden dat kinderen enerzijds beter in hun vel zitten en anderzijds beter gaan presteren, nadat zij
deelgenomen hebben aan Playing for Success. Zelfvertrouwen groeit, het zelfbeeld wordt positiever
en het gevoel van eigenwaarde groeit. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij de programma’s ,
foto’s van de activiteiten worden direct geplaatst op facebook en kinderen vertellen hun enthousiaste
verhalen zowel thuis als op school, waardoor klasgenoten geïnteresseerd raken. Het project is
begonnen aan het begin van dit seizoen, het is een project voor drie jaar en kinderen kunnen via de
basisschool aangemeld worden.
Na de zomervakantie wordt ook gestart met de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs. Vele
instellingen ondersteunen dit project te weten schoolbesturen ( jong Leren en Mosalira),
Leeuwenborgh, MVV, Traject, Citaverde, Gemeente Maastricht. Meer informatie kun je vinden op
www.playingforsuccess.nl.

 VEER ZIEN GRUUTS OP MVV MAASTRICHT

Huib Pijpers en Marcel Andriën
De onmiskenbare teloorgang van ‘hun’ MVV. De bestuurlijke misstanden. De financiële situatie, de
mistige deal met een Turkse investeerder en het niet op orde krijgen van de veiligheid in en om het
stadion. Het zijn maar enkele van de vele feiten die Huib Pijpers (54) en Marcel Andriën (51), MVVsupporters in hart en nieren, in 2009 deden besluiten drastische initiatieven te nemen.
In hun rol als respectievelijk secretaris en voorzitter van de Supportersclub wilde het tweetal, met hulp
van een uitgebreide denktank, aan een eigentijds alternatief werken voor het geval MVV het niet zou
redden. Praten bij het toenmalige bestuur hielp niet. Adviezen aandragen evenmin.
“We kregen gewoon nooit antwoord”, zegt Huib Pijpers. “Ach, laten we de voorgeschiedenis van MVV
in vredesnaam vergeten. We zijn eindelijk op de goede weg. Vooropgesteld: niet alleen Marcel
Andriën en ik hebben gezorgd voor deze positieve omslag. Verre van dat.”
Pijpers en Andriën hameren er constant op dat niet alleen zij tweeën de kar, die MVV uit het slijk zou
moeten trekken, hebben getrokken.
Andriën: Wij, Huib en ik, vonden dat er iets moest gebeuren, maar wisten ook dat we dat niet alleen
konden. Daarom hebben we, gesterkt door onze ervaring met “Veer Zien MVV”, onze ideeën
afgestemd met Peter Thijssen, om een comité van aanbeveling op te richten.
Hij suggereerde ook nog enkele namen.
Al deze personen zijn door de Supportersclub benaderd. Niemand reageerde negatief. En zo werd
een groep mensen bereid gevonden die net als wij, MVV wilden helpen: Peter Thijssen, Peter
Harkema, Ward Vleugels, Roberto Lanckohr, Hennie Bastiaans, Paul Rinkens, Theo Thuis, Armand
Cremers en Chris Leenders.
Zo’n immens karwei kan je namelijk niet in je eentje klaren. Nog steeds komen we een keer in de zes
weken bij elkaar om zaken te evalueren.”

Pijpers en Andriën weten de datum dat de groep “doeners en denkers” bij elkaar kwam nog precies:
3 oktober 2009. Peter Harkema stelde onmiddellijk een van de zalen van Chateau Neercanne ter
beschikking en de eerste vergadering was een feit.
“Meedenken over het nieuwe MVV”, was het hot item. Elke bijeenkomst - het tweetal vermijdt het
woord “vergadering” - ging zonder agenda of notulen. Elke twee weken werd een bijeenkomst
gehouden. Dit alles, overigens, zonder dat het toenmalige bestuur van MVV daarvan op de hoogte
was. De bijeenkomsten waren uiterst geheim.
Als Ward Vleugels interim-burgemeester Mans inlicht over de financiële situatie van MVV, is de schrik
groot. Het was in april 2010, herinnert Pijpers zich, de week voor Pasen.
Het ‘elftal’ van Marcel Andriën en Huib Pijpers heeft in een paar jaar tijd veel puin geruimd (acht
punten achterstand, onveiligheid in het stadion, bestuurlijke misstanden etc.), maar is nog lang niet
klaar met hun zelf opgelegde missie: van MVV weer een club maken die bestuurlijk goed in elkaar
steekt, maatschappelijk verantwoord onderneemt, de sportieve motor van het Geusseltgebied
is, financieel gezond en transparant is en de club brengen waar ze uiteindelijk thuishoort, in de
EREDIVISIE
Elke supporter ziet dat het uitstekend gaat met het huidige MVV. Maar Pijpers, nu secretaris van de
Sichting MVV en Andriën, bestuurslid Supporterszaken en Veiligheid van de Stichting MVV, zijn nog
lang niet tevreden. “Er moet nog veel gebeuren”, zegt het duo. “We hebben een visie tot 2018.
Belangrijk is de uistekende samenwerking met de gemeente Maastricht en de politie. Uiterst belangrijk.
We moeten doorgaan met dit MVV te helpen. Veer zien tot “noe tow gruuts” op alles wat ederein heet
gepresteerd. Maar, en schrijf dat op, dat ligt niet alleen aan ons tweeën alleen, hè. Met z’n allen
hebben we dat gedaan. Laat dat duidelijk zijn.”

KOEN DAERDEN BIJ MVV MAASTRICHT
De dertigjarige Belg, Koen Daerden, ex-international van België,
oud-speler van onder meer Racing Genk, Club Brugge en
Standard Luik, is de nieuwe middenvelder van MVV.
Daerden zat sinds augustus 2012 zonder club omdat Standard
zijn contract niet verlengde. Een paar maanden geleden toonde
Willem II interesse in de Belgische middenvelder, maar deze
onderhandelingen ketsten uiteindelijk af.
Koen Daerden speelde van 1999 tot 2006 bij Racing Genk,
van 2006 tot 2010 bij Club Brugge en van 2010 tot 2012 bij
Standard Luik. De zeven seizoenen bij Racing Genk horen tot
zijn beste. Hij werd in 2002 met Racing kampioen van België
toen hij in de beslissingswedstrijd tegen Brugge het eerste en
derde (winnende) doelpunt voor Racing scoorde. In datzelfde
jaar werd Koen Daerden tot Jonge Prof van het Jaar
gekozen. Zijn transfer in 2006 naar Club Brugge was voor
Club meteen de duurste ooit: 4 miljoen Euro.
Voor MVV en de oud-Belgische international betekent de
samenwerking een uitstekende insteek. Koen Daerden, die zijn
conditie op peil hield omdat hij bij Standard Luik mocht blijven
meetrainen, zegt zijn carrière bij MVV een nieuwe impuls te
willen geven. Het feit dat hij pas na de winterstop in de
hoofdmacht van MVV mocht opdraven, maakt hem niets uit.
“Ik doe waarvoor ik gehaald ben: goed voetballen”, zegt Daerden desgevraagd.
“Het bevalt me uitstekend in Maastricht. Het is een leuke, toffe groep waardoor de integratie vlot
verlopen is. Voor mij was het lang geleden dat ik een wedstrijd speelde (Daerden viel in de tweede
helft van de wedstrijd tegen Volendam in voor Smeets, red.)
Ik vond het dan ook geweldig om weer te kunnen ervaren hoe het is naar een wedstrijd toe te leven.
Dan pas voel je je toch weer een echte voetballer.”

 SJOERD WINKENS: BANKZITTER
“Ook al zit je op de bank, je moet gefocust blijven”
Bankzitters zijn net als vaste basisspelers uiterst waardevol.
Ware woorden van MVV’s mentaltrainer Patrick Spits.
Kan best zo zijn, maar hoe gaan de reserves –
net als hun teamgenoten topsporters - om met dat feit.
Het zijn spelers die elke wedstrijd opnieuw op de bank
moeten plaatsnemen maar geen moment hun alertheid
mogen verliezen. Gefocust op de wedstrijd blijven tot het
moment dat ze (eventueel) aan de bak moeten.
Wat gaat er in een reservespeler om?
Hoe verwerkt hij het feit niet elke wedstrijd in de basis te staan?
We stellen deze vragen aan de 29-jarige MVV-linksachter
Sjoerd Winkens, vaste vervanger van Leroy Labylle.
“Daar is geen protocol voor”, lacht Winkens.
“En het is niet eens zo moeilijk. Het is mijn beroep, weet je.
Als ik er moet staan dat gebeurt dat meteen als me dat wordt
gevraagd.” Winkens verwijst naar de wedstrijd tegen Sparta.
Labylle kwam te laat, werd gepasseerd en Winkens moest
de Belg onverwacht vervangen.
“Nou en?”, zegt Winkens. “Geen probleem. Ik ben echt niet
geforceerd aan de wedstrijd begonnen omdat ik wilde laten zien wat ik als speler kan.
Dat weet iedereen intussen wel. Ik ben er om iemand uit te schakelen en het middenveld en/of de
voorhoede van ballen te voorzien Of ik dat nu vanaf het begin doen of als invaller. Maakt mij niets uit.
Nogmaals, het is mijn werk. Ik voetbal voor het team met volle inzet.”
Overigens laat Sjoerd weten dat niet alleen hij, maar ook de andere min of meer vaste bankzitters,
hetzelfde denken en doen als hij. Volledige inzet als dat van hen wordt gevraagd.
Stel dat Leroy Labylle onverhoopt naar een andere club verhuist. Wat dan?
“Nou dan verwacht ik zijn vervanger te zijn”, antwoordt hij laconiek. “Toch?

SJORS VERDELLEN

“Promotie zou een boost zijn voor de club en het
team. Wat dacht je van wedstrijden in de eredivisie?
Fantastisch. Ik weet waarover ik praat.”

 DE ONGELOOFLIJKE METAMORFOSE VAN FC CHAOS (BRON: GELDERS DAGBLAD)
MAASTRICHT - Dreigende faillissementen, buitensporige salarissen en op het veld een bont
vreemdelingenlegioen: jarenlang gold MVV als FC Chaos aan de Maas. Na een ware metamorfose is
in Maastricht nu een modelclub verrezen die lonkt naar de eredivisie.
Zo'n 10.000 stoeltjes telt De Geusselt, het stadion langs de A2 dat al ruim 'n halve eeuw de
poortwachter van Maastricht is. Na elk thuisduel worden ze keurig schoongeveegd, stuk voor stuk.
Niet door een professioneel bedrijf, maar door mannen die aan de drank zijn geraakt, in de goot
hebben gelegen of uit huis zijn gezet. Het Leger des Heils is de poetsploeg van MVV en dat levert
bijzondere verhalen op. Daklozen die via de club een baan krijgen als klusjesman in een hotel,
bijvoorbeeld.
De metamorfose van MVV, 111 jaar oud, verrast vriend en vijand, niet in het minst in de eigen stad.
Jarenlang regeerden chaos en blinde ambities bij de volksclub, die na de pijnlijke degradatie in
millenniumjaar 2000 steeds verder in verval raakte. De spelerssalarissen waren voor de eerste divisie
buitensporig hoog. De vijfde colonne was nooit ver weg en uit de hele wereld werden gelukzoekers
gehaald die eigen jeugdspelers verdrongen. Af en toe was er een kortstondige opleving, maar vroeg
of laat eindigde alles toch weer met een financieel debacle. Liefst driemaal ontsnapte MVV de
afgelopen jaren aan een faillissement. Leon Melchior, 'n puissant rijke paardenhandelaar, en de
gemeente hielden de club steeds in leven.
Een denktank van supporters, zakenmensen en politici gooide in de zomer van 2010 het roer radicaal
om. Na de grootste saneringsoperatie uit de clubgeschiedenis - een schuld van zes miljoen euro werd
weggewerkt - werd een volkomen nieuw MVV in de grondverf gezet. Fundament: de verankering van
de club in alle vezels van de stad, via een groot maatschappelijk offensief. Spelers en trainers van
MVV vullen tegenwoordig niet louter hun zakken, maar wandelen met bejaarden, voetballen op Cruyff
Courts, zoeken in de donkere dagen voor de kerst zwervers op, geven training aan kinderen met
obesitas of doen mee - echt waar - aan een lachmeditatie op het Vrijthof.
Ook op sportief gebied is er een nieuwe filosofie. Er is een salarisplafond ingesteld van 50.000 euro,
spelers krijgen hulp bij het zoeken van een parttime baan en de club koestert weer de eigen jeugd.
Bijna de helft van de selectie bestaat uit spelers die in Maastricht zijn opgeleid. Het is nu onmogelijk
dat MVV een corpulente “mooiweervoetballer” van een Turks strand plukt en hem een peperduur
huurappartement biedt, zoals enkele jaren geleden nog gebeurde. De zeldzame rust rond club en
elftal heeft een heilzame uitwerking op de prestaties.
Coach René Trost hoeft geen ontslag te vrezen, zoals velen van zijn voorgangers, en heeft binnen
enkele jaren een gerijpte, volwassen ploeg geboetseerd die vooral leunt op collectieve kracht. MVV
verloor dit seizoen pas één uitduel, pakte de eerste periodetitel en heeft op koploper Sparta, de
gedoodverfde titelkandidaat, slechts 4 punten achterstand. Het bestuur van de concurrent uit
Rotterdam eist promotie, het bestuur in Maastricht eist niets. Sterker nog, er zijn genoeg MVV-fans die
vrezen dat een terugkeer na 13 jaar op het hoogste niveau te vroeg komt voor een club met een
begroting van 3 miljoen en een trainingscomplex dat lijkt op een Tsjechische mijnwerkersbarak uit de
jaren zeventig. Hoe dan ook, één ding staat vast bij het MVV 'nieuwe stijl': het Leger des Heils mag
straks de stoeltjes blijven schoonmaken. Ook in de eredivisie.
Roel Wiche

TOURNIQUET

Tijdens de wedstrijd tegen Veendam hebben de supporters voor het eerst kennis kunnen maken met
een tourniquet. Een scanner, een elektronische poort, die eerst moet worden gepasseerd voordat de
tribune mag worden opgezocht.
Het tourniquet geldt voor seizoenskaarten, losse tickets en e-tickets. Met de invoering van deze
tourniquets wil MVV ticketfraude tegengaan en de veiligheid van supporters optimaliseren.
Ook betekent de invoering van de poortjes stimulering van de verkoop van e-tickets. Bezoekers
hoeven niet meer in een lange rij voor de kassa’s te staan en kunnen thuis eenvoudig kaartjes
bestellen en uitprinten.

Wij danken MVV fotopartner PubliciteitVisie.nl voor het beschikbaar stellen van de
foto’s in deze nieuwsbrief

