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!Voorwoord&van&de&Voorzitter:&terugblik&seizoen&201492015 

Voorafgaande! aan! het! seizoen!waren! de! ver2
wachtingen! niet! al! te! hoog! gespannen.! De!
selectie!was! pas! erg! laat! compleet! en! ruimte!
in!de!begroting!was!er!niet.!Het!effect!van!het!
te! grote! tekort! het! seizoen! ervoor! deed! zich!
nog!steeds!voelen.!Een!prima!zaak!was!het!dat!
we! het! seizoen! 13214! afsloten!met! een! posi2
tief! financieel! eindsaldo! en! dat! het! in! ieder!
geval!gelukt!was!om!de!tering!naar!de!beken2
de!nering!te!zetten.!Maar!ja,!het!tekort!was!en!
is!er!nog,!hoewel!het!aan!het!minderen!is.!

De! prestaties! op! het! veld!waren! in! het! begin!
niet!geweldig.!Het!
rare! vond! ik,! dat!
we! toch! regelma2
tig! goede! voet2
balwedstrijden!
gezien! hebben,!
waarbij!echter!het!
resultaat! achter!

bleef.! Waar! we! een! aantal! seizoenen! eerder!
foto’s! maakten! van! teletekst! omdat! we! bo2
venaan! stonden,! gebeurde! in! de! eerste! helft!
van!het!seizoen!het!omgekeerde.!

Maar!langzaamaan!na!de!Kerst!ging!het!beter!
en!de!selectie,!onder!leiding!van!de!technische!
en! medische! staf,! maakten! sprongen! voor2
waarts,! gingen! wedstrijden! winnen! en! voet2
balden!steeds!beter.!

Heel! leuk! om! te! zien! en! als! iemand! in!maart!
mij!gezegd!had,!dat!we!mee!zouden!doen!voor!

de! vierde! periode2
titel,! dan! had! ik!
hem/haar! vreemd!
aangekeken.! Maar!
kijk! naar! de! foto,!
dit! bord! stond! er!
echt!toen!we!tegen!
Emmen!speelden.!
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Wie!had!dit!voor!de!Kerst!gedacht?!

We!eindigen!het!seizoen!in!een!positieve!flow!
en!we!hopen!die!komend!seizoen!vast!te!hou2
den.!Uzze!jongens!verdienen!dat.!

!

Geniet!van!de!vakantie!die!eraan!gaat!komen!
en!we! komen! elkaar!weer! tegen! in! de! Geus2
selt!(op!kunstgras…)!in!het!seizoen!201522016.!

Rob&Beaumont,&Voorzitter&Vereniging&MVV&

&

 

! Verslag&ledenraadvergadering&Vereniging&MVV&26&mei&2015&

Tijdens! de! ledenvergadering! is! de! begroting!
van! de! Vereniging! MVV! vastgesteld! door! de!
ledenraad!voor!het!nieuwe!seizoen.!

Paul! Denis,! bestuurslid,! gaf! namens! het! be2
stuur! van! de! BVO! een! nadere! uitleg! over! de!
begroting!201522016!voor!de!BVO.!De!begro2
ting!is!iets!lager!dan!die!van!afgelopen!jaar,!dit!
is! onder! andere! te!wijten! aan! een! verminde2
ring!van!media2inkomsten!en!de!verlaging!van!
de!entreeprijzen,!dit!laatste!in!overleg!met!de!
supporters.! Positief! is! dat! het! spelersbudget!
gehandhaafd!blijft!(mocht!beslist!niet!omlaag)!
en! de! sponsorbedragen! op! niveau! blijven.!
Komend! seizoen! is! het! voetbaldoel! in! de! lin2
kerrij! te! eindigen! en! mogelijk! plaatsing! voor!
het!spelen!van!de!Play2Offs.!

Vervolgens! heeft! Jef! Thoma,! financieel! direc2
teur,!de!financiële!stand!van!zaken!weergege2
ven! tot!nu! toe.!De! verwachting! is! dat!het! re2
sultaat! positief! gaat! uitkomen! rond! de! €!
100.000,! eerdere! prognose! was! €! 175.000.!
Oorzaak! hiervan! is! met! name! de! afkoop! van!
het! spelersfonds,! de! opgelegde! boete! van! €!
10.000! door! KNVB! en! de! opbrengsten! van!
food!&!beverage.!

Hennie! Bastiaans,! bestuurslid! Technische! za2

ken! BVO,! ! heeft! actuele! informatie! gegeven!
omtrent!de!samenstelling!van!de!selectie!voor!
komend! seizoen.! Uiteraard!werden! nog! geen!
namen!genoemd!aangezien!er!nog!gesprekken!
plaatsvinden!met!19!spelers.!Positief!is!dat!het!
spelersfonds! is! afgekocht,! hierdoor! ! kunnen!
langere! contracten! aangeboden!worden.!Ook!
zet!men!de!samenwerking!met!Genk!voort.!En!
last! but! not! least,! mensen!met! veel! ervaring!
staan!op!om!te!helpen!bij!de!ontwikkeling!op!
voetbalgebied,!zo!is!er!een!sportieve!commis2
sie!ontstaan.!Dit! zorgt!voor!veel!energie! !bin2
nen!de!staf!en!spelers.!Naar!het!totaal!kijkend!
was! afgelopen! seizoen! verrassend! en! kijkt!
men!met!veel!positivisme!uit!naar!het!nieuwe!
seizoen.!

Na! dit! bevlogen! verhaal! van! Hennie! gehoord!
te! hebben! werd! de! begroting! BVO! voor! het!
seizoen! 201522016! unaniem! vastgesteld! door!
de!Ledenraad.!

Als! ledenraad! is! aangegeven! ook! de! handen!
uit! de! mouwen! te! willen! steken! om! geld! bij!
elkaar!te!krijgen!voor!MVV!en!dat!is!nu!letter2
lijk! gebeurd.! Jeroen! Wijckmans! gaf! met! veel!
enthousiasme!uitleg!over!de!actie!die!bedacht!
is,!namelijk!het!“Lèste!Graas”!(zie%ook%het%arti,
kel% later% in% deze% nieuwsbrief).! Het! is! een! for2

“We$moeten$zorgen$dat$de$hoogst$spelende$jeugd$straks$door$kan$stromen$
naar$het$eerste$elftal.$Dat$gebeurt$onder$meer$door$hen,$én$de$bankzitters$
van$het$eerste$elftal$gelegenheid$te$bieden$wedstrijdritme$op$te$doen$en$
conditie$op$peil$te$houden$door$een$tweede$elftal$te$creëren$oftewel$een$BeA
loftenelftal.”!
99&Paul&Penders,&een&van&de&initiators&van&MU!
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midabele! actie! die! het! stadion! op! zijn! grond2
vesten! doet! schudden!!Menig! potje! is! na! af2
loop! van! de! ledenraad! vergadering! verkocht.!
Meer! informatie! is! te! vinden! op! de! website!
van!MVV.!

Met! dank! aan! de! aanwezige! bestuursleden!
van!de!BVO!MVV,!de!leden!van!de!Ledenraad,!
sloot! Rob! Beaumont,! voorzitter! van! de! Ver2
eniging!MVV,!deze!avond!af.!

Marie?Elise&Géron&

 

 

 
!!Nieuw&Lid&Ledenraad:&Gid&van&Schijndel 

Mag!ik!me!even!voorstellen?!

In!maart!2015!heb! ik!mijn!belangstelling!ken2
baar! gemaakt! voor! de! vacature! in! de! Leden2
raad!MVV,!Afdeling!Overheid.!Na!een!gesprek!
met!de!groep!Overheid!van!deze!ledenraad!is!
mijn!enthousiasme!alleen!maar!gegroeid.!

Ik! ben! 66! jaar.! Mijn!
hele! leven!woon! ik,!op!
twee! uitstapjes! voor!
studie! en! werk! na,! in!
Maastricht.! ! 43! Jaar!
ben! ik! getrouwd! met!
Josette.! Ik! ben! vader!
van! 3! kinderen! en!
bompa! van! 5! kleinkin2
deren.! Allemaal! voet2
balfans.! Sport! is! een!
belangrijk! onderdeel!
van! mijn! leven.! Ik! heb!
jarenlang! –recreatief!
gevoetbald! bij! MKC,! ik!
volleybal!nog,!zit!graag!
op! de! renfiets! en! ga!
enkele! malen! per! week! bij! Palaestra! op! fit2
ness.!

Al! bijna!60! jaar!ben! ik,!met! gepast! chauvinis2
me!en!gedoseerde!passie,!supporter!van!MVV.!
Niet! alleen! in!woord.! Ik! heb! al! jaren! een! sei2

zoenskaart! van! MVV,! ben! lid! van! de! Vereni2
ging! MVV! en! deelnemer! aan! Vrienden! van!
MVV.!Met!veel!plezier!denk!ik!nog!altijd!terug!
aan!wedstrijden!van!MVV! tegen!Ajax,!PSV!en!
Feyenoord,! met! wel! 20.000! toeschouwers!
langs! de! lijn.! Soms! droom! ik! ervan,! dat! die!
tijden!weer!terugkomen.!!

Enkele! jaren! geleden!
heb! ik! met! zorgen! de!
ontwikkelingen! bij! MVV!
gevolgd.! Ik! ben! blij! met!
de! nieuwe! aanpak,! met!
de! vereniging! MVV! en!
de! vermaatschappelij2
king!van!de!voetbalclub.!
Ook! een! goede! relatie!
met! de! provincie! Lim2
burg! en! de! gemeente!
Maastricht! hoort! vol2
gens! mij! bij! maatschap2
pelijk! verantwoord! on2
dernemen.! Mijn! jaren2
lange! ervaring! bij! de!
gemeente!Maastricht!en!

de! provincie! Limburg,! meer! dan! 25! jaar! in!
diverse! leidinggevende! functies! (Bouwen,!
Milieu,! Stadstoezicht,! Stadsbeheer,! Sport),!
stellen! me! nu! in! staat,! als! lid! van! de! leden2
raad,! daar! een! actieve! bijdrage! aan! te! gaan!
leveren.!!

“MVV$steunen$is$een$natuurlijke$zaak$voor$mij.$Dat$zouden$meer$middenA
standers$moeten$doen.$MVV$is$toch$een$instituut$in$het$Maastrichtse.$Een$
club$met$historie.”$
99&Bakker&Luc&&Paulissen!
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!!Terugblik&trainer&Ron&Elsen:&‘Alle&credits&naar&de&groep’%

Hoofdtrainer! Ron! Elsen!
refereert!in!zijn!terugblik!
op! het! afgelopen!
seizoen! niet! alleen! aan!
een! abominabel! begin,!
maar! ook! en! meer! nog!
aan! de! niet! aflatende!
werklust! van! staf! en!
begeleiding!en!naarmate!
de! competitie! vordert!
een! paar! puike!
overwinningen! en!
uiteindelijk! een!
respectabele! stand! op!
de!ranglijst.!

“Alle! credits! aan! de!
ploeg”,! verwoordt! de!
trainer! zijn! achting!
richting! zijn! team.! “Kijk!
nou! eens! terug! naar! het! begin! van! de!
competitie.! De! uitwedstrijd! tegen! Almere,!
bijvoorbeeld.! We! vertrokken! met! een!
incompleet!team!dat!ook!nog!eens!aangevuld!
was!met!A2jeugdspelers.!Knapen!die!nog!nooit!

voor! een! dergelijke! coulisse!
hadden! gespeeld.! Ga! d’r!
maar!aan!staan.!Niet!gek!dat!
we! daar! met! 025! naar! huis!
werden!gestuurd.!Maar!als!je!
dan! ziet! hoe! we! samen! uit!
die! impasse! zijn! geraakt,!
bijna! de! nacompetitie!
haalden! en! met! dit!
hardwerkende! team!
uitstekende! wedstrijden!
hebben! gespeeld,! is! dat! een!
groot!compliment!waard.”!

Trainer!Ron!Elsen!heeft!nooit!
getwijfeld! aan! de! potentie!
binnen! zijn! team.! Is! 2! bijna!
koppig!2!blijven!geloven!in!de!
kracht! en! het! vermogen! van!
‘zijn’! ploeg.! Het! siert! niet!

alleen! de! mens! Elsen,! maar! ook! de! trainer2
met2kennis2van2zaken.!

(Lees% de% volledige% terugblik% in% de%MVV,Gazet%
van%juni.)%

 

 

 
!!Algemeen&directeur&Frans&Erens:&‘MVV&heeft&tevreden&fans’ 

Frans! Erens! (66),! algemeen! directeur! van!
MVV,! ziet! het! komende! seizoen!met!optimis2
me! tegemoet.! Terwijl! ook! hij,! als! kenner! van!
het!spelletje,!het!begin!van!afgelopen!seizoen!
verre!van!positief!kan!bekijken.!

“Moeizaam”,! bagatelliseert! Erens! de! slechte!
start.! Om! er,! na! enig! nadenken! aan! toe! te!

voegen!dat,!gezien!het!magere!budget!en!een!
incomplete,! piepjonge,! nog! niet! ingespeelde!
ploeg!‘het!uiteindelijke!resultaat!toch!bepaald!
niet!slecht!was’.!!

“Ik!moet!hoofdtrainer!Ron!Elsen!en!zijn! tech2
nische!staf!complimenteren!met!dit!resultaat.!
Ook!positief! is!dat!onze! fans!zijn!blijven!gelo2

“Ik$heb$tien$jaar$in$Genk$gewoond.$Maar$supporter$van$die$club$worden?$
Nee.$MVV$is$en$blijft$mijn$club.”!
99&Henk&Jacobs,&terreinknecht$
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ven! in! dit!MVV.! Ik! ben! er! dan! ook! van! over2
tuigd!dat!we!deze!supporters!komend!seizoen!
weer! kunnen! verwelkomen! in! De! Geusselt.!
Liefst!nog!meer,!natuurlijk.!Gunstig! is!ook!het!
positieve! saldo! van! ongeveer! €! 100.000,2!
waarmee! MVV! een! gedeelte! van! de! kortlo2
pende! schuld! kan! afbetalen.! Daar! tegenover!
staat! dat! de! begroting! iets! lager! zal! zijn! dan!
vorig!seizoen.!Wat!te!denken!van!minder!me2
dia2inkomsten!en!de!verlaging!van!de!entree2
prijzen.! Dat! laatste! overigens! in! overleg! met!
de! supporters.! Pluspunt:!we! kunnen!het! spe2
lersbudget! handhaven! en! de! sponsorinkom2
sten! blijven! op! niveau.! Onze! ambitie! is! dan!
ook! om! komend! seizoen! in! het! linkerrijtje! te!
eindigen! en! ons! te! plaatsen! voor! de! Play2
Offs.”!

Kijkend!naar! het! komende! seizoen! ziet! hij! de!
toekomst! van! MVV! dan! ook! met! optimisme!
tegemoet.! En:! bepaald! niet! onbelangrijk:! de!
komst!van!de!nieuwe!voorzitter!Bert!Kersten.!
Erens!kent!de!aimabele!oud2gedeputeerde!en!
diens!capaciteiten.!

“Ik! heb! tijdens! mijn! directeurschap! van! de!
Enci! veel!met! Kersten! overlegd! omtrent!mili2
euvergunningen! die! nodig! waren! voor! afgra2
vingen!van!de!Sint!Pietersberg.!Kersten!is!een!
‘verbinder’.! Heel! belangrijk! in! zijn! nieuwe!
functie.!MVV! is! blij!met!deze!nieuwe!voorzit2
ter”.!

(Lees% de% volledige% tekst% in% de%MVV,Gazet% van%
juni.%

 

 

 

! Paul&Penders:&‘Maastricht&United&besteedt&aandacht&aan&
regionaal&voetbal’ 

Drie! jaar! geleden! startte! ‘Maastricht! United’!
met! 40! voetballers2met2ambitie! uit! andere!
clubs!in!de!regio!043.!Momenteel!is!dat!aantal!
gestegen! naar!
maar! liefst! 150! uit!
twintig! deelne2
mende! verenigin2
gen!in!deze!‘Maas2
trichtse! voetbal2
school’.! Voor! Paul!
Penders! (51),! oud2
MVV’er,! jeugdtrai2
ner! en! drijvende!
kracht! achter! MU,!
reden!met! voldoe2
ning!te!evalueren.!

“Gelukkig! is! de! achterdocht! van! sommige!
clubs! verdwenen”,! zegt! Penders.! “Weg! is! het!
verhaal! dat! MVV! hun! beste! spelers! kwam!

weghalen.! Wij! zijn!
op! zoek! naar! voet2
baltalenten.! Het!
heet! niet! voor!
niets! ‘talenten2
plan’.! Jongens! die!
in! de! ogen! van!
onze! scouts!poten2
tie!hebben!worden!
door! MVV! uitge2
nodigd! en! door!
eerste! elftalspelers!
en! deskundige!

“Doetinchem$is$geen$Maastricht$maar$het$is$ook$geen$onbeduidend$dorpje.$
Het$is$hier$gezellig;$ik$ga$in$een$mooi$appartement$wonen$en$ik$verdien$een$
aardige$cent.$Wie$kan$dat$op$mijn$leeftijd$zeggen?$Niet$veel$jongens,$toch?”!
99&Bryan&Smeets,&vertrekt&naar&De&Graafschap!
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trainers! getest.! Natuurlijk! mogen! ze! vervol2
gens! naar! MVV! komen,! maar! dat! zouden! ze!
toch!wel!hebben!gedaan!als!ze!te!goed!waren!
bij! hun! eigen! club.! Worden! ze! afgetest! dan!
keren!ze!naar!hun!club!terug!als!aanwinst!plus!
een! schat! aan! ervaring.! De! bedoeling! is! het!
regionale! voetbal! op! een! hoger! peil! te! bren2
gen! met! talenten! uit! de! regio.! Ergo:! meer!

aandacht! voor! regionaal! voetbal.! We! willen!
ook!voetballers!op!een!relatief!hogere!leeftijd!
dan!E!of!F2niveau!laten!doorstromen.!Het!pro2
gramma!voor!volgend!seizoen! is!al!klaar.!Ook!
de! Gemeente! Maastricht! gaat! participeren.!
Hoe?!Dat!wordt!nog!bekeken.”!

(Lees% de% volledige% tekst% in% de%MVV,Gazet% van%
juni.)

&

 

 

!!One&Day&Pro&Talentendagen%

MVV!heeft!op!15!april!One!Day!Pro!–!Belgium!
Edition!(ODP)!georganiseerd!en!op!5!en!6!mei!
de!reguliere!One!Day!Pro!Talentendagen.!Voor!
het! eerst! werd! een! speciale! dag! voor!
Belgische! talenten! georganiseerd! in!
samenwerking! met! vv! Lanaken.! Getuige! de!
opkomst! (120! spelers)!
was! de! dag! een!
geslaagd! evenement.!
Openingswoord! van! de!
dag! werd! gedaan! door!
assistent! trainer! Koen!
Daerden! terwijl! enkele!
Belgische! MVV2spelers!
de! trainingen! mee!
verzorgden! samen! met!
MVV2trainers! en!
trainers! van! vv!
Lanaken.! De! jonge!
spelers! leerden! de!
facetten! van! het! prof!
zijn! kennen:! trainen,!
een! gezonde! lunch,!
verzorging!en!deelname!

aan! een! persconferentie.! Tijdens! de! ODP2
dagen!op!5!en!6!mei!werd!hetzelfde!complete!
voetbal! programma! aangeboden.! Voor! beide!
dagen! hadden! zich! in! totaal! 110! spelers!
ingeschreven.!

&

“Jo$Coppens$(eerste$doelman,$red.)$weet$dat$ik$in$zijn$nek$sta$te$hijgen$om$
hem$op$te$volgen.$Het$is$een$sportieve$strijd$tussen$ons$zonder$een$spoortje$
van$rancune.”!
99&Reservedoelman&Hobie&Verhulst!
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Maastricht&United&

Het! afgelopen! seizoen! hebben! MVV2spelers!
en!Maastricht!United! trainers! ca.! 220! spelers!
uit! de! regio! getraind.! Na! diverse!
selectierondes! werden! de! beste! spelers!
ondergebracht! in! top2selecties.! Deze! spelers!
hebben! op! hun! eigen! niveau! samen! getraind!
en! gevoetbald.! De! zogenaamde! topclusters!

hebben! wedstrijden! gespeeld! tegen! KNVB2
selecties,!en!jeugdteams!van!MVV!en!Roda!JC.!
De! opzet! van!Maastricht! United! om! talenten!
een!kans!te!bieden!om!op!hun!eigen!niveau!te!
trainen! en! te! spelen! krijgt! steeds! meer!
draagvlak! onder! de! aangesloten! verenigingen!
bij!Maastricht!United.!

 

 

 

!!Sponsor9golfdag&op&de&Dousberg%

!

Op&dinsdag&14&april&organiseerde&MVV&haar&jaarlijkse&Sponsor&/&relatie&dag&op&de&Golfbaan&van&de&Maastricht&Internatio?
nal&Golf&“De&Dousberg”.&Naast&een&groot&aantal&sponsoren&en&relaties&werd&deze&zonnige&golfdag&bijgewoond&door&leden&
van&het&Bestuur&en&BVO&van&MVV.&Daarnaast&waren&de&volledige&selectie&en&technische&staf,&plus&een&aantal&&oud?spelers&
en&genodigden&aanwezig.&

“We$hebben$een$goede$ontwikkeling$doorgemaakt$na$een$slecht$begin.$We$
haalden$nog$bijna$de$nacompetitie.$Alle$credits$voor$de$ploeg.”!
99&Hoofdtrainer&Ron&Elsen!
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!!Henk&Jacobs:&‘Ook&met&kunstgras&heb&ik&mijn&handen&goed&
vol’%

Nee,!hij!verliest!niet!
zijn! baan! bij! MVV.!
Henk! Jacobs! (60),!
geboren!in!Sibbe,!al!
vanaf! zijn! zevende!
jaar! fan! van! MVV!
en! al! zeven! jaar! de!
vaste! lijnen2trekker!
van! de! Maas2
trichtse!club,!vreest!
niet! dat! de! komst!
van! het! kunstgras!
hem! werkloos! zal!
maken.!

“Ik! doe! meer! dan!
alleen! maar! lijnen!
trekken”,! zegt! de!
gereedschapmaker.! “Ik! poets! de! kleed2
kamers,! keuken,! dokters2,! was2! en! fitness2
ruimte,!doe!het!stadionlicht!aan!en!uit,!sproei!
en! repareer! en! re2viseer! alles!wat! je! je!maar!
kunt! indenken.!Dus!ook!met!kunstgras!heb! ik!

mijn! handen! nog!
goed!vol”!

Jacobs! hoopt! dat!
de! gemeente!
Maastricht!met!de!
komst! van! kunst2
gras!ook!een!klein!
tractortje! mee2
levert,! omdat! ook!
kunstgras! ‘ge2
veegd’! dient! te!
worden.!

Jacobs!woont!met!
zijn! vrouw! Aurora!
in! het! Belgische!
Zutendaal! en!

leerde!de!fijne!kneepjes!van!het!vak!in!eerste!
instantie! van! oud! MVV2speler! en! terrein2
knecht!Bèr!Eckerink!en!later!bij!Racing!Genk.!

 

 
!!Verslag&&bijeenkomst&&fractie&“sportliefhebbers”&van&de&
MVV9Ledenraad 

Op! uitnodiging! van! Peter! Harkema,! fractie2
voorzitter! van! de! “sportliefhebbers”! van! de!
MVV2Ledenraad!hebben!Peter!Harkema,!Bertil!
Kaanen! ,! Constant! Nuytens! en! Math! Pieters!
onlangs! een! bijeenkomst! belegd! op! Château!
Neercanne.!Doel!van!deze!brainstorm!was!het!
functioneren!van!deze!fractie!onder!de!loep!te!
nemen! en! de!mogelijkheden! te! onderzoeken!
om!een!nadere!constructieve!bijdrage!te!leve2
ren! aan! het! functioneren! binnen! ! de! MVV2
Ledenraad.!

In! de! bijzondere! entourage! van! het! Château!
werd! enthousiast! van! gedachten! gewisseld.!

Een! aantal! items! passeerde! de! revue! en! de!
discussie! leverde!diverse!aandachtspunten!op!
die! deze! fractie! als! speerpunten! in! haar! visie!
en!functioneren!wil!opnemen.!

• Aandacht! en! persoonlijke! benadering!!
voor! alle! bij! MVV! betrokkenen! en! daar2
door!uitstralen!dat!iedereen!voor!MVV!be2
langrijk!is!en!kan!zijn.!

• Beschikbaarheid.!De!fractieleden!willen! in!
algemene!zin!én!bij!bijzondere!evenemen2
ten!beschikbaar!zijn!én!inzetbaar.!
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• Opzetten! van! een! Internet2forum;! een!
voor!leden!van!de!Ledenraad!toegankelijk!
forum!voor!communicatie!en!!uitwisseling!
in!de!breedste!zin!des!woords.!

• Initiatieven! ontplooien! en! samenwerking!
tussen! de! verschillende! fracties! bevorde2
ren.!Als!eerste!initiatief!in!deze!wil!de!frac2
tie! een! van! de! selectiespelers! van! het! 1e!
elftal!als!haar!“Topper”!!benoemen!!als!re2
ferentie!voor!het!aangegane!gezamenlijke!
commitment.!

Als! onze! Topper! willen! wij! Hawbir! Moustafa!
benoemen!om!de!volgende!redenen.!

“Hawbir% is%onverzettelijk,% je%moet%als% linksbui,
ten%3x%en%als%het%moet%4%of%5%x%om%hem%heen.%
Hij% maakt% een% constante% en% robuuste% indruk.%
Hij%toont%een%enorme%inzet,%is%sportief%en%loopt%%%%
voorop.% In% al% zijn% bescheidenheid% is% hij% een%

groeibriljant% op% die% rechtsbackplaats.% Hij% is%
explosief% en%op%de%eerste%10%meter% supersnel.%
Kortom%een%man%die%zich%de%kaas%niet%van%zijn%%%%
sportieve% boterham% laat% eten.% Daarom% is% hij%
onze%“Topper”%!%

• Facilitering! van! de! onderlinge! samenwer2
king!door!beschikbaarstelling!van!Château!
Neercanne!als!ontmoetingsplaats.!

Ziehier!geachte!dames!en!heren,!leden!van!de!
MVV!Ledenraad,!het!resultaat!van!onze!brain2
storm! in!het!belang!van!het! functioneren!van!
onze!fractie!én!de!Ledenraad.!Wij!staan!open!
voor! uw! opmerkingen! en! suggesties! om! sa2
men! een! positieve! en! structurele! bijdrage! te!
leveren!aan!“eus!MVV”.!

Namens!de!fractie,!

Math&Pieters,&notulist!!

!
!

Korte!CV’s!van!deze!fractie:!

Peter%Harkema,% fractievoorzitter% (’54).%Gebo2
ren!en!getogen!in!Groningen!als!zoon!van!een!
veehandelaar.! Genoten! opleidingen:! ULO! 2!
MEAO!2!HOGERE!HOTELSCHOOL!Den!Haag!en!
VINOLOGIE! aan! de! Wijn! Academie.! Dienst2
plichtig! onderofficier! Intendance.! Getrouwd!
met!Ans!en! samen!3! kinderen,! te!weten!Ma2
rieke,! Hein! en! Mathijs.! In! 1981! directie2
assistent!van!Jaap!Klosse!(toenmalig!voorzitter!
Alliance! Gastronomique)! bij! de! Echoput! in!
Apeldoorn.! Van! 198221984! adjunct2directeur!
landgoed! Lauswolt! te! Beetsterzwaag.! Van!
1984! tot! heden! directeur2gastheer! in! Restau2
rant!“Château!Neercanne”,!al!30!jaar!geprezen!!
met! 1! Michelinster,! terwijl! het! lunchrestau2
rant!de!“L’Auberge”!zich!mag!verheugen!over!
een!“Bib!Gourmant”.%

Bertil% Kaanen% (’58).! Voormalig! docent! Licha2
melijke! Opvoeding.! Sportbeleidsmedewerker!
provinciale! sportraad.! Zwemtrainer! Maas2
trichtse! Zwem! en! Polo! Club! (MZ&PC).! Voor2
malig!topsporter!wedstrijdzwemmen!van!1972!
2! 1979.! Keepte! in! de! jeugd! van!MVV.! Tegen2

woordig! directeur! van! Subtropisch! Zwempa2
radijs! Mosaqua! te! Gulpen! en! sponsor! van!
MVV.! Lid! van! de! ledenraad! van!MVV! en! on2
dersteunend! in! diverse! werkgroepen! binnen!
MVV.! Hobby’s! zijn! popconcerten! en,! uiter2
aard,!MVV.!%

Constant% Nuytens% (17/06/’42% Borne% OV).! In!
1983!burgemeester!in!de!gemeente!Beesel!en!
vanaf! 199222007! (! pensionering)! in! Valken2
burg! a/d!Geul.! Vele! bestuurlijke! functies! ver2
vuld! en! momenteel,! naast! lid! van! de! Leden2
raad!van!MVV!,!voorzitter!van!de!Wielerfede2
ratie! Limburg! en! van!de! landelijke! commissie!
wegsport! van! de! KNWU.! Verzorgt! ook! weke2
lijks! een! praatprogramma! (Valkenburg! actu2
eel)! voor! Radio! Falcon.! Vanaf! 1985! fanatiek!
toerfietser.%!

Math%Pieters%(’39).!Chévalier!S.O.S.J.!2!Maltese!
Knight.! Na! HBS! aan! het! Veldeke! College! en!
SportAcademie!in!Den!Bosch!docent!Lichame2
lijke!Opvoeding! aan! het! Jeanne! d’Arc! College!
in! Maastricht.! Momenteel! actief! in! diverse!
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bestuursfuncties! nationaal! en! internationaal!
en!sociale!Stichtingen.!Semi2prof!!bij!MVV!van!
195821962.! Selecties! in!NL! 217! ,!NL2Amateurs!
en! het! NL2Militairen! onder! leiding! van! Elek!
Schwartz.!Memorabel!feit:!!scoorde!1e!compe2

titiedoelpunt! tijdens! opening! “Stadion! Geus2
selt”! op! 16/1/1961.! Lid! van! de! werkgroep!
MVV!oud2spelers!reünie!in!2011!en!redactielid!
van! deze! Nieuwsbrief.! Golf! en! tennis! zijn! ge2
liefde!hobby’s.&

 
 

 

 
 

! Potjes&‘lèste&graas’&uit&De&Geusselt&kunnen&25.000&Euro&op9
brengen 

Jeroen! Wijckmans,! secretaris! van! de! Leden2
raad,!wist! het!meteen:! het! gras! verdwijnt! uit!
De!Geusselt!maar!hier!moeten!we!meer!mee!
doen!dan!alleen!maar!toekijken!hoe!deze!bijna!
heilig! verklaarde! grasmat! uit! het! stadion! ver2
dwijnt.!

“Tja,! dan! begint! het! bij! mij! te! malen”,! zegt!
Wijckmans.!“Het!‘heilige!gras’!van!De!Geusselt!
moet! een! bestemming! krijgen.! Een! van! de!
ideeën:!de!vaste!aanhang!een!blijvende!herin2
nering!mee!geven!door!hen!in!de!gelegenheid!
te! stellen! een! polletje! gras! aan! te! schaffen?!
Het! idee!kreeg!steeds!meer!body!en!de!inval2
len!stapelden!zich!op.”!

Wijckmans!schreef!een! lijvig!draaiboek,!geba2
seerd! op! het! ‘heilige’! gras! en! overhandigde!
dat!aan!MVV2directeur!Frans!Erens.!

“Ik!vertelde!Erens!dat!er!voor!MVV!een!inves2

tering! aan! vastzat! van! ongeveer! 2000! Euro”,!
zegt! Wijckmans,! “maar! dat! de! opbrengst!
waarschijnlijk!rond!de!25.000!Euro!zou!bedra2
gen.! Erens!was! enthousiast! en! ik! ben! onmid2
dellijk!contacten!gaan!leggen!met!onder!meer!
het! Tuincentrum.! Moeilijk! was! het! om! een!
paar! duizend! witte! bloempotjes! te! kopen!
waar! stukken! Geusseltgras! in! komen.! Dat!
moesten!er!meteen! tienduizenden! zijn,! hoor2
de!ik.!Uiteindelijk!zijn!we!uitgekomen!op!5300.!
Ook! respectabel,! hoor,! maar! dat! aantal! kun2
nen!we!verkopen.”!

De! hele! maand! juni! zullen! via! oud2MVV’ers,!
verkoop! bij! Intratuin! en! openbare! verkopen!
de!potjes!‘heilig’!gras!van!stadion!De!Geusselt!
aan! de! man! worden! gebracht.! Nóg! een! leuk!
idee! van! Wijckmans:! vaderdag! op! 21! juni.!
“Zou! een! pot! Geusseltgras! niet! een! geweldig!
cadeau!zijn!voor!pa?”!

 

 

“De$KNVB$hanteert$zeventien$regels.$Maar$een$van$de$belangrijkste$is$de$
achttiende:$dat$is$de$regel$van$jezelf.$Blijf$jezelf.$Fluit$zoals$je$denkt$dat$het$
moet.$Fluiten$op$intuïtie$is$toch$het$mooist.”!
99&Oud9scheidsrechter&Ernest&Augustin!
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Wij% danken%MVV% fotopartner% PubliciteitVisie.nl% voor% het% beschikbaar% stellen% van% foto’s% in% deze%
nieuwsbrief.%

!

Enkele&duizenden&potjes&"lèste&graas"&werden&gevuld&door&een&aantal&oud?spelers,&groundsman&en&secretaris/&initia?
tiefnemer&van&de&MVV&ledenraad&Jeroen&Wijckmans.&V.l.n.r:&Lloyd&Borgers,&Armand&Benneker,&Maurice&Benneker,&
Henk&Jacobs,&Math&Pieters,&Henny&Lion,&Michel&Thal,&Jo&Toennaer,&Johan&Dijkstra&en&Jeroen&Wijckmans.&


