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!Voorwoord&van&de&Voorzitter 

115! jarig! bestaan! van!MVV.!Hoe! zou! dat! 115!
jaar! geleden! gebeurd! zijn?! Wilde! iemand! uit!
sociale! overwegingen! een! club! in! het! leven!
roepen! om! de! jeugd! “van! de! straat! te! hou@
den”.!Of!haalden!kinderen!teveel!kattenkwaad!
uit!en!diende!ze!je!een!doel!te!geven?!Of!was!
het! net! een! afleiding! voor! volwassenen! die!
misschien! te! veel! in! de! ontelbare! kroegen! in!
Maastricht! zaten?! En! had! men! toen! kunnen!
bedenken!welke! impact!dit!115! jaar! later!had!
en!nog!wel!langer!dan!115!jaar??!Ik!denk!niet!
dat! men! in! die! tijd! zich! bedacht! had! wat! dit!
allemaal!zou!gaan!betekenen.!

Het!is!wel!de!moeite!waard!om!de!geschiede@
nis!van!MVV!in!beeld!te!krijgen,!en!dan!letter@
lijk.! En! dat! gaat! gebeuren! op! 2! april! a.s.! De!
eerste!twee!vitrinekasten!worden!dan!onthuld!
en!de!werkgroep!streeft!ernaar!om!5!kasten!te!
realiseren.! Dat!moet! lukken!met! hulp! van! al@
lemaal! sponsoren,! want! MVV! hoeft! hieraan!

geen!duit!bij!te!dragen!!

En! langzamerhand! komen! mensen! zich! ook!
melden! met! materialen! van! de! geschiedenis!
van!MVV.!Die!thuis!in!een!kast!liggen,!die!men!
niet! weg! wilde! gooien,! “want! pap! heet! zoe!
vaol!gedoon!veur!MVV”.!Wij!roepen!iedereen!
op! die! opmerkelijk! materiaal! heeft! (rekenin@
gen!uit!het!verleden,!salariscontracten,!beeld@
jes,! oude! truitjes/broeken/sokken,! etc.)! deze!
beschikbaar! te! stellen! aan! de!werkgroep! his@
torie!MVV!die!onder!de!Vereniging!MVV!valt.!
Geef!dit!door!aan!de!balie!van!MVV!in!Stadion!
de! Geusselt,! of! stuur! een! mail! naar!
r.beaumont53@gmail.com.!

Nieuwsgierig! geworden??! Kom! vanaf! 2! april!
a.s.!naar!de!business! ruimte,!de!vitrinekasten!
zijn! te! bekijken! voor! iedereen! die! MVV! een!
warm!hart!toedraagt!!En!de!entree!is!gratis…!

Rob&Beaumont,&Voorzitter&Vereniging&MVV&
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! Verslag&Ledenraadvergadering&6&Maart&2017 
Peter! Bijsmans,! penningmeester! van! de! BVO,!
gaf!een!tussentijds!overzicht!van!de!financiële!
stand! van! zaken! van! dit! seizoen! van! de!BVO.!
De!BVO!informeert!hierdoor!de!ledenraad.!De!
verwachting! is! dat! aan! het! einde! van! dit! sei@
zoen!MVV!een!kleine!winst!boekt.!Een!stijging!
is!te!zien!in!de!wedstrijdgelden!en!sponsoring.!!

Besproken!werd!hoe!de!BVO!de!rol!ziet!van!de!
Ledenraad!in!deze.!Er!zal!een!werkgroep!wor@
den!samengesteld!uit!de!BVO!en!de!ledenraad!
om! hieromtrent! meer! duidelijkheid! te! gaan!
scheppen.! Het! jaarverslag! seizoen! 2015@2016!
van! de! BVO!MVV!Maastricht! is! gepubliceerd!
op!de!website!www.mvv.nl.!

Tijdens! de! vorige! vergadering! is! in! groepjes!
gesproken! over! de! reden! van! oprichting! van!
de! Vereniging,! de! veranderingen! die! plaats!
gevonden! hebben! in! 6! jaar,! de! evaluatie! bin@
nen!het!bestuur,!de!kernwaarden!van!de!ver@
eniging! etc.! Het! bestuur! heeft! zich! beraden!
over!alle!input!van!de!leden!van!de!ledenraad!
en! heeft! de! conclusies! voorgelegd! aan! de! le@
denraad!ter!vaststelling.!

De!conclusies:! In!grote!lijnen!is!men!tevreden!
met!wat!er!is.!De!kernwaarden!blijven!in!tact.!
De! samenstelling! van! vereniging,! bestuur! en!
afdelingen!blijven!hetzelfde.!!

Opvallende!zaken!waren:!

• Veel!verschillende!beelden!van!de!leden@
raad!over!de!Vereniging.!

• Grote! betrokkenheid! van! de! ledenraad!
bij!MVV.!

• Men!is!tevreden!over!de!grote!lijnen!van!
de!Vereniging.!

• De!ledenraad!stelt!vast!(of!niet),!passend!
binnen! de! governance! en! kaders! die! er!
zijn.!Vragen!stellen!mag,!we!houden!wel!
hoofdlijnen!aan.!

• Governance! uitleg! voor! nieuwe! leden@
raadleden.!

Yvon!Prince!gaf!stand!van!zaken!weer!namens!
de!werkgroep!historie!MVV!Maastricht.!Men!is!
verheugd! over! de! betrokkenheid! van! ieder@
een.!Veel!materiaal! is!binnen!gekomen,!maar!
nog!niet!genoeg.!Twee!vitrine!kasten!worden!
gevuld!en!onthuld!tijdens!het!115!jarig! jubile@
um! op! 2! april! a.s.! Het! streven! is! 5! kasten! te!
vullen.!De!ledenraad!heeft!tijdens!de!vergade@
ring!aangegeven!op!vrijwillige!basis!bij!te!dra@
gen! aan! het! sponsoren! van! een! kast! sponso@
ren.!

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

MarieCElise&Géron&
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“MVV$hoort$toch$zeker$in$de$eredivisie$thuis.$Een$stad$met$zoveel$uitstra8
ling,$hoort$een$eredivisieclub$te$hebben.”!
<<&Eric&ten&Hag,&trainer&FC&Utrecht!
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!!Nieuwe&Leden&van&de&Ledenraad&Vereniging&MVV 
Gaston&Crijns&

Allereerst!zal!ik!mijzelf!kort!aan!
u! voorstellen.! Mijn! naam! is!
Gaston!Crijns!en!ben!op!26!mei!
2016! toegetreden! tot! de! Le@
denraad.! Ik! ben! 33! jaar,! sa@
menwonend! in!Maastricht!met!
mijn! vrouw! Daniëlle! Coene@
gracht! en! wij! hebben! twee!
zoontjes! Giel! en! Léon.! Na! het!
Trichter!college!heb!ik!een!stu@
die! MBO! marketing! en! com@
municatie! en! een! studie! HBO!
Bedrijfseconomie!afgerond.!!

Na! mijn! studie! ben! ik! aan! de!
slag!gegaan!als!verkoopadviseur!bij!Regie!Au@
to’s!te!Maastricht.!Ik!ben!daarnaast!nog!actief!
als!voetballer!bij!een!vriendenelftal!van!Geus@
selt! Sport! 3! en! als! jeugdtrainer! bij! de! bambi@
no’s! van! Leonidas! Wolder! waar! onze! oudste!

zoon! actief! is.! Verder! ben! ik!
lid!van!de!Junior!Kamer!Maas@
tricht!(JCI),!een!netwerkclub.!

MVV!Maastricht! is!mijn! grote!
liefde! en! passie.! Ik! kom! uit!
een! echte! Maastrichtse! fami@
lie! die! al! generaties! lang!
trouwe! MVV! supporters! zijn!
(ben! zelf! al!meer! dan! 26! jaar!
seizoenskaarthouder).! MVV!
Maastricht! is! als! vereniging!
één! grote! familie! die! bestaat!
uit! meerdere! kleine! groepen!
die! wel! een! gezamenlijk! doel!
hebben.! Ik! ben! een! gedreven!
persoon! die! graag! meewerkt!

aan!het! realiseren!van!dat!gemeenschappelij@
ke!doel.!Het!bewaken!van!de!rijke!clubhistorie!
en! clubidentiteit! samen!met! onze! supporters!
is!mijn!streven!in!de!ledenraad.!!

!

! Licentie&Indeling&KNVB 
De!nieuwe!categorie@indeling!van!clubs! in!het!
betaald!voetbal!is!bekend.!De!licentiecommis@
sie!van!de!KNVB!stelde!de! indeling! samen!op!
basis!van!de!jaarstukken!2015/’16!en!progno@
secijfers!2016/’17.!

Tien! clubs! scoren!een! goed!en! zitten! in! cate@
gorie! 3! en! negentien! clubs! scoren! voldoende!
en!zitten! in!categorie!2.!FC!Den!Bosch,!N.E.C.!
en! FC! Twente! stijgen! ten! opzichte! van! het!
vorige! meetmoment! van! categorie! 1! naar!
categorie!2.!

CategorieCindeling&

• Categorie&3:!Ajax,!AZ,!SC!Cambuur!Leeu@
warden,!Excelsior,!Feyenoord,!Go!Ahead!
Eagles,! FC! Groningen,! sc! Heerenveen,!
PSV!en!Willem!II.!

• Categorie&2:!ADO!Den!Haag,!Almere!City!

FC,!FC!Den!Bosch,!FC!Dordrecht,!FC!Eind@
hoven,!FC!Emmen,!Helmond!Sport,!Hera@
cles!Almelo,!MVV!Maastricht,!NAC!Breda,!
N.E.C,!FC!Oss,!Sparta!Rotterdam,!Telstar,!
FC!Twente,!FC!Utrecht,!Vitesse!en!FC!Vo@
lendam!en!PEC!Zwolle.!

• Categorie&1:!De!Graafschap,!Fortuna!Sit@
tard,! RKC! Waalwijk,! Roda! JC! en! VVV@
Venlo.!

Achilles! ’29! is! nog!niet! in! een! categorie! inge@
deeld.! De! reden! is! dat! het! licentieproces! ten!
aanzien!van!Achilles!nog!loopt.!Uiteindelijk!zal!
dit! leiden! tot!ook!een!categorie@indeling!voor!
de!club!uit!Groesbeek.!

Clubs! in! categorie! 1! moeten! werken! aan! fi@
nancieel!herstel.!Zij!zijn!daar!zelf!verantwoor@
delijk! voor! en! bepalen! zelf! op!welke!wijze! zij!
dit! doen.! Daartoe! maken! de! clubs! een! plan!
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van!aanpak!dat!er!op!is!gericht!de!club!binnen!
maximaal!negen!meetmomenten!(een!termijn!
van!drie!jaar)!structureel!naar!categorie!2!of!3!
te! brengen.! Gedurende! het! traject! houdt! de!
licentiecommissie! de! clubs! strikt! aan! de! ge@
maakte!afspraken! in!het!plan!van!aanpak.!Als!
de!club!daar!zonder!toestemming!van!afwijkt,!
volgen! sancties! oplopend! van! een! waarschu@
wing,!winstpunten!in!mindering!tot! intrekking!
van!de!licentie.!

Over&de&categorieCindeling&

De! categorisering! van! clubs! is! al! jaren!onder@
deel! van! het! licentiesysteem! van! de! KNVB.!
Door!publicatie!van!de!categorie@indeling!ont@

staat! transparantie!over!de! financiële! situatie!
van!de!Nederlandse!clubs.!De!KNVB!meent!dat!
transparantie! bijdraagt! aan! het! waarborgen!
van!de! continuïteit! van!de!Nederlandse! com@
petities,!omdat!het!de!aandacht!en!inzet!voor!
een!gezonde!financiële!huishouding!vergroot.!

De!licentiecommissie!beoordeelt!de!financiële!
situatie! van! de! clubs! aan! de! hand! van! een!
puntensysteem.!Per! jaar!zijn!er!drie!meetmo@
menten.! Clubs! worden! per! meetmoment! in@
gedeeld! in!een!van!de!drie!categorieën.!Doel@
stelling! van! het! systeem! is! het! waarborgen!
van!de!continuïteit!van!de!competities!betaald!
voetbal!en!in!het!verlengde!daarvan!de!conti@
nuïteit!van!de!clubs.!

!

! MVV&Maastricht&1902&<&2017 
Op! 2! april! 20117! viert! MVV!
Maastricht! haar! 115! jarig!
bestaansfeest.! De! derby!
tegen! Fortuna! Sittard! in!
het! stadion! de! Geusselt!
zal! daaraan! het! nodige!

cachet! geven.! In!
het! kader!

van!

deze!viering!hebben!wij!Rob&Dresens!!bereid!
gevonden! om! in! een! 5@tal! columns! de!
kroniek! van! MVV! te! schrijven! vanaf! de!
beginjaren!op!de!Westoever!van!de!Maas!tot!
en! met! de! overgang! naar! Stadion! Geusselt!
op!16! januari!1961.!Rob!Dresens! (81! jaar)! is!

Erelid!van!MVV,!nestor!én!vraagbaak!pur!sang.!
Zijn!slogan!is:!“Ik&ben&geen&voetballer,& ik&ben&
MVVCer”.!!

Voor! 1902! werd! er! al! gevoetbald! in! Maas@
tricht,!maar! verder! dan! een! propagandawed@
strijd! op!het!Vrijthof!was!men!niet! gekomen.!
Het!jaar!1902!werd!als!de!feitelijke!oprichting!
van!MVV!bestempeld!omdat!vanaf!die!datum!
de!juiste!gegevens!ten!dienste!staan.!De!naam!
MVV! stond! ook! niet! vast! en! na! een! aantal!
fusies!werd!in!1908!de!naamgeving!MVV!vast@
gelegd.!Bij!de!oprichting!in!1902!speelde!MVV!
zijn!eerste!wedstrijden!in!de!“Kommen”!(late@
re!Koompe,!zie$foto).!

Omdat! dit! gebied! eigendom!was! van! het!Mi@

Militairen&op&de&Kommen&
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nisterie!van!Oorlog!was!dit!geen! langdurende!
verbintenis!en!verhuisde!men!naar!de!St.!Pie@
tersberg,!om!dit!veld!weer!te!verruilen!met!de!
wielerbaan!in!Amby!in!1903.!Hier!werd!afwis@
selend! gespeeld! met! MVC,! Vitesse! en! de!
Trappers.! In! 1904! verhuisde! men! naar! de!
Meerssenerweg.!Ook!dit! duurde!maar! enkele!
jaren!tot!dat!men!een!veld!kreeg!toegewezen!
bij!de!spoorbrug!vanaf!1910.!

Na! weer! een! fusie,! nu! met! H.B.S.! verhuisde!
men! in!1912!naar!de!Boschpoort,!een! terrein!
direct! aan! de! binnenstad! gelegen! en! goed!
bereikbaar.! Na! een! kampioenschap! van! Ne@
derland! in! 1947! werd! de! Boschpoort! verder!
uitgebreid! tot! een! maximale! capaciteit! van!
18.000!toeschouwers!in!1956.!!

Op! 25! december! 1960! werd! de! laatste! wed@
strijd! aan! de! Boschpoort! gespeeld! door! de!

onderstaande! selectie.! Tegen! PSV! werd! toen!
met!3@3!gelijkgespeeld.!

De&naam&MVV&&

Uit!Jubileumboek!25!jr.!MVV!van!1902!@!1927!

“De! aanhankelijkheid! aan! den! naam! en! kleur!
van! de! club! was! vooral! vroeger! zeer! sterk!
ontwikkeld!en!wij!danken!het!daaraan,!dat!bij!
de! eerste! samensmelting! van! de! Maastricht@
sche! Voetbal! Club! met! de! Maastrichtsche!
Voetbalvereeniging!geen!van!beide!onder!den!
naam! van! een! hunner! wilde! spelen! en! als!
compromis! tijdelijk! de! naam! van!Maastricht@
sche!Football!Club!werd!aangenomen.!

Toen! in! 1908! Vitesse!werd! opgenomen!werd!
weer! onder! den! ouden! naam!M.V.V.! gevoet@
bald.”&

!

!

 

 

 

Namen&spelers&van&links&naar&rechts:&Jo&Toennaer,&Karl&Vigna,&Piet&van&Neer,&Harrie&Verdonschot,&Piet&van&Dijk,&Chris&
Coenen,&Frits&Stevens,&René&Ceulen,&Albert&Ummels,&Gerard&(Pummy)&Bergholtz,&en&Frans&Rutten.&Verder&trainer&R.&

Hammers.!
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! Vereniging&MVV&en&Carnaval 
Zelfs! als! je! ondergedompeld! bent! in! de! kleu@
ren,!het!geluid,!de!muziek!en!het!genot!van!de!
carnaval!kom!je!plotseling!de!Vereniging!MVV!
Maastricht! tegen! op! un! pèkske.! Sjoen! um! te!
zien.!

!

!

! Carnaval,&De&Pieter&en&MVV 
Vele! kroegen! worden! voor! carnaval! versierd!
door! kunstenaars.! Deze! gebruiken! vaak! een!
thema!voor!hun!versiering.! Zo!ook! in! café!de!
Pieter! aan! de! Pieterstraat! in! Maastricht.! Het!
thema!van!deze!kroeg!in!2017!was!MVV!en!we!
willen! U! een! aantal! foto’s! hiervan! niet! ont@

houden.! Schitterend! hoe! onze! oudere! cory@
feeën!uitgebeeld!zijn.!

!

 

! Speldjes&
De! Vereniging!MVV!Maastricht! beschikt! over!
mooie!speldjes.!Als!je!lid!wordt!van!de!Vereni@
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.!

!

!


