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«Voorwoord van de Voorzitter
Eindjaar is altijd, om de een of andere vreemde reden, de tijd van terugblikken en vooruitkijken. Dat kan natuurlijk ook op 1 juli of op 15
augustus…
Vorig jaar om deze tijd schijnen we er slechter
voor te hebben gestaan. We hebben dit jaar
meer punten dan een jaar geleden en staan
hoger op de ranglijst. Gek dat je dit soort zaken weer zo snel vergeet. Komt natuurlijk ook
omdat we in de Geusselt bij thuiswedstrijden
dit seizoen nog niet echt verwend zijn. Veel
wedstrijden hebben we verloren en als de
stand van de uitwedstrijden gold als stand van
zaken stonden we nu in de top 3…
Daarnaast blijft de laatste herinnering natuurlijk ook het langste hangen. MVV-Cambuur,
een wedstrijd die geen aanleiding zou hoeven
geven tot vreemde zaken. Maar ja, dan valt er
plotseling een discutabele penalty en rode
kaart en slaat de vlam in de pan.

Emoties horen nu eenmaal bij sport, of je nu
voetbal speelt of aan wielrennen doet. Belangrijk is om in ieder geval je emotie te kanaliseren, te zorgen dat je niet over de schreef
gaat en je spreekkoren te beperken. Immers
de beslissing van de scheidsrechter draai je
niet meer terug, je ploeg aanmoedigen om de
aanval te kiezen kan meer opleveren. Dat zag
je direct gebeuren na de 1-2 en als we dan een
beetje geluk hebben (en dat hebben we nog
niet echt veel gehad) slepen we er nog een
gelijkspel uit.
Bij de terugblik hoort ook een wens voor het
nieuwe jaar. Namens de Vereniging MVV
Maastricht hoop ik dat we starten tegen
Twente met een gezonder elftal, waarin veel
eerste-elftalspelers weer terug op het veld en
in de ploeg staan. Maar vooral dat we een
goede tweede helft van het seizoen krijgen,
waardoor we toch nog play-offs gaan spelen.
Daarnaast hoop ik dat we een stevigere basis
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krijgen in het veld, waardoor de selectie breder wordt en aan kwaliteit gaat winnen. Langzamerhand willen we toch hoger op de ranglijst eindigen!!
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Iedereen een heel gezond en sportief 2019
gewenst!!
Rob Beaumont, Voorzitter Vereniging MVV

« Verslag Ledenraadvergadering 10 december 2018
Tijdens de ledenraad vergadering zijn Guido
Vanderbroeck en Arthur Jansen benoemd als
lid van de Ledenraad voor de afdeling Sympathisanten. Ook Roger Hardy is benoemd tot
nieuw lid voor de afdeling Profit. Roger kon
helaas niet aanwezig zijn en stelt zich voor in
de volgende vergadering. Ledenraad was unaniem akkoord met de benoemingen.
Ward Vleugels, vice-voorzitter van de BVO/
Stichting MVV 2018 heeft in het bijzijn van
Hennie Bastiaans en Ronald Verheij, aan de
ledenraad tekst en uitleg gegeven over de
koers die het bestuur heeft gekozen richting
de toekomst van onze voetbalclub. Het voorstel is afkomstig van de commissie die bestaat
uit Ward Vleugels, Bert van Marwijk, Hennie
Bastiaans en Theo Thuis. Zij hebben 3 modellen onderzocht. Het bestuur van de BVO
steunt de commissie om het verder uit te
werken. Ward Vleugels vraagt ook aan de
ledenraad hun akkoord.
Nadat het BVO-bestuur de vergadering verlaten heeft, zijn de aanwezigen per afdeling bij
elkaar gaan zitten om een en ander te bespreken. Aansluitend is unaniem het akkoord gegeven, echter met onder andere de opmerking, ook te blijven openstaan voor de overige
alternatieven. Mogelijke verdere ontwikkelingen zullen steeds teruggekoppeld worden
naar de werkgroep en vervolgens naar de
ledenraad. Duidelijk is in ieder geval, wij willen

maar moeten absoluut niet! Vanuit de ledenraad wordt waardering uitgesproken naar alle
betrokkenen voor al het harde werken in de
afgelopen maanden en de zorgvuldigheid
waarmee omgegaan is. Meer dan ooit komt
het wij-gevoel duidelijk naar voren. Wij zijn
allemaal MVV!
Vervolgens heeft Paul Penders, de algemeen
directeur een uitgebreide toelichting gegeven
over de huidige stand van zaken met betrekking tot jeugd, strategie/visie op het gebied
van voetbal, het belang van de maatschappelijke inzet, de commercie en de financiën.
Tenslotte is de begroting van de Vereniging
MVV Maastricht 2019 en de jaarrekening 2017
gepresenteerd. De stukken zijn vooraf gecontroleerd door de kascontrole commissie. Alles
is prima in orde bevonden. De begroting en de
jaarrekening zijn door de ledenraad unaniem
vastgesteld. Aangezien de kascontrole commissie is uitgedund wordt een oproep gedaan
zitting te nemen in de nieuwe kascontrole
commissie. Daar hebben zich nog geen nieuwe
leden voor aangemeld.
Met dank aan de bestuursleden BVO, Paul
Penders en de leden van de ledenraad, sluit
Rob Beaumont, voorzitter van de Vereniging
MVV, deze avond af.
Marie-Elise Géron

« Aantal Leden Vereniging MVV Maastricht
Het aantal leden van de Vereniging MVV
Maastricht bedraagt op dit moment 2094. Dat
zijn alle seizoenkaarthouders, die automatisch
lid zijn, behalve als ze aangegeven hebben

geen lid te willen zijn én betalende leden.
Deze laatste betalen €20,-- per jaar. Dat betekent dat we een van de grotere verenigingen
zijn in Limburg.
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« Werkgroep Historie
De werkgroep historie van de ledenraad van
de Vereniging MVV Maastricht blijft verder
gaan met allerlei activiteiten om het verleden
van onze club in beeld te brengen. Regelmatig
krijgen we materialen binnen van mensen die
interessante spullen hebben van MVV. Laatste
aanwinsten zijn materialen van Egid Niël die
gaan over het clublied/supporterslied van
MVV, een programmaboekje
van Derby County-MVV uit 1970,
shirt uit de jaren
60-70, vele foto’s en wedstrijdbeelden uit
de jaren 80 en
90.

Op dit moment zijn wij bezig met het aanschaffen van een tafel met glasplaat waaronder wij foto’s tentoon kunnen stellen. De bedoeling is dat deze tafel komt te staan bij de
vitrines en dat er regelmatig nieuwe foto’s
getoond worden.

« Vacature Ledenraad
In de afdeling non-profit is een vacature voor
lid van de ledenraad. De ledenraad bestaat uit
8 verschillende afdelingen en ieder lid van de
Vereniging (seizoenkaarthouders en betalende
leden) kan solliciteren naar deze vacature.
De ledenraad/ Vereniging MVV Maastricht
heeft nadrukkelijk toezicht op de kernwaarden

van MVV en dient haar goedkeuring te geven
aan diverse zaken omschreven in de statuten
van de Stichting MVV Maastricht nieuw.
Ga voor meer info naar de website van de
Vereniging MVV Maastricht, tabblad vacatures
en reageer op tijd indien je belangstelling
hebt.

« Nieuwe Leden van de Ledenraad
Arthur Jansen
Graag wil ik me als kersvers lid
van de Ledenraad van MVV
voorstellen!
Mijn naam is Arthur Jansen, ik
ben 67 jaar oud, woonachtig in
Maastricht. In het grijze verleden

ben ik in Tilburg opgeleid als jurist.
Door een aaneenschakeling van
toeval heb ik mijn hele werkzame
leven doorgebracht in het sociale
domein: in de sector zelf, als ambtenaar bij de provincie Limburg, als
consultant in het bedrijfsleven en
als ondernemer met mijn eigen adviesbureau.
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Nu doe ik als eenpitter nog wat klussen die op
mijn pad komen. Daarnaast stel ik er een eer
in me in te zetten als vrijwilliger bij een drietal
stichtingen, onder andere de Stichting Mentorschap Limburg.

poort, later naar de ”oude” Geusselt met de
sintelbaan. Nu zit ik al jaren op de Boschpoort
tribune. Ben in het verleden MVV gevolgd
door het hele land, dat is nu wat minder…. Al
met al: veel lief en leed gedeeld.

MVV loopt als een rode draad door mijn leven,
mijn vader Albert heeft me besmet met het
virus. Vanwege het werk van mijn vader ben ik
opgegroeid in Sittard: midden tussen Sittardia
en Fortuna 54 in. Daar word je hard van… Als
kleine jongen ging ik al mee naar de Bosch-

Ik heb me aangemeld als kandidaat voor de
ledenraad omdat ik daadwerkelijk een steentje wil bijdragen aan de –hopelijk mooie- toekomst van MVV. Een club als MVV uit een stad
als Maastricht hoort natuurlijk in de Eredivisie.

Roger Hardy

tuurlijk onovertroffen, maar ook het kampioensjaar in de eerste divisie met Rikkie
Platvoet, Leo Koswal, Wilfred Bouma en
Denny Landzaat o.l.v. Frans Körver was
legendarisch. Hierna volgden helaas ook
de nodige dieptepunten, zoals de uiteindelijk afgewende faillissementen. Gelukkig is sinds 2011 de opwaartse lijn ingezet, waardoor er op financieel en bestuurlijk vlak weer rust en stabiliteit
heerst.

Met veel plezier voldoe ik aan het
verzoek van de redactie om mezelf
kort voor te stellen als nieuw lid
van de ledenraad, afdeling Profit.
Mijn naam is Roger Hardy, ik ben
35 jaar, sinds een half jaar getrouwd met Marleen en begin juni
verwachten we ons eerste kindje.
Naast reizen, sporten en quality
time doorbrengen met familie en
vrienden, zijn voetbal en in het
bijzonder MVV grote passies van
mij.
Al vanaf dat ik op vijfjarige leeftijd door mijn
vader werd meegenomen naar de Boschpoort
tribune, stroomt het MVV-bloed door mijn
aderen. De Boschpoort werd opgevolgd door
de staantribune voor tien gulden per seizoen
en vervolgens keerde ik als fanatieke supporter weer terug naar de Boschpoort. In deze
periode heb ik ook een aantal seizoenen alle
uitwedstrijden bezocht. Inmiddels ben ik nog
steeds elke wedstrijd aanwezig afwisselend
tussen de hoofdtribune en de Boschpoort en
veelal te vinden in de business club namens
ING.
Vele mooie momenten heb ik als trouwe supporter in De Geusselt meegemaakt. De periode met Erik Meijer, Hans Visser, Sieske Hofman en mijn collega Roberto Lanckohr is na-

Dat weer te mogen meemaken is mijn droom!

Zoals de Vereniging MVV Maastricht zelf
ook zegt, is MVV een paar keer langs de
rand van de afgrond gegaan en dat mag
niet meer gebeuren. Ik ben blij en trots
dat ik daar als kersvers lid van de ledenraad
mijn ‘bescheiden’ steentje aan bij kan gaan
dragen.
Ik ben inmiddels dertien jaar werkzaam bij ING
en ik heb sinds 2009 diverse managementfuncties vervuld. In mijn huidige functie als
Regiomanager Kantoren & Personal Banking
ben ik eindverantwoordelijk voor het werkgebied Zuid-Limburg, waaronder Maastricht en
Parkstad. Doordat ik in de afgelopen jaren
veel ervaring heb opgedaan op verschillende
gebieden (HR, sales, commercieel, operationeel, strategisch) die ook bij een voetbalbedrijf als MVV relevant zijn, hoop ik bij de ledenraad en wellicht ook op andere vlakken
binnen MVV, met mijn frisse blik en ervaring
van toegevoegde waarde te kunnen zijn.
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Guido Vanderbroeck
Mijn naam is Guido Vanderbroeck (32 jaar) en geboren en
getogen in Maastricht. In het
dagelijkse leven werk ik bij
Maastricht University waar ik me
bezighoud met de ontwikkeling
van het Universiteitsfonds Limburg om zo financieel bij te dragen aan onderwijs en onderzoek
aan de Universiteit.
Ik was 5 jaar toen ik voor het
eerst naar MVV ging en vanaf de
staantribune zag ik in de jaren 90
mijn idolen schitteren, zoals
Roberto Lanckohr, Rik Platvoet
en Kenneth Perez. De promotie in 1997 was
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een onvergetelijk moment en
hopelijk mogen we dit in de
toekomst herbeleven. Om
actief aan de club bij te dragen ben ik sinds 2017 bestuurslid bij Stichting Veer
Zien MVV waar ik me voornamelijk richt op onze donateurstak. Voor mij is MVV
onlosmakelijk verbonden met
de stad Maastricht en ben
trots op de historie, identiteit
en hondstrouwe achterban
van de club. Ik vind het belangrijk dat de club op een
duurzame weg doorgroeit
waarbij het haar unieke DNA
behoudt!

« Interview met Perry Delvoux
Perry Delvoux, Maastrichtenaar, 59 jaar, getrouwd met Astrid en wonend in Beek, is al 15
jaar actief voor MVV. Het begon allemaal met
het verzoek van MVV om drie keer per week
een sportmaaltijd voor de selectie te verzorgen. In de eerste jaren werkte Perry op Klein
Geusselt, het trainingscomplex van MVV. Zijn
keuken bestond in het begin uit een gasstel
met twee pitjes. Langzaam werd een volwaardige keuken geïnstalleerd, met veel eigen
inbreng van Perry en van mensen die de club
steunden.
Perry werkte in die tijd samen met Frankie
Huisman. De kantine van Klein Geusselt werd
steeds meer een ontmoetingsplaats van MVVsupporters die de trainingen volgden, naar de
jeugdwedstrijden kwamen kijken of binnenstapten voor een praatje. Ook de oud-spelers
hadden er hun vaste tafel op donderdag ochtend.
Door de drukte in de kantine werd de keuken
te klein en er volgde een verbouwing. De
toenmalige voorzitter van MVV sponsorde
persoonlijk een nieuw gasfornuis.

Inmiddels zetelt Perry alweer 5 jaar in de keuken onder de hoofdtribune van stadion De
Geusselt, met betere faciliteiten in de keuken
dan in het verouderde Klein Geusselt. Perry
mist wel de gezelligheid van Klein Geusselt,
waar veel meer mensen even binnenliepen en
de spelers na de trainingen makkelijker bleven
hangen dan in het stadion. Het clubhuis gevoel is minder geworden. In het stadion moet
Perry de keuken delen met andere gebruikers
en ook dat is niet meteen een voordeel.
Bij het samenstellen van de maaltijden werkt
Perry samen met de medische staf van MVV
en met externe deskundigen. Het brood wordt
betrokken van De Bisschopsmolen, ook leverancier aan o.a. de wielerploegen Lotto-Jumbo
en Sunweb. Zo krijgen de spelers voor de
wedstrijd “platsen”, een speltbroodje met een
vulling van rood fruit. Sef Hoenjet, de legendarische verzorger van MVV, was mede de pleitbezorger voor een meer verantwoorde voeding van de spelersgroep.
Perry noemt zichzelf geen kok, maar kookt wel
zelf. Af en toe maakt hij een kleine rijsttafel,
het favoriete gerecht van de spelersgroep.
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Wanneer er eten over is, wordt dat door spelers die alleen wonen voor thuis meegenomen, er wordt niets weggegooid. Dat helpt
ook het fast food buiten de deur te houden,
zegt Perry met een knipoog.
Nog regelmatig is er contact met spelers die
nu ergens anders actief zijn, zoals Nick Kuipers, Sven Braken en Leroy Labylle. Met de
Waalse spelers bij MVV heeft Perry vanzelf
veel contact doordat hij de taal redelijk verstaat en spreekt.
De wedstrijd van enkele weken geleden tegen
Roda komt nog even ter sprake en niet alleen
vanwege het mooie resultaat. De aftrap om
12.15 uur is natuurlijk een ramp voor het voedingsschema. Wie eet er nu graag om 9.00 uur
in de ochtend pasta? Toch werd het door iedereen gegeten, ze weten dus dat het nodig
is.
De teamspirit in de selectie van dit jaar is
voorbeeldig, merkt hij op. Dat ligt misschien
grotendeels aan de spelers zelf, maar zeker
ook aan de gezamenlijke activiteiten die dit
jaar vaak worden georganiseerd. Teamspirit
moet opgebouwd en gestimuleerd worden.
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Perry houdt van zijn baan en noemt zichzelf
“bijna een zelfstandige ondernemer”. Binnen
MVV moet hij veel zelf oppakken en hij krijgt
daar voor alle ruimte van de club. Hij staat
door zijn werk dicht bij de spelersgroep en ziet
snel wat er zo al speelt. Hij merkt dus ook
welke spelers iets meer aandacht en steun
nodig hebben, nieuwkomers bijvoorbeeld die
nog niet hun weg gevonden hebben. Waar
mogelijk helpt Perry zelf of schakelt iemand
anders in. Hij heeft daarmee een belangrijke
sociale rol bij het team.
We hebben het gesprek met Perry in de sponsorruimte van MVV gevoerd. Daar staan sinds
enige tijd vitrines met herinneringen aan de
historie van MVV. Perry heeft als verrassing
een mooie bijdrage aan de verzameling meegebracht, namelijk de Bronzen Stier die MVV
won als beste team in de derde periode van
het seizoen 2010-2011. Deze trofee wist hij te
redden bij de verhuizing van Klein Geusselt
naar het stadion, andere bekers gingen helaas
verloren.
Met dank aan Perry krijgt de Stier een mooie
plek in de vitrines!
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« MVV Coryfee Jo Toennaer 85 Jaar
Ter gelegenheid van zijn 85e verjaardag heb ik
een afspraak met Jo Toennaer voor een interview in zijn riante appartement op het Centre
Céramique. Wij halen herinneringen op aan
zijn lange loopbaan als semiprof bij MVV,
waarvan ik enkele jaren (1958-1961) deel uitmaakte aan de Bosch-poort. Beiden zijn wij
nog actief in de MVV-ledenraad en ontmoeten
elkaar regelmatig bij de thuiswedstrijden van
MVV, waar Jo nooit ontbreekt.
Met enerzijds enige weemoed, maar anderzijds met trots en voldoening toont Jo mij een
foto, zijn afscheid als semiprof van MVV markerend. Twintig jaar voetbal op het hoogste
niveau laat zijn sporen na, zoals op bijgaande
foto te zien is. Normaliter overleeft geen enkel
lijf 20 jaar profvoetbal, maar Jo bleef lang fit
en ambitieus, totdat hij op 38-jarige leeftijd
stopt om zich meer te wijden aan zijn gezin
met opgroeiende kinderen én zijn bloeiende

glashandel! Ondanks aandringen van trainer
George Knobel is Jo’s besluit definitief. Hij
begraaft de strijdbijl. Strijd heeft hij altijd geleverd en zijn opponenten waren niet de minsten. Vele toppers zoals Abe Lenstra (aan de
Boschpoort), Faas Wilkes, Willem van Hanegem, Henk Angenent, Tonny van der Linden,
de rasechte Amsterdammer Ari den Oude,
Coen Moulijn en niet te vergeten Johan Cruijff,
vonden een onverzettelijke verdediger op hun
weg, eerst aan de Boschpoort en later op de
Geusselt. Coen Moulijn werd zelfs eens, ten
einde raad, gewisseld omdat Jo als gelegenheidsrechtsback niet te bespelen was.
Jo is geboren en getogen in de Maastrichtse
binnenstad waar pa Toennaer zijn glashandel
dreef aan de Grote Gracht 95. Jo bezocht daar
de Aloysius basisschool en daarna de MULO A
en B aan de Hertogsingel. Zijn ambitie was om
te gaan studeren aan de SportHogeschool in
Tilburg, maar dat werd door pa Toennaer verhinderd; hij zei: “jij hebt zoveel vrije tijd, ga jij
maar met het personeel ramen inzetten.” Zo
groeide hij op in de glashandel en een verdere
studie bleef achterwege.
Voetbal was zijn lust en zijn leven en op 15jarige leeftijd werd hij lid van MVV aan de
Boschpoort, waarna hij op 18-jarige leeftijd
werd geselecteerd voor MVV1. Onafgebroken,
want Jo was zelden geblesseerd, speelde hij
20 jaar voetbal op het hoogste niveau. Hij was
de rots in de branding, fysiek sterk, onverzettelijk en stevig ingrijpend in de verdediging.
Zijn slidings over vele meters waren perfect
getimed en werden gevreesd. Gekscherend
zeiden zijn medespelers wel eens “waar Jo
een sliding trekt groeit voorlopig geen gras
meer!”

In het jaarboek van de gemeente Maastricht 1972
werd het afscheid van Jo paginagroot in beeld gebracht!
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Als aanvoerder toonde Jo zich een geboren
leider die zijn ploeg dirigeerde maar ook opkwam voor de jonkies als die in het nauw
kwamen. Als onze voorhoede (ik spreek uit
eigen ervaring over de seizoenen 1958-1961),
bestaande uit lichtgewichten als Chris Coenen,
Albert Ummels, Pummy Bergholtz en ikzelf, in
het nauw kwam door toedoen van gerenommeerde schoffelaars (vooral van boven de
grote rivieren) dan schroomde Jo niet om verbaal én fysiek in te grijpen en ons te steunen.
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Hoogtepunten in zijn voetballoopbaan waren
de vele selecties voor het Limburgs elftal en
ook voor Nederland B. Bijzonder voor die tijd
waren de buitenlandse trips naar Spanje en
Oost-Duitsland waar MVV, op uitnodiging,
tegen gerenommeerde ploegen speelde.
Bij zijn afscheid in 1972 werd zijn enthousiaste
en voorbeeldige inzet voor MVV beloond met
het erelidmaatschap van de vereniging en
eerde de stad Maastricht hem met een paginagrote vermelding én foto van zijn afscheid
in het jaarboek van de stad.
Een nog grotere verrassing voor Jo was het
feit dat hij bij zijn afscheid van zijn moeder
een knipselboek kreeg aangeboden met alle
wedstrijdverslagen van zijn hele voetballoopbaan. Dit boek vertegenwoordigd een mooie
kroniek van een 20-jarig tijdperk van MVV. Het
ligt nu ter inzage in de MVV Businessruimte,
als onderdeel van de historie van MVV.
Zijn inzet en toewijding voor MVV is nog
steeds aanwezig en Jo fungeert momenteel als
lid van de ledenraad, als vertegenwoordiger
van de oud-spelers van MVV.
Math Pieters, lid redactie Nieuwsbrief

Als aanvoerder onderhield Jo intensieve contacten met de scheidsrechter: hier is hij het
duidelijk niet eens met een beslissing van
scheidsrechter Piet Roomer tijdens de wedstrijd Fortuna’54 – MVV.
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