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«Voorwoord van de Voorzitter
Mijn eerste voorwoord als voorzitter van deze
“sjieke club”. Op 21 april jl. benoemd en nog
geen bal zien rollen in de Geusselt. Dat wil zeggen, niet in wedstrijdverband, want voorzichtig
aan beginnen onze jongens weer te trainen en
wordt tegen een balletje getrapt (niet gekopt!).
Het zijn rare tijden en het kost moeite om niet
in open deuren en clichés te vervallen.
Laat ik in plaats daarvan me eerst even voorstellen: ik ben Gerald Janssen, 63 jaar, getrouwd met Patricia en vader van twee kinderen Chris en Esther. Patricia en ik wonen in
Amby (ik kan de lampen zien branden!). Geboren onderaan de Statensingel en via Caberg
met mijn ouders in Amby terechtgekomen. Op
de website van de Vereniging onder het kopje
“Over de Vereniging”, en daarna onder “het
Bestuur” is voor de liefhebber meer te lezen
over wie ik ben.

In de bestuurlijke contreien rond MVV ben ik
hartstikke onbekend. Ik was (en ben) een gewone trouwe supporter die samen met zijn
zoon altijd naar het voetballen gaat. En daarvan geniet. Als het kan van een overwinning
maar ook als dat niet zo is, van een avond voetbal beleven. En, bij een glas bier, altijd ideeën
over wat er moet gebeuren en hoe het beter
kan. Dat ga ik proberen vast te houden: hoe kan
het beter. Niet vanuit een negatief oordeel
over wat er is bereikt maar vanuit de wil om te
verbeteren. Je hoeft namelijk niet ziek te zijn
om beter te willen worden, is mijn motto. Als ik
de laatste tijd in de stad MVV hoor noemen of
zelf ter sprake breng is het soms alsof je een vat
negativiteit opentrekt. En dat is begrijpelijk als
je de resultaten afzet tegen de zelfverklaarde
ambitie. Maar het is jammer als het daarbij
blijft.
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De Vereniging staat voor de ziel van MVV en
vormen de wortels naar de regio en stad. Die
wortels voeden de club. Als te veel azijn wordt
opgezogen is het einde van de boom nabij. Als
het waait en stormt moeten wij juist zorgen
voor een goede gronding. Ik wil graag samen
proberen om onze mooie club fier overeind te
houden en te helpen groeien. Daarbij is goed
nadenken over wat beter kan belangrijk. Ieder
op zijn eigen manier en met zijn of haar eigen
talenten. Maar altijd gericht op verbetering. Als
het goed is spelen we allemaal met hetzelfde
shirt aan. Terwijl het er nu soms op lijkt dat we
binnen MVV wedstrijdjes tegen elkaar aan het
spelen zijn. Dat helpt niet.
Binnenkort ga ik de leden die in de Ledenraad
zitten op fractie-avonden ontmoeten. Daar
kunnen en zullen we zorgen delen. Andere leden roep ik op om hun inbreng met ons te delen op secretariaatverenigingmvv@gmail.com .
Onze club laat zich in de stad nu ook zonder te
voetballen geweldig zien met de poster actie.
En daarmee zou ik willen eindigen: HAW PIN.

Gerald Janssen, voorzitter Vereniging MVV

« Interview met Gerald Janssen, de Nieuwe Voorzitter van de
Vereniging MVV Maastricht

Hoe is de band ontstaan tussen Gerald en
MVV?
Gerald woonde als “gamin” op de Statensingel.
Zijn vader werkte bij de post en op zondag was
hij kassier en later hoofdkassier, samen met
Jean Hageman. En Gerald dus altijd mee. Gerald is nooit mee geweest naar de Boschpoort,
kent dit stadion en zijn omgeving alleen uit verhalen. Voor hem is de Geusselt altijd het thuishonk van MVV geweest. (De allereerste wedstrijd in de Geusselt was op 15-01-1961, MVVWillem II 2-0.)
In de beginjaren van de Geusselt werden er ook
rode vierkante kussentjes verhuurd aan de

bezoekers, zodat zij zacht konden zitten. In een
grote wagen, die zo gemaakt was dat die de tribune kon oprijden, werden die aan de
man/vrouw gebracht. Gerald zijn vader regelde
dat ook. Hilarisch is dan ook het beeld dat als
het minder ging met MVV of de scheidsrechter
floot tegen ons, de kussentjes richting veld
werden gesmeten. Ouderen onder ons zullen
zich dat zeker nog herinneren.
Vervolgens gaat Gerald studeren in Nijmegen
en werken in de Randstad. Ondanks de afstand
tussen woonplaats en Stadion de Geusselt, is
Gerald altijd MVV blijven volgen. En als het kon
een thuiswedstrijd bezoeken. En vanaf dat hij
weer in Maastricht woont is het vaste prik:
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MVV gaat voor.
Typerend is zijn uitspraak dat MVV bepalend is
voor de kalender thuis. Geen andere afspraken
als MVV thuis speelt. Dat betekende de laatste
jaren op vrijdag vroeg eten, en weer of geen
weer naar het stadion. Waar Gerald woont
(Amby), kun je de stadion lampen vrijdagavond
zien branden!!
Wat wil Gerald bereiken met de Vereniging
MVV Maastricht?
Het allerbelangrijkste dat hij wil bereiken is dat
ondanks alle ontwikkelingen binnen het betaalde voetbal en binnen MVV de ziel van de
club extra aandacht verdient. Natuurlijk heb je
te maken met ziel en zakelijkheid, je moet die
regelmatig echt uit elkaar houden, maar uiteindelijk verenig je die binnen de Vereniging.
De Vereniging moet meer de ziel van de club
zijn, het moet doordringen in alle haarvaten
van de mensen in en om de club en bij de mensen in Maastricht en omgeving. Gerald wil daar
veel tijd en energie in steken.
Wat wil Gerald bereikt hebben als hij stopt als
voorzitter van de Vereniging MVV Maastricht?
Hij geeft een drietal zaken aan die hij belangrijk
vindt:
1

We spelen nog steeds betaald voetbal.
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2

De Vereniging is de verantwoorde bewaarder van de ziel van MVV.

3

Het imago van MVV naar de stad/ in de
stad is positiever geworden.

Dit naast het uitvoeren van de formele bevoegdheden die de Vereniging statutair heeft.
Hij ervaart op dit moment dat in de stad negatief over MVV wordt gesproken, dat MVV niet
leeft en dat MVV op afstand is komen te staan
van de Maastrichtse samenleving. Opdracht
volgens Gerald voor de ledenraad is om dit op
te pakken en aan te pakken.
Wat is “zien sjoenste momint vaan MVV”?
De kampioenswedstrijd tegen VVV, de huldiging op de markt met de spelers op de bus! Dat
was echt een glorie moment. Maar ook de allereerste keer dat de lampen branden boven
de Geusselt bij de thuiswedstrijd van MVVSparta. Erg sjoen um te zien! En natuurlijk de
thuiswedstrijd tegen Ajax in de oude Geusselt
met 25.000 toeschouwers en bij- gebouwde
houten tribune voor de toenmalige hoofdtribune. Sjevraoje momenten voor Gerald!
Wij wensen Gerald veel succes toe als nieuwe
voorzitter en we gaan ervan uit dat hij de Vereniging MVV Maastricht en MVV kan helpen bij
de doorontwikkeling naar een stabiele en positivisme uitstralende voetbalclub.
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De Angelside steekt onze zorgmedewerkers een hart onder de riem. Chapeau!å

« Interview met Sjoerd Winkens: Is er leven na het voetbal?
Sjoerd Winkens speelt al ruim 5 jaar niet meer
in de Geusselt, maar als je vraagt in Maastricht
“wee waors dee roeije” dan weet iedereen dat
het gaat over Sjoerd.
In het seizoen 2000-2001 debuteerde Sjoerd bij
MVV als 17-jarige in de wedstrijd HaarlemMVV. Tot en met het seizoen 2008-2009 bleef
hij de club trouw. Vervolgens maakte hij een
uitstapje voor twee seizoenen naar Helmond
Sport om vervolgens weer drie seizoenen te
spelen voor MVV. Op 31- jarige leeftijd besloot
hij met betaald voetbal te stoppen.
Wat was de reden dat hij stopte met betaald
voetbal?

Sjoerd heeft in die periode nagedacht over hoe
het verder zou gaan na zijn voetbalcarrière. Hij
realiseerde zich dat er ook een maatschappelijk
carrière te wachten stond. Hij had in ieder geval zijn gymnasiumdiploma, en had in 2000 geprobeerd of hij een dagopleiding aan de Universiteit Maastricht kon combineren met voetballen. Dat lukte niet. Hij heeft toen besloten
om in de avonduren zijn hbo-diploma te halen
en in 2010 was hij de trotse bezitter van het
hbo-diploma management, economie en rechten.
In de laatste periode bij MVV is hij zich gaan orienteren op de mogelijkheden en heeft toen
o.a. stage gelopen bij Q-Park. Tevens heeft hij
met diverse bedrijven gesprekken gevoerd om
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beeld te krijgen van wat er te koop was en wat
goed bij hem als persoon aansloot.
IT was een hobby van hem en in de loop van
het laatste seizoen kon hij een baan krijgen bij
Skool automatisering in Eindhoven. Een plek
met goede arbeidsvoorwaarden (zelfde voorwaarden als bij MVV, maar daar moest hij salaris gaan inleveren) en Sjoerd kon zich bezig
gaan houden met IT en scholen.
Wat is belangrijk om voetballen en
studie te combineren met elkaar?
Sjoerd geeft aan dat zijn ouders
een belangrijke rol hebben gespeeld. Hij mocht studeren,
maar als hij zijn studie niet afmaakte moest hij de opleiding
zelf betalen. Tevens hebben
ze hem sterk gestimuleerd
om door te leren en een opleiding af te maken. Daarnaast heeft de voetballer
zelf een realiteitsbesef nodig om in de toekomst te
kijken. Je wordt niet rijk,
bent niet binnen na afloop van je carrière in de
eerste divisie. En wat doe
je dan daarna? Of als plotseling je carrière wordt afgebroken door een ernstige
blessure?
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Sjoerd zijn ervaring is dat de clubs daar weinig
aan doen. De meeste spelers hebben een mager contract, begeleid hen als voetbalclub ook
op weg naar een maatschappelijke carrière. De
kans om hoog op de voetballadder te komen is
beperkt. Welke MVV-speler heeft het de laatste 20 jaar ver geschopt? Dat zijn er niet zoveel,
de meeste spelers breken niet verder door dan
de eerste divisie. Hier ligt volgens Sjoerd echt
een meerwaarde en taak voor betaald voetbalclubs.
Hoe ging de overstap van betaald
voetbal naar een baan bij een
werkgever?
Sjoerd stond de ene dag nog op
het veld en de volgende dag
werkte hij in Eindhoven. De
overeenkomst tussen beide
banen was de vrijheid die hij
had en dat het geen klassieke kantoorbaan was. Hij
kon en mocht zelf handelen en dat heeft hij als
heel prettig ervaren. Anders ging het met zijn
tijd. Had hij bij MVV nog
veel vrije tijd, toen hij
werkte bij Skool Automatisering zat hij dagelijks
twee uur in de auto, had
hij een volle dagtaak en
speelde hij nog bij een Belgische amateurclub. Volle
dagen vergeleken met de tijd
van het betaald voetbal.

In deze tijd spelen ook makelaars een rol. Zij brengen het
hoofd op hol van jonge voetballers, terwijl die pas helemaal
aan het begin staan van een mogelijk voetballoopbaan. Denk dus
op tijd na over wat na je voetballoopbaan gaat doen! “Ben je met
21 jaar geen basisspeler ga dan studeren”, aldus Sjoerd. Kijk in ieder geval naar mogelijkheden buiten het voetbal. Zodat je daar niet afhankelijk van wordt.

Daarnaast valt hem nog steeds
op dat het bij MVV veel doen
was, winnen op vrijdag stond
centraal en daar deed je alles
voor. In het bedrijfsleven wordt
wellicht meer gepraat en minder
gedaan. In het betaald voetbal was
het de bal die rolt, in het bedrijfsleven een bal
die rolt door de stroop.

Welke rol kan een club spelen bij de carrière
na het voetbal?

Tevens valt op dat voetbal een teamsport is, je
doet het SAMEN. In het bedrijfsleven – Sjoerd
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heeft bij verschillende werkgevers gewerkt – is
het individu erg belangrijk. Men zou meer naar
teamwork kunnen kijken, want samen bereik je
meer dan alleen. Dan geldt zeker in de sales
waar Sjoerd werkzaam in is. “Wij kregen bij
goed presteren bij MVV samen een premie, in
het bedrijfsleven worden er vaak individuele
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bonussen gegeven.”
Hoe kijkt Sjoerd terug op 14 jaar betaald voetbal?
Met een trots gevoel, omdat ik voor de mooiste
club uit Limburg heb mogen spelen!

« Historische Brief
Soms heb je geluk dat je iets tegen
komt dat erg waardevol is voor het historisch archief van MVV. Onderstaande brief van 18 september 1913
(!!!) komt binnenkort in de historische
vitrines te staan.
Een prachtig schrijven waarin de secretaris van MVV Helmond verzoekt om
de wedstrijd MVV 2 (ja je leest het
goed een tweede elftal) tegen Helmond toch op 9 november 1913 te laten plaats vinden. Immers beide elftallen leveren geen spelers aan de elftallen van Limburg en Limburg (?? waarschijnlijk Noord en Zuid) en dan kan
toch gespeeld worden!
Tegen wie speelde MVV in die competitie en in welke klasse? Het was dus
het tweede elftal van MVV tijdens het
seizoen 1913-1914. Het elftal speelde
in de tweede klassse Zuid B1. De eindstand van
de competitie was als volgt:
GSC (Roermond)
Helmond (*)
MSV (Maastricht)#
MVV 2
VVV 2

8
8
8
8
8

5
3
3
2
1

3
3
2
4
0

0
2
3
2
7

13
09
08
08
02

31
16
13
10
05

08
11
14
08
34

(*) Helmond is niet de voorloper van Helmond
Sport. Dat was HVV Helmond, later Helmondia
‘55 en daarna Helmond Sport.
# MSV was een andere club uit Maastricht.
MVV 1 speelde in de 1e klasse Zuid en eindigde
in de competitie van 1913-1914 als derde ploeg
van de 6 ploegen.

Pagina 6 van 6

