
 

Pagina 1 van 8 
 

 
 
 

«Voorwoord	van	de	Voorzitter 
De beste wensen… 

Na de afsluiting van een absurd (voetbal-)jaar 
en de start van een nieuw, hoort het om even 
terug- maar vooral vooruit te kijken. In sportief 
opzicht was er niet heel veel te genieten. Alleen 
al omdat we zo weinig in onze Geusselt konden 
komen. Want laten we eerlijk zijn, als suppor-
ter van MVV heb je echt wel geleerd om te ver-
liezen, maar we willen er op zijn minst bij kun-
nen zijn. En dat kon dus zelden. 

Een lichtpunt vond ik tegen die sombere ach-
tergrond dat er een flinke stijging in de verkoop 
van het aantal seizoenkaarten kon worden ge-
noteerd. Toch heel bijzonder in een tijd waarin 
je niet weet of en hoe vaak je naar wedstrijden 
mag gaan kijken. Met de geweldige acties van 
de Angel Side en het, mede dankzij de inzet van 
de supporters, verlagen van de prijzen was dit 
toch echt een opsteker.  

Met een erg magere spelersbegroting wisten 
we dat we zouden moeten gaan knokken voor 
elk puntje en een plek in het linker-rijtje. Dat is 
ook gebleken. 

Vooruitkijken. We hebben een trainer die weet 
waar het om draait: motivatie, inspiratie maar 
vooral ook veel transpiratie. En dat zal het de 
rest van het seizoen ook wel blijven denk ik. 
Geduld en steun zijn voor de mensen rond de 
club belangrijke succesfactoren. 

Niet alleen op het veld maar ook eromheen is 
hard gewerkt aan een verdere professionalise-
ring van de MVV-organisatie. Via allerlei kana-
len kun je daar zeer regelmatig berichten over 
lezen. Onder leiding van Erik Noor en Ron Elsen 
werkt de organisatie zich drie slagen in de 
rondte met een superkleine bezetting om MVV 
beter te maken. 

 

Nieuwsbrief		
Vereniging	MVV	Maastricht	

	
Jaargang	2020-2021	

Editie	2	
 

Postadres 
Stichting MVV 
T.a.v. Vereniging MVV 
Postbus 4444 
6202 ZV Maastricht 

Internetadres 
www.verenigingmvvmaastricht.nl 

Redactie: Rob Beaumont, Léon 
Partouns, Math. Pieters en Ste-
phan Smeekes 
Redactieadres 
mpieters@wxs.nl 

 



 Nieuwsbrief Vereniging MVV Maastricht Jaargang 2020-2021, Editie 2 

 

 

Pagina 2 van 8 
 

Verder hebben we in de tweede helft van het 
jaar hard gewerkt om de structuur rond MVV 
effectiever en toekomstbestendiger te maken. 
Op 29 december jl. heeft de Ledenraad una-
niem haar akkoord gegeven aan statutenwijzi-
gingen van zowel de Vereniging als van de 
Stichting MVV Maastricht als van MVV BV. We 
gaan werken in een nieuw model met aandeel-
houders (het Stichtingsbestuur en de Vereni-
ging MVV), een Raad van Commissarissen en 
een betaald voetbalorganisatie MVV Maas-
tricht. De Vereniging heeft onder andere een 
zogenaamd “gouden aandeel”. Nog het best te 
omschrijven als een vetorecht waarmee beslui-
ten, die te maken hebben met de kernwaarden 
van onze club, kunnen worden bewaakt. Ver-
der heeft de Vereniging een sterke positie 
waarin een besluit over een aandelentransac-
tie nooit zonder positief besluit van de Vereni-
ging kan worden genomen en moet een besluit 
over aanstelling of ontslag van de directeuren 
van MVV altijd met instemming van de 

Vereniging worden genomen.  

Word je daarmee vanzelf kampioen? Nee zeker 
niet, maar het creëert wel betere voorwaarden 
waarbinnen een doorontwikkeling van MVV 
Maastricht mogelijk wordt. In dat nieuwe mo-
del kan de besturing transparanter en effectie-
ver zijn. Bovendien is het instappen van een 
eventuele investeerder beter mogelijk.  In de 
komende periode moet er nog veel gebeuren 
om dit nieuwe model “in de lucht te krijgen”, 
maar de richting is bepaald en de basis ligt er. 
De komende tijd zullen we nog regelmatig aan-
dacht geven aan wat dit nieuwe model bete-
kent voor MVV en voor de Vereniging MVV 
Maastricht. 

Ik wens onszelf een gelukkig, gezond en in spor-
tief opzicht een succesvol jaar toe. 

Gerald Janssen, voorzitter Vereniging MVV 

 

 
« Verslag	Ledenraadvergaderingen	15	en	29	december	2020 
Dinsdag 15 december jongstleden vond er een 
ledenraadvergadering plaats. De intentie was 
deze vergadering te houden in de business-
ruimte van MVV met maximaal 30 personen. 
Echter door de aanscherping van de Coronare-
gels de avond tevoren is men moeten uitwijken 
naar “online-vergaderen”.  

Op de agenda stond een heel belangrijk punt, 
n.l. goedkeuring van de structuurwijziging en 
de wijzigingen van de statuten van de Vereni-
ging MVV Maastricht, de Stichting MVV Maas-
tricht en MVV Maastricht BV. Vooraf aan de 
vergadering hebben de leden van de ledenraad 
de stukken ontvangen en hun reacties schrifte-
lijk per afdeling aan het bestuur kunnen sturen. 
Deze reacties werden in de vergadering uitvoe-
rig besproken, echter er bleven toch nog ondui-
delijkheden. Besloten werd e.e.a. nader uit te 
werken en op een later tijdstip de vergadering 
voort te zetten om tot goedkeuring over te 
gaan. De voortzetting van de vergadering heeft 
plaatsgevonden op dinsdag 29 december. De 

ledenraad is toen unaniem akkoord gegaan 
met de nieuwe statutenwijzigingen. In het 
voorwoord van deze Nieuwsbrief gaat onze 
voorzitter Gerald Janssen in op de inhoud van 
de nieuwe statuten.  

In de vergadering van 15 december kwamen 
vervolgens de kernwaarden aan de orde. De 
werkgroep Kernwaarden, bestaande uit Alain 
Reiters, Bence Bánki en Léon Partouns, heeft 
zich hierin verdiept en daar waar nodig aange-
past. De vergadering heeft deze kernwaarden 
(zie verder in deze nieuwsbrief) unaniem vast-
gesteld.  

Ook werd instemming gevraagd voor een noti-
tie over het samenwerkingsscenario. In de no-
titie en in de bespreking daarvan is aan de orde 
geweest dat MVV behoefte heeft aan meer fi-
nanciële middelen om de ambities waar te ma-
ken. De in 2018 gemaakte keuze voor het zoe-
ken naar een strategische samenwerkingspart-
ner wordt om die reden voor de komende 
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periode zeker niet verlaten maar ook wordt het 
scenario onderzocht waarbij investeerders in 
de gelegenheid worden gesteld een eigen-
domsaandeel in MVV te verkrijgen. Ook dit 
werd door de vergadering unaniem vastge-
steld. 

Het bestuur van de vereniging heeft, mede in 
het kader van de behoefte aan verandering van 
de (bestuurs-)cultuur nagedacht over welke 
mogelijkheden er zijn om de doorstroming in 
het bestuur van de vereniging en de ledenraad 
te vergroten. Het idee is dat een grotere door-
stroming het geheel frisser, levendiger en ener-
gieker maakt en bovendien meer verbinding 
oplevert tussen bestuur van de vereniging en 
de Ledenraad enerzijds en tussen vereniging en 
ledenraad anderzijds. Er wordt een werkgroep 
ingesteld om daarover met voorstellen te ko-
men.  Verder is het voorstel van het bestuur 
unaniem aangenomen om het lidmaatschap 
van het bestuur aan maximale termijnen te bin-
den. De zittingstermijn van de leden van het 
bestuur wordt beperkt tot 4 jaar, na afloop van 
die zittingstermijn kan het lid nog eenmaal 
worden herkozen als bestuurslid.  

Onlangs is er binnen MVV ook een werkgroep 
Cultuur van start gegaan o.l.v. Dave van Bo-
gaert, bestuurslid Vereniging MVV Maastricht. 

Binnen een voetbalorganisatie is het heel lo-
gisch dat wanneer prestaties op het veld goed 
zijn, iedereen erbij wil horen en mee wil doen. 
Dan is de sfeer goed en is iedereen aardig voor 
elkaar. Maar wat gebeurt er als de resultaten 
op het veld niet goed zijn? Hoe gaan we dan 
met elkaar om? Juist dan is het belangrijk dat 
iedereen elkaar en de club blijft steunen. In een 
dergelijke situatie wordt zichtbaar hoe stevig 
de organisatie en hoe hecht de MVV-familie is. 
In een volgende nieuwsbrief zal over het ver-
loop hiervan verder worden ingegaan. 

Tenslotte wordt gemeld dat er momenteel 2 
nieuwe vacatures zijn in de afdelingen Non-
Profit en Profit. Frank Salemans en Roger Hardy 
hebben hun lidmaatschap voor de ledenraad 
opgezegd. Op korte termijn zullen deze vaca-
tures onder de aandacht gebracht worden bij 
alle leden van de vereniging (houd de mail in 
de gaten!). We hopen de volgende ledenraad 
weer nieuwe leden te kunnen installeren. 

Met dank aan de leden van de ledenraad, Mar-
cel Jöris en Roel Kerckhoffs namens het bestuur 
van de Stichting MVV 2018 sluit Gerald Jans-
sen, voorzitter van de Vereniging MVV, deze 
avond af. 

Marie-Elise Géron 

 
« Kampioensjaar	1925-1926
Er is waarschijnlijk geen levende ziel meer die 
zich kan herinneren uit eigen ervaring dat MVV 
kampioen is geworden in het seizoen 1925-
1926. 

Naar aanleiding van dit kampioenschap is een 
boekje uitgegeven met gegevens uit die tijd. 
Spelersgroep, trainer, resultaten etc. 

Dit boekje is te vinden in de historische vitri-
nes in de businessruimte van MVV. Over een 
aantal jaren 100 jaar geleden!!! 
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« Nieuwe	Kernwaarden	MVV	Maastricht
1. Traditie 

MVV Maastricht is trots op haar historie en cul-
tuur. Onze club bestaat sinds 1902 als volks-
club, geworteld in de stad Maastricht en omge-
ving. MVV Maastricht speelt in een witte broek, 
witte kousen, een rood shirt met witte mou-
wen en op de borst de Maastrichtse ster. De 
thuishaven is Maastricht en het supporterslied 
is “Jao, dat is us MVV”, geschreven door Ma-
thieu Niël in 1943. MVV staat onveranderlijk 
voor betaald voetbal in de stad Maastricht en 
de Euregio.  

2. Inclusie 

MVV Maastricht is een open vereniging en is 
toegankelijk voor iedereen van in (en buiten) 
de Euregio. De achterban is divers en bestaat 
uit de supporters, bedrijven, instellingen, stu-
denten en expats. Met een open en gastvrije 
houding biedt MVV Maastricht een ontmoe-
tingsplaats voor de Euregio.  

3. Ambiance en Passie 

MVV Maastricht is gastvrij naar haar bezoekers 
en biedt vertier in een open en veilige omge-
ving. Passie en sfeer op en naast de tribunes 
staan hierbij centraal. MVV Maastricht wordt 
met passie gesteund door haar supporters in 
een authentieke stadionbeleving. De bezoe-
kers van de wedstrijden worden geacht zich te 
gedragen volgens de huisregels, die MVV 

Maastricht in overeenstemming met de lokale 
en landelijke richtlijnen en voorwaarden van de 
KNVB opstelt. Verbaal en fysiek geweld, intimi-
datie en discriminatie worden niet getolereerd.  

4. Vernieuwend 

MVV Maastricht zoekt steeds nieuwe kansen 
op sportief, commercieel en organisatorisch 
gebied. De club staat open voor nieuwe sociale, 
culturele en sportieve ontwikkelingen en is 
alert op de dynamiek in de voetbalwereld.  

5. Verbindend 

MVV Maastricht zoekt actief naar strategische 
partners om synergie te creëren. Hierbij heeft 
de club oog voor de belangen van haar sta-
keholders. Het doel is meerwaarde te bieden 
aan alle partijen die zich aan de club willen bin-
den. MVV Maastricht biedt aan marktpartijen 
de gelegenheid met elkaar in contact te treden 
in een unieke voetbalomgeving en vormt het 
platform voor sportieve en zakelijke innovatie.  

6. Transparantie 

MVV Maastricht is transparant over haar be-
leid, doelstellingen en financiële huishouding. 
In de onderlinge verhoudingen binnen MVV 
Maastricht is transparantie een grondhouding. 
Dat geldt voor alle geledingen van MVV Maas-
tricht.

« Supportersvereniging	1902
Al langer voerde een groep 
supporters van MVV ge-
sprekken met verschillende 
instanties over de ontwikke-
lingen vanuit de supporters, 
maar als het spannende mo-
menten waren, werd steeds 
de vraag gesteld wie zij nu 
formeel 

vertegenwoordigden. Men 
was geen officiële sparring-
partner. Daarop is besloten 
dat er een Supportersvereni-
ging 1902 opgericht zou wor-
den en op 1 juli 2020 was dat 
een feit. 

Aan tafel voor een gesprek 
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zitten Levien Leenders (vice voorzitter), Theo 
Claassen (woord-voerder) en Huib Pijpers (se-
cretaris). Bevlogen spreken zij over deze 
nieuwe ontwikkeling. Ze willen eigenlijk alle 
supporters verenigen onder een paraplu en ie-
der vervolgens ook in zijn eigen waarde hou-
den. Dus de Supportersclub blijft bestaan, de 
Angel Side, Trepke B etc. Van de laatste twee 
groeperingen zitten mensen in de onder-
staande werkgroepen. 

Op korte termijn heeft de Supportersvereni-
ging 1902 al successen geboekt. Zo is vak D 
voor de oude omroepcabine al sfeervak gewor-
den van de Angelside, is men hard op weg naar 
400 leden (5 euro per jaar per lid) en is men be-
zig met een stoere merchandise lijn. 

Op lange termijn wil men een stevige positie 
krijgen binnen MVV, een klankbord zijn voor de 
club, een waakhondfunctie vervullen en een 
positie verwerven in de ledenraad. 

Ze willen niet alles zelf organiseren, maar ook 
richting geven en trachten te faciliteren. 

Corona tijd 

Dat is een moeilijke periode om in te starten. 
Toch is de Supportersvereniging 1902 wel ac-
tief geweest. Voorbeelden zijn: een werkgroep 
die in het leven is geroepen om te onderzoeken 
of er weer een staantribune kan komen en 
waar je dan allemaal aan moet voldoen, over-
leggen met MVV over ontwikkelingen mbt sup-
porters, klankbord voor MVV over reglement 
uitwedstrijden, gesprekken voeren met ge-
meente over zaken mbt supporters. 

Sfeer acties 

In het verleden was een aantal hele mooie 
sfeeracties. Die zijn er niet meer. Oorzaken zijn 
de hoge kosten voor verf en doeken, de toene-
mende veiligheidseisen aan dit soort acties en 
materialen. De Supportersvereniging 1902 wil 
dit wel in de toekomst regisseren en enthousi-
asmeren. 

Wil je meer weten over de Supportersvereni-
ging 1902? Kijk op www.sv-1902.nl  

 

 

Organogram structuur Supportersvereniging 1902 
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« In	Memoriam	Frank	Kramer
 “Mensen het was 
mooi. U wordt allemaal 
bedankt.” Dit is de laat-
ste boodschap die oud-
MVV’er Frank Kramer 
aan de wereld kwijt 
wilde. Kramer overleed 
op 73-jarige leeftijd. 

Philip Kooke, biograaf 
van Kramer, bracht het 
overlijden 2 december naar buiten. In het sei-
zoen 1973-1974 speelde de grillige linksbuiten 
voor MVV. Hij zat toen in het team met onder 
meer Willy Brokamp, Jo Bonfrere, Johan Dijk-
stra, Chrit Baetsen, Frans Körver, Jo Quaden  en 
Leo Kerstges. 

Buiten MVV speelde Kramer nog onder andere 
voor Blauw Wit, FC Amsterdam, Telstar, 

Haarlem en FC Volen-
dam. 

Hij genoot landelijke 
bekendheid door zijn 
rol als televisie-presen-
tator. Zo presenteerde 
hij Avro’s Sportpano-
rama, De Frank Kramer 
Show, Boggle en Hints. 
Sinds 1994 was hij pre-

sentator bij Eurosport waar hij op geheel eigen 
wijze twee jaar geleden afscheid van nam. 

27 november 2020 werd Kramer – die al een 
poos ziek was – op zijn 73e verjaardag onwel. 
Sinds die tijd lag hij in coma. 

Wij wensen zijn familie, vrienden en bekenden 
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 
« MVV	in	Qatar???	Wienie	daan???? 
Tja, waarschijnlijk in de vergetel hoek geraakt, 
maar MVV speelde op 27 december 1982 een 
echte wedstrijd in Doha (Qatar) tegen een Ara-
bische Selectie. Voor 20.000 toeschouwers 
speelde het team in het Khalifa Olympic Sta-
dium. In de Daily Gulf Times staat een uitge-
breid verslag van de wedstrijd die MVV uitein-
delijk verloor met 4-1. Bij de rust was het 2-1 
en de Maastrichtse goal werd gemaakt door 
Eugene Dinjens na een pass van Marcel Adam. 
Eigenlijk zou het Arabische elftal een wedstrijd 
spelen tegen het Braziliaanse Flamingo, maar 
die zegden af. MVV was dus een goed alterna-
tief. 

De opstelling van MVV: De Lange, Hans Linders 
(Jos Delahaye), Penders, Janssen, Maas, Duij-
zings (Jack Linders), Adam, Dinjens, Van der 
Leur, Massot, en Driessen (Merk). 

In de Daily Gulf Times werd het volgende ver-
meld: 

“But the Dutch were seemingly disappointed 
with the result. The manager of the Dutch XI, 
Mr. M. Jongen, said: we played badly because 
of a tiring 18-hour journey from Holland to 
Doha via Paris and Beirut. The journey included 
a five-hour bus drive from Holland to Paris and 
transit hours in Beirut.” 

De wedstrijd werd live uitgezonden in diverse 
Arabische landen. 

Materialen zijn over een tijdje, als we weer in 
het stadion mogen komen, te vinden in de his-
torische vitrines of op de foto tafel. 
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« Interview	Robbie	Servais 
Carrière Robbie Servais 

Robbie Servais is op dit moment 
assistent-trainer van het eerste 
elftal van MVV maar ook eind-
verantwoordelijk trainer voor 
MVV onder 21. Vorig seizoen 
was dat onder 19. 

Robbie is unne egte Sjeng. Ge-
boren in 1976 op St. Pieter en 
direct, zoals de familietraditie 
was, gaan voetballen bij Rapid. 
Daar werd hij gescout door 
MVV en vervolgens heeft hij alle 
elftallen doorlopen t/m MVV 2. 
Het eerste elftal speelde toen 
subtop eredivisie en die laatste 
stap was net te veel voor Robbie. Hij is toen 
hoofdklasse gaan spelen bij SV Meerssen (on-
der trainerschap van Bert van Marwijk), Schijn-
del en Baronie. In die jaren heeft hij er ook voor 
gezorgd dat hij een opleiding volgde. Na zijn 
atheneum ging hij naar de UM en hij is afgestu-
deerd bij Internationale bedrijfskunde. Een 
mooie combinatie van sport en carrièreontwik-
keling. 

Echte profvoetballer 

Maar Robbie wilde meer. Hij 
wilde profvoetballer worden. 
En hij kreeg die kans in Vietnam. 
Daar heeft hij veel ervaring opgedaan. Na af-
loop kwam hij terug naar België, startte zijn op-
leiding voor voetbaltrainer en haalde er di-
ploma C en B. In 2009 stopte hij met zelf actief 
voetballen en kon hij op een beurs naar Japan. 
Het was een Europees subsidie traject ter be-
vordering van de handel tussen Europa en Ja-
pan. Eén van de opdrachten was dat hij stage 
ging lopen en dat heeft hij gedaan bij Vissel 
Kobo, een voetbalclub in zuidwest Japan. Na af-
loop van de stage mocht hij bij deze club blijven 
als jeugdtrainer en uiteindelijk is Robbie vijf 
jaar in Japan gebleven. 

Trainerscarrière 

Na de vijf jaar als jeugdtrainer ge-
werkt te hebben in Japan kon hij 
in Singapore een contract teke-
nen bij de voetbalbond van Singa-
pore. Daar heeft hij vier jaar ge-
werkt als trainer van de nationale 
elftallen onder 14, onder 15, on-
der 19 en onder 23. 

Vervolgens kon hij met Bert van 
Marwijk (waar kende hij hem ook 
alweer van…???) mee als analist 
voor Australië naar het WK in 
Rusland. Dat was in 2018. Hij ana-
lyseerde de komende tegenstan-
ders van Australië en bracht daar-
van verslag uit aan van Marwijk. 

Dat deed hij samen met John Metgod (voorma-
lig Feijenoord). Daarvoor was hij ook al analist 
geweest voor Van Marwijk voor Saudi-Arabië. 
Daarna is hij zes weken lang ook nog bonds-
coach geweest van Brunei. 

In 2019 startte hij na zijn periode in Brunei als 
trainer bij MVV en op dit moment vormt hij sa-
men met Regilio Vrede en Darije Kalezic de trai-
nersstaf bij MVV. Komend jaar begint hij aan de 
UEFA Pro opleiding waarmee hij aan de slag 
kan als hoofdtrainer in het betaald voetbal. 

Wat zijn hoogtepunten geweest tot nu toe? 

Het WK voor Australië in Rusland, bondscoach 
van Brunei en de terugkeer bij zijn oude liefde 
MVV. MVV is altijd in zijn hart gebleven, ook 
toen hij vertrokken was in Maastricht. Hij bleef 
de club volgen en nu hij hier trainer is voelt hij 
zich weer helemaal erbij betrokken. Dat is soms 
ook moeilijk, omdat hij er emotioneel bij be-
trokken is. 
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Wat kunnen we leren van andere culturen? 

Wat Robbie opvallend vindt in de westerse 
wereld is dat een speler sneller wordt 
beoordeeld dan in Japan.  In de Japanse cultuur 
krijgen spelers die van buiten komen meer tijd 
om te settelen, meer tijd om te wennen aan de 
nieuwe, vreemde omgeving, zijn er meer 
begeleiders bij betrokken die allemaal gehoord 
worden en worden beslissingen later en samen 
genomen. Dat betekent dat een speler daar 
beter gebracht wordt,  in het individualistische 
Nederland zijn buitenlanders meer op zichzelf 
aangewezen. 

Daarnaast zijn ze in Japan veel voorkomender. 
Bij een buitenlandse speler is veel voor hem 
geregeld, inclusief bijvoorbeeld een tolk. Er is 
meer aandacht voor de mens, meer aandacht 
voor het collectivisme in plaats van het 
individualisme. Als MVV buitenlandse spelers 
aantrekt zou dat beter geregeld kunnen 
worden. 

Hoe kijk je aan tegen het huidige MVV? 

Hij heeft ervaren dat deze club warme 
gevoelens teweeg kan brengen bij veel 
mensen. Maar dat er ook veel afgehaakt zijn. In 
potentie zullen velen zich betrokken voelen bij 
deze club. Door open communicatie zou dat 
verbeterd kunnen worden. Er zijn veel 

vrijwilligers betrokken bij MVV en die zou je 
meer aandacht willen geven. Maar Robbie 
merkt zelf al dat in de hoeveelheid van taken 
die hij moet doen, daar nauwelijks tijd voor is. 
En dat is erg jammer, want het is toch een 
belangrijke kurk waar MVV op drijft. 

De organisatie is te klein om dit allemaal in 
goede banen te leiden en voldoende aandacht 
te hebben voor deze vrijwilligers. 

Heeft MVV (nog) toekomst? 

Hij geeft hier een persoonlijke visie op. Een 
investeerder die alleen komt voor macht en 
geld heeft weinig zin. Je moet duurzaam 
vooruit kunnen gaan. Dat zou dus alleen 
kunnen met een zeer betrouwbare 
investeerder. Hij ziet mogelijkheden in een 
samenwerking met de UM, en daarbij neemt 
hij de Amerikaanse universiteiten als 
voorbeeld. Die hebben allemaal een sport 
afdeling, waar de universiteit bij betrokken is. 
Daar zit heel veel kennis en know how die je ten 
goede kan laten komen voor opleidingen van 
studenten, maar ook voor, in dit geval, de 
voetbalclub.  Een serieus partnership met de 
UM en MUMC+ zou de geloofwaardigheid van 
de club naar andere partners vergroten en veel 
spin-off kunnen genereren naar potentiële 
geldschieters. 

 
« Robbie	Servais	Start	UEFA	Pro	Opleiding 
Robbie Servais start in mei volgend jaar aan de 
UEFA Pro Opleiding. De assistent-trainer van 
MVV en trainer van MVV 021 krijgt negen ‘klas-
genoten’. De UEFA Pro opleiding is de hoogste 
trainersopleiding van Nederland. Na het beha-
len van dit diploma kunnen de deelnemers zelf-
standig aan de slag als hoofdtrainer in het be-
taald voetbal. De UEFA Pro opleiding wordt bij 
voldoende geschikte deelnemers jaarlijks geor-
ganiseerd. 

Voor toelating op de UEFA Pro opleiding krijgen 
potentiële nieuwe deelnemers te maken met 
strenge toelatingseisen en selectieprocedures. 

In eerste instantie 
worden deelnemers 
geselecteerd op ba-
sis van hun voorop-
leiding en ervaring 
als zelfstandig trai-
ner-coach. Als deel-
nemers voldoende ervaring hebben op dit ge-
bied, worden ze uitgenodigd voor een selectie-
gesprek. Op basis van de uitkomst van dit ge-
sprek zijn deelnemers al dan niet toelaatbaar 
tot de opleiding UEFA Pro. De selectiegesprek-
ken worden gevoerd door vertegenwoordigers 
uit het betaald voetbal en de KNVB. 


