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«Voorwoord	van	het	Bestuur:		
Hoe	is	het	gesteld	met	de	cultuur	binnen	MVV? 
Wat speelt en leeft binnen de club?  

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen 
lezen dat er de afgelopen periode veel gespro-
ken is over de nieuwe organisatiestructuur 
voor MVV. Dat was hét agendapunt van de Le-
denraadvergaderingen in december, en te-
recht. Voor het goed kunnen functioneren van 
de club is een passende structuur uiteraard erg 
belangrijk. Het is ontzettend mooi en goed voor 
de club dat deze nieuwe structuur er komt. In-
middels wordt hard gezocht naar geschikte 
commissarissen voor de RvC, die de club weer 
een stap verder kunnen helpen en invulling 
gaan geven aan deze nieuwe structuur.    

Organisatiecultuur 

Tegelijkertijd is het overstappen op een nieuwe 

structuur een mooi moment om jezelf als orga-
nisatie en individu binnen die organisatie een 
spiegel voor te houden en jezelf een aantal vra-
gen te stellen:  

• Hoe doen wij het eigenlijk als organisatie?  
• Hoe voel ik mij binnen de organisatie?  
• Hoe doe ik het zelf binnen deze club in mijn 

eigen rol?  
• Helpen we de club verder zoals we het nu 

samen doen of kan dat beter?  
• Wat kan ik zelf (anders/meer) doen om de 

club verder te helpen?  

Om in beeld te krijgen hoe we hier samen over 
denken en hoe we in de wedstrijd zitten heb ik, 
samen met Tom Lange en Huib Pijpers, 14 ses-
sies georganiseerd met diverse geledingen, van 
veiligheid tot aan horeca, van talentenplan tot 
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aan 1e team, van besturen tot aan de actieve 
(zo belangrijke) vrijwilligers. Met hen hebben 
we op een interactieve manier gesproken over 
diverse onderwerpen die de cultuur van de 
club raken.  

Trots 

Ik ben er trots op dat meer dan 70 betrokken 
mensen bereid waren om met ons het gesprek 
aan te gaan en input te leveren. Ik heb gehoord 
hoe deze MVV’ers zich dagelijks inzetten om de 
club verder te helpen, vol passie en overgave. 
Het resultaat: prachtige verhalen, anekdotes 
en zeer waardevolle input met sprekende prak-
tijkvoorbeelden als basis voor een mooi vervolg 
van het cultuurtraject.  

Eén boodschap die in bijna iedere sessie naar 
voren kwam blijft door mijn hoofd spelen: er is 
behoefte aan duidelijkheid, openheid en be-
trouwbaarheid.  

Ik zou het mooi vinden als wij als club, wij alle-
maal samen dus, een omgeving kunnen cre-
eren waarbinnen wij elkaar met respect dur-
ven, kunnen en mogen aanspreken, waar wij 
van elkaar op aan kunnen onder het motto ‘af-
spraak = afspraak’, met steeds maar één doel 
voor ogen: de club vooruithelpen.  

Deelnemers gaven tijdens de sessies aan dat er 
al veel beweging is binnen de club en dat al het 
nodige is veranderd in positieve zin.  

Ik stel daarom voor dat iedereen vanuit 
zijn/haar eigen rol en invloedscirkel deze bal 
mee oppakt, zodat we samen een nog mooiere 
club van MVV maken.  

Dus: ‘Saame met passie aon de geng veur eus 
MVV!”  

Dave van Bogaert, Bestuurslid van de Vereni-
ging en oud-speler 

 

 
« Verslag	Ledenraadvergadering	16	maart	2021 
Dinsdag 16 maart jongstleden vond de 1e le-
denraadvergadering van dit jaar plaats. Deze 
vergadering werd weer online gehouden van-
wege de corona maatregelingen. Tijdens deze 
vergadering waren als gast aanwezig, Marcel 
Jöris, Erik Noor en Ron Elsen.  

Er kwamen verschillende zaken aan bod. Zo 
werd de voortgang van de statutenwijziging 
besproken. Binnenkort passeren deze aktes bij 
de notaris. 

Ook werd de financiële ontwikkeling tegen het 
licht gehouden, Erik Noor gaf aan vooralsnog 
verontrustend te zijn (enkele grotere sponsors 
zijn opgestapt), MVV mist een “suikeroom”. Er 
is momenteel veel focus op marketing, waar-
door men hoopt dat men in het volgend sei-
zoen kan gaan oogsten. 

Vervolgens werd de voortgang van de werving 
en selectie RvC-leden toegelicht. MVV heeft 
een extern bureau ingehuurd om het proces te 

begeleiden, afgelopen vrijdag (5 maart) was de 
sluiting van de inzendingstermijn voor geïnte-
resseerden.  Naast de selectiecommissie is er 
voor de commissaris die namens de Vereniging 
zal worden benoemd een begeleidingscommis-
sie opgericht waarin enkele leden van de le-
denraad zitting nemen. In een later stadium zal 
een terugkoppeling plaatsvinden. 

Karl Dittrich heeft een enthousiaste presenta-
tie gehouden over de jeugdopleiding in wor-
ding met als titel “Op weg naar de MVV Aca-
demy”. Er is een businessplan samengesteld 
voor 2021-2025 door een stuurgroep, deze 
stuurgroep is een adviesorgaan voor de mana-
ger Academy, Ron Elsen. MVV wil de jeugdop-
leiding van MVV sterk gaan verbeteren. De 
doelstellingen en ambitie werden uitgebreid 
besproken. De inhoud van het businessplan 
rust op een 4-tal zaken, t.w. een voetbalplan, 
ondersteunende activiteiten, accommodatie 
en community/communicatie. Van groot 
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belang hierbij is natuurlijk sponsoring en com-
mercie. Men is op zoek naar elftalsponsors, be-
trokken “vrienden van de MVV Academy”, 
crowdfunding, partnership voor commercie en 
een gepaste naam voor de Academy. Reacties 
en suggesties kunnen gemeld worden bij 
ron.elsen@mvv.nl. 

Zoals reeds eerder gemeld is er binnen MVV 
ook een werkgroep Cultuur opgestart. Deze 
werkgroep heeft reeds 11 sessies gehouden 
binnen verschillende geledingen van MVV. Er is 
veel waardevolle informatie uitgewisseld en 
opgehaald. Men denkt nu na over een vervolg 
hierop zodra de Corona-maatregelen dat toela-
ten. 

Over de voortgang van het smoelenboek van 
de leden van de Ledenraad informeert Ron Be-
nen de ledenraad. Men wil graag naast de hard 
copy van het boek ook digitaal e.e.a. gaan pu-
bliceren op de website. In een volgende 

vergadering wordt hier verder op ingegaan.   

Ook wordt gemeld dat de vacatures in de Le-
denraad, na overleg met de verschillende afde-
lingen vooralsnog niet worden ingevuld aange-
zien zich een werkgroep momenteel buigt over  
het lidmaatschap binnen de ledenraad in de 
toekomst. Indien er meer duidelijkheid is zal 
tot werving worden overgegaan en wordt dit 
medegedeeld in een volgende nieuwsbrief.  

Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor het 
boek met de memoires van Jo Toennaer. Het 
boek is te koop voor € 12,50 en de opbrengst 
gaat naar de jeugdopleiding van MVV. 

Met dank aan de leden van de Ledenraad, Mar-
cel Jöris, Erik Noor en Ron Elsen sluit Gerald 
Janssen, voorzitter van de Vereniging MVV, 
deze avond af.    

Marie-Elise Géron 

« Onthulling	Fotodoek	Willy	Brokamp
Wegens het tienjarig bestaan van Veer zien 
MVV is zeer recent een fotodoek onthuld van 
Willy Brokamp. De foto is opgebouwd uit alle-
maal kleine fotootjes die donateurs hebben 
aangeleverd. 

Hopelijk weer snel te aanschouwen met pu-
bliek in de Geusselt!
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« Herinneringen	aan	Clubicoon	Sef	Hoenjet	(77	jaar)
Samen met de clubartsen 
Bèr Huijnen en Pie Caster-
mans hebben we terug ge-
keken op hun periode met 
Sef Hoenjet. Om hem de 
eer te geven die hem toe-
komt. Sef overleed 6 janu-
ari 2021. 

Het seizoen 1999-2000 was 
het eerste seizoen dat bei-
den met Sef gingen samen-
werken. Het was tevens 
het laatste seizoen in de 
eredivisie. Het elftal stond 
onder leiding van Wim 
Koevermans en Sef was de 
masseur/verzorger. In al 
die jaren is zijn rol het-
zelfde gebleven. Niet alleen masseur/verzorger 
maar vaak ook degene die vele andere zaken 
regelde. In het verleden zorgde Sef bij uitwed-
strijden ervoor dat de maaltijden onderweg ge-
regeld én gecontroleerd werden. Maar ook de 
materialen voor de uitwedstrijden verzorgde 
hij. 

Oorsprong 

Sef is geboren en getogen in Sibbe waar hij al-
tijd gewoond heeft. Hij was een kind uit een ge-
zin van 12 kinderen en reeds vroeg 
moest er gewerkt worden om eten te 
hebben. Sef is een selfmade man. Hij 
heeft zijn opleiding voor masseur ge-
volgd, maar was iemand die uitermate 
leergierig was. Hij vroeg altijd naar de 
achtergrond, nam de tijd om te luiste-
ren en ontwikkelde zich op deze wijze 
steeds verder als mens en als deskun-
dige. Hij had een baan bij de WML en 
de eerste jaren kon hij bij MVV werken 
dankzij de WML. Hij moest wel in de zo-
mer meer uren maken voor WML, zo-
dat hij dat kon compenseren op andere 
momenten in het jaar. Daarna is Sef in 
dienst gekomen bij MVV tot zijn pensi-
oengerechtigde leeftijd. Daarna heeft 

hij bijna 12 jaar nog vele 
uren in MVV gestoken. 

De dag van Sef 

Bèr en Pie geven aan dat 
Sef altijd als eerste op de 
club was. Om 08.15 uur 
deed hij dagelijks het sta-
dion open, kwam altijd 
met de fiets naar Maas-
tricht. En dat zes dagen 
per week. Hij ontving de 
spelers, zorgde dat voor 
de trainingen/wedstrij-
den de bandages gewik-
keld werden, was tijdens 
de training/wedstrijd aan-
wezig, en na afloop nam 

hij de tijd om spelers te verzorgen. Tevens 
zorgde hij ervoor dat de spelers energiedrank-
jes en repen kregen na de training, zodat de 
krachten snel weer op peil waren. Maar het al-
lerbelangrijkste was dat hij vertrouwensper-
soon is geweest van vele spelers. Vele spelers 
hadden een warme band met Sef. Een mooi 
voorbeeld is Joeri Schroijen die nu in Grieken-
land voetbalt met nr. 77 op de rug, ter ere aan 
Sef. Maar hij eiste ook discipline van de spelers. 
Je kon je er niet bij Sef met een Jantje van Lei-
den van afmaken. 
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Wat was Sef voor een persoon? 

Zowel Bèr als Pie hebben Sef enorm leren 
waarderen. Hij liet iedereen in zijn eigen 
waarde, ging respectvol om met de ander, 
wilde persé niet op de stoel van de ander zit-
ten. Vaker hoorden de clubartsen hem zeggen: 
“Daor gaon iech neet euver, moot geer aon de 
clubarts vraoge.” De menselijke maat was zijn 
uitgangspunt, hij was altijd solidair met zijn col-
lega’s. Sef was iemand met een topsport men-
taliteit en een vakman met “gouden handen.” 
Een bijzonder aimabele persoon. 

Waarom is Sef zo lang bij MVV gebleven? 

Sef kende een enorm grote liefde voor de 
sport. Hij sportte zelf tot aan zijn dood en deed 
alles voor de sport. Hij was zeer gepassioneerd, 
had een enorm vertrouwen in spelers en een 
verschrikkelijk groot roet-wit hart. Hij kon het 
ook moeilijk loslaten, ook na zijn vertrek als 
masseur/verzorger. 

Wat was de droom van Sef? 

Hij wilde zo graag nog één keer op de 
Markt staan en de promotie vieren. Helaas 
is hem dat niet gegund. 

Anekdote 

Sef zorgde ervoor dat de spelers verant-
woord te eten kregen. De maaltijden wa-
ren vooraf bedacht en afgestemd op de in-
spanningen. Sef kon uit zijn vel springen als 
dan een van de spelers bij wijze van grap 
een pot mayonaise op de eettafel zette. 

Daarnaast was een stopwoord van Sef ON-
GELOOFLIJK. Als bijvoorbeeld de clubarts 
bij hem langskwam, terwijl hij aan het mas-
seren was en ze vroegen “Wie geit ut Sef?”, 

dan hoorde ze altijd “ut zit ONGELOOFLIJK vast 
doc.” (de spieren red). Soms zag Sef dingen die 
hij niet kon begrijpen. Als spelers aankwamen 
met broeken met gaten erin, kon hij dat niet 
modern vinden. “Tegenwoordig betaal je voor 
gaten in een broek.” 

Kleinkinderen 

Sef had twee kleinkinderen (11 en 9 jaar) en die 
waren alles voor Sef. Als hij over hen sprak 
spraken de lichtjes in zijn ogen boekdelen. Vóór 
de kleinkinderen zag de wereld er vaak alleen 
rood-wit uit, de clubkleuren van MVV. De laat-
ste jaren zag Sef ook andere kleuren dan rood, 
namelijk die van zijn kleinkinderen. 

Afscheid 

Dat Sef een aimabel en geliefd persoon was 
bleek wel bij zijn afscheid. Onder het rode vuur 
van de MVV-supporters werd hij naar zijn laat-
ste rustplaats begeleid. 

 

 

Sef dank je wel voor alles wat je voor onze club gedaan hebt.
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« MVV	Podcast
 Iedere week een nieuwe podcast. Jurgen Si-
mon en Wouter van de Berkmortel interviewen 
mensen die betrokken zijn bij MVV. Gemid-
delde lengte van de interviews zijn 20-30 minu-
ten. Te vinden op de website van MVV en aan-
gekondigd via nieuwsbrief MVV. 

 

 

« Historische	Verhalen:	Mares	en	Marres

Deze familie(s) spelen al van het begin af aan 
een rol bij MVV. In één van de voorlopers van 
MVV speelde Arthur Marres. Dat was bij de 
M.F.C. (Maastrichtsche Footbalclub). Uit infor-
matie weten we dat hij bij deze club meege-
daan heeft als midvoor in een vriend-schappe-
lijke wedstrijd tegen Liègeois 1 te Luik. Dit zal 
rond 1911 zijn geweest. 

In het sportblad van 24 maart 1910 wordt mel-
ding gemaakt van een selectiewedstrijd tussen 
twee Limburgse elftallen om te komen tot een 
selectie voor het Limburgs elftal. Hierin speelt 
Charles Marres die afkomstig is van H.B.S.. Bij 
die club speelde ook de broers Georges en 

Henri Marres. Deze Marressen zijn afkom-
stig van Wolder. 

Vervolgens komen we terecht bij Nico 
Mares.  Nico speelde vanaf 1952 bij MVV 
en kwam daar in het eerste elftal in 1961. 
Hij heeft van 1961-1964 en van 1970-1972 
gevoetbald bij MVV. Daartussenin bij Sit-
tardia en PSV. Voor MVV scoorde hij 27 
doelpunten.  En in totaal speelde hij 233 
wedstrijden en scoorde hij 82 doelpunten. 

Op dit moment speelt Luc Mares bij MVV, 
vanaf 9 januari 2018. 
Hij is geboren op 3 ok-
tober 1996, begon te 
voetballen bij RVU en 
ging op 11-jarige leef-
tijd naar Fortuna Sit-
tard. Daar heeft hij ge-
voetbald tot einde sei-
zoen 2016-2017 en 
vanaf begin 2018 
startte hij op amateur-
basis bij MVV. Zijn 
contract loopt af aan 
het einde van dit seizoen.  
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« Verhaole	Oet	De	Aw	Does
Bei “verhaole oet de aw 
does” horen ook ver-
geelde foto’s van ver-
gane glorie. Hier te zien 
is Math Pieters. Hij was 
18 jaar, voetbalde bij 
Kimbria op de Koompen 
en kreeg een contract in 
1958 bij MVV. 

Op deze foto is te zien 
de net gebouwde Geus-
selt (bouw nog niet af) 
tegen Willem II. Dit was 
de openingswedstrijd 
op de Geusselt op 15 -01-1961. Alle MVV-aan-
vallers wilden graag die 1e goal scoren. Math 
was succesvol, na een mooie assist van Jo 
Toennaer.  

Hij speelde in de vijfmans voorhoede… (rechts-
buiten, rechtsbinnen, midvoor, linksbinnen en 
linksbuiten, voor de niet-kenners onder ons). 
Hij was snel maar licht gebouwd. In die tijd 

speelden er nogal wat 
stevige minder wendbare 
kerels in de andere clubs 
en voor hem was het al-
tijd een kunst om niet on-
deruit geschoffeld te wor-
den. Nu kende MVV ook 
wel dit soort voetballers, 
maar Math probeerde die 
altijd voor te zijn door 
sneller te spelen. Mooi 
verhaal was een wedstrijd 
tegen VVV. In de spits van 
VVV stond Jan Schattorjé. 
Een beer van een vent. 

Vlak voor de wedstrijd van MVV tegen VVV 
stond een artikel in de Limburger over deze 
voetballer. Pie van Dijk was een van de MVV 
jongens die zich er niet onder liet krijgen. Sa-
men met Jo Toennaer zouden ze dat varkentje 
wel wassen. Zo geschiedde, Jan Schattorjé 
haalde het einde van de wedstrijd niet. Enne…. 
gele en rode kaarten waren er niet en zeker ook 
geen VAR..

 
 


