
NaGa Solar is een professioneel, ervaren 
ontwikkelaar en investeerder van verschillende 
grootschalige projecten in de zonne-energie 
sector. Wij ontwikkelen zonne-parken van begin 
tot eind. In iedere situatie vinden wij de beste 
solar-PV oplossing voor u. Hierbij houden wij 
rekening met de esthetica van de omgeving en 
vinden wij het belangrijk om een stuk grond 
van meerdere functies te voorzien. Denk hierbij 
aan grazende schapen tussen de zonnepan-
elen, combinaties met vrije uitloopkippen of 
zelfs lage gewassen. Ons team levert een uniek 
proces met bewezen succes. Beginnende bij het 
initiëren van het idee, tot het coördineren van 
elke stap van het ontwikkelingsproces en het 

uiteindelijk omzetten naar een project dat klaar 
is voor de bouw.

  

Door en door Limburgs
Lokaal ondernemen is waar wij voor staan. Dit is 
zichtbaar in ons portfolio en in onze neven-ac-
tiviteiten. Als lid van LWV laten we ons belang in 
ondernemend Limburg zien en streven we naar 
lokale betrokkenheid.

Onze projecten spreken voor zich. De projecten 
in de provincie alleen al wekken in totaal meer 
dan 23 miljoen kwh per jaar aan energie op, ge-
noeg voor 7700 Limburgse huishoudens. Deze in-
itiatieven leveren niet alleen energie aan het net, 
maar ook aan omwonenden van onze projecten. 
Een voorbeeld hiervan is ons project in Beek met 
de BeekseEnergieCoöperatie.

Wij opereren vanuit onze thuisbasis in de “achter-
tuin” van het MVV Stadion en zijn trotse sponsor 
én partner van MVV. Daarom introduceren wij 
graag ons nieuwste project als eerste aan jullie. 
Een energie collectief voor de Maastrichtenaar 
van MVV en NaGa Solar, namelijk: Stralend MVV!

Marathonweg 1 • 6225 XV Maastricht
043 311 1943 • info@nagasolar.nl • www.nagasolar.nl
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‘043’ STEUNT 
MVV!

Postadres:
Postbus 1364
6201 BJ Maastricht

Kantooradres:
Leidenlaan 14
6229 EZ Maastricht

Telefonisch spreekuur 
op werkdagen van 
9.00-12.00 uur via
tel: 043-3117848

www.bewindvoeringen043.nl
E-mail: info@bewindvoeringen043.nl
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Samen kunnen we deze dag 
dichterbij brengen. Kijk wat 
jij kunt doen op kwf.nl.

KWF Kankerbestrijding 
gelooft in de dag dat 
niemand meer hoeft te 
sterven aan kanker.
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COLOFON

PROGRAMMA

SPEELRONDE 1
vrijdag 17 augustus 2018
Jong PSV - FC Eindhoven
FC Twente - Sparta Rotterdam
Roda JC - Jong Ajax
NEC - SC Cambuur
Go Ahead Eagles - Jong FC Utrecht
MVV Maastricht – TOP Oss
RKC Waalwijk - Telstar
FC Dordrecht - Helmond Sport
FC Volendam - FC Den Bosch

maandag 20 augustus 2018
Jong AZ - Almere City FC

SPEELRONDE 2
Vrijdag 24 augustus 2018
Helmond Sport - FC Twente
FC Eindhoven - Go Ahead Eagles
Jong Ajax - FC Dordrecht
Telstar - MVV Maastricht
Almere City FC - Roda JC Kerkrade
TOP Oss – Jong PSV
FC Den Bosch - RKC Waalwijk
Sparta Rotterdam - FC Volendam
SC Cambuur - Jong AZ

maandag 27 augustus 2018
Jong FC Utrecht - NEC

OEFENCAMPAGNE UITSLAGEN 
& DOELPUNTENMAKERS

MVV MAASTRICHT
TOP OSSTOP OSS

VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2018,
STADION DE GEUSSELT, 20.00 UUR

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SUPPORTERSCLUB MVV MAASTRICHTOFFICIEEL ORGAAN VAN DE SUPPORTERSCLUB MVV MAASTRICHT

Wedstrijden Uitslagen
SV Meerssen - MVV Maastricht 1-1 (1-0)
MVV Maastricht - SG Wattenscheid 09 0-1 (0-0)
FC Den Bosch - MVV Maastricht 2-0 (2-0)
MVV Maastricht - Plymouth Argyle FC 1-0 (1-0)
KSK Lierse Kempenzonen - MVV Maastricht 1-1 (0-1)
VV Bunde - MVV Maastricht 0-21 (0-9)
MVV Maastricht - Spouwen-Mopertingen 2-0 (2-0)
Almere City FC - MVV Maastricht 1-1 (0-1)

Doelpuntenmakers
Koen Kostons 13
Pieter Nys 3
Dogan Golpek 2
Jonathan Okita 2
Asumah Abubakar 1
Nino Everaers 1
Maxime Gunst 1
Ricardo Ippel 1
Kjell Knops 1
Dean Koolhof 1
Joeri Schroijen 1
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Havenstraat 19
6211  GJ Maastricht
043 - 450 65 05
www.restaurant-rozemarijn.nl

R E S T A U R A N T 
RO Z E M A R I J N

3-gangen
menu

€35
maandag t/m donderdag
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Mergelweg 12 - 6212 XH 
Maastricht - 06 224 33 048

ACCOUNTANCY

www.nu-accountancy.nl

Pastoor Kribsweg 6 - 6212 BT Maastricht
www.nu-accountancy.nl
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Cybulka Parketvloeren

Grote Gracht 68, 6211 SZ  Maastricht
T 043-3210087 • 06-18354106 • info@cybulka.nl

www.Cybulka.nl
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HURKMANS
In- en Verkoop houten pallets
Van Akenweg 90
6218 HP Maastricht
Tel. 043-3430534
Fax 043-3436020

Sandersweg 200
6219 NW  Maastricht
Tel. 043-3251111
Fax 043-3255370

info@hurkmanspallets.nl
www.hurkmanspallets.nl

0213642.pdf   1 13-7-2018   15:19:460213741.pdf   1 15-8-2018   14:06:21

Sinds 1938
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Reaalruwe 10
6218 CN Maastricht
info@klusbedrijfrb.nl
www.klusbedrijfrb.nl
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Edith Elissen
Voetverzorgingspraktijk

Tamboerijnstraat 23 | 6217 VW Maastricht
Tel: +31 (0) 626 646 316 | Tel: +31 (0) 433 430 535

Medische pedicure
Diabetische voetverzorging | 
Reumatische voetverzorging

Kalknagels | Ingegroeide nagels
Ortheses | Likdoorn

Nagels Knippen € 10,-Voetverzorging € 21,-
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Rosmolen 20, 6229 PH Maastricht
T 043 408 3266 - info@autoservicevanbuuren.nl

www.autoservicevanbuuren.nl
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City Housing
Maastricht
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FRUITHANDEL VROEGOP
AGF Specialist

Heerlijk & Eerlijk

www.fruithandelvroegop.nl
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Mat Mols

Van Slijpenstraat 41 
6225 BK  Maastricht
T: 043 3626703

Bouw & Verbouw

0 6 - 2 1 8 9 5 4 0 9

info@matmols.nl
www.matmols.nl
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RICARDO IPPEL: 

Voor de mindset mag het niet uitmaken tegen wie 
je speelt; we moeten strijd en passie laten zien!!

STATISTIEKEN

STATISTIEKEN

DE LAATSTE TIEN SEIZOENEN 
(COMPETITIE):
Seizoen: thuis: uit:
 M-T T-M
2007/2008: 2-2 4-1
2008/2009: 1-1 1-0
2009/2010: 5-1 3-2
2011/2012: 3-1 0-2
2012/2013: 2-0 0-2
2013/2014: 1-2 2-1
2014/2015: 0-2 0-1
2015/2016: 4-2 1-3
2016/2017: 3-0 0-3
2017/2018: 1-1 1-0

TOTALEN MVV MAASTRICHT 
TEGEN TOP OSS:
Gespeeld 38
Winst 17
Gelijk 5
Verlies 16
Goals voor 62
Goals tegen 54

BUSREIS NAAR TELSTAR – 
MVV MAASTRICHT
Aanstaande vrijdag 24 augustus 
speelt MVV Maastricht in Velsen 
tegen Telstar. Wie deze eerste 
uitwedstrijd van het seizoen 
wil bijwonen, kan zich opgeven 
voor de busreis op de site www.
festivalride.nl/mvv. De prijs 
bedraagt voor leden € 27,50 
en voor niet-leden € 35,=. 
Het vertrek naar Sportpark 
Schoonenberg is om 16.00 uur.

GIJS EIGEN WIJS

Verwachtingen
Voor een nieuw seizoen leeft bij 
iedere supporter de stille hoop 
dat dit hét seizoen van zijn club 
zal worden. Dit geldt voor de 
supporters voor wie het glas 
altijd half vol is, maar ook voor 
die voor wie het glas altijd half 
leeg is. De optimisten vertrouwen 
erop dat de club op tijd een 

representatief, competitief team 
zal samenstellen. De pessimisten 
zullen voortdurend kritiek 
uiten op deze samenstelling, 
maar stiekem  hopen dat ze te 
somber zijn geweest. Het slot 
van het vorige seizoen heeft de 
zwartgalligen voeding gegeven 
voor hun negatieve houding. MVV 

eindigde met een mager gelijkspel 
tegen de tegenstander van 
vanavond en met vier nederlagen. 
Toch wil ik deze supporters op 
Fortuna Sittard wijzen. Hoeveel 
supporters van deze club zullen bij 
de eerste wedstrijd vorig seizoen 
hebben geloofd dat het team zou 
promoveren? In Engeland werd in 
2015-2016 het ‘nietige’ Leicester 
City kampioen. Bij de wedkantoren 
leverde een pond aan het begin 
van de competitie ingezet op deze 
kampioen aan het einde 5.000 
pond op. Ik weet niet of je kunt 
wedden op promotie van MVV uit 
de Keuken Kampioen Divisie, maar 
ik vermoed dat je een soortgelijke 
winst in 2019 zult ontvangen. Dan 
is het glas helemaal vol!

De communicatie vanuit MVV lijkt 
verbeterd. Natuurlijk horen we 
niet het fijne van de besprekingen, 
maar de informatie over komende 
en gaande spelers is goed verzorgd. 
Uiteindelijk is ook openheid van 
zaken over de status van Jonathan 
Okita gegeven. Als ik het goed heb 
begrepen, valt MVV niet veel te 
verwijten. Het is immers logisch 
om de prijs voor een speler aan 
te passen aan de dikte van de 
portemonnee van de koper.

Ik kijk positief uit naar “Us 
MVV’ke” vanavond. Nao väöre!

Gijsbert van Heijst

DE MENING VAN RON ELSEN 

We willen in dit enorme 
krachtenveld van deze komende 
competitie wederom verrassen!

Joeri Schroijen in duel tijdens de oefenwedstrijd MVV Maastricht – SG Wattenscheid 09.

Afgelopen seizoen is het ons voor 
de derde maal op rij gelukt om 
de nacompetitie te halen. Gezien 
onze bescheiden middelen is dit 
toch een prima prestatie.

Enkele spelers hebben zich geprofi-
leerd en zijn vertrokken. Zodoende 
moet ik weer nieuwe spelers inpas-
sen en een nieuw team gaan forme-
ren; dat is onze eerste uitdaging. Bij 
de start van de competitie is mijn 
team nog niet compleet. We zijn nog 
niet daar waar we qua selectie graag 
willen zijn. We zijn op dit moment 
een beetje kwetsbaar. Desondanks 
begint vanavond de competitie. 
Daarom moeten we alle energie rich-
ten op de groep die nu beschikbaar 
is en aan de slag gaan.

Ik denk dat we dit 
seizoen een bij-
zondere competi-
tie gaan meema-
ken. De affiches 
zien er anders 
uit  met nogal 
wat clubs, die de 
ambitie hebben 

om te promoveren 
naar de eredivisie.

Ondanks deze 
enorm sterke com-
petitie hoop ik dat 
we met MVV kun-
nen verrassen en 
op het einde van 
het seizoen kans-

rijk zijn voor de play-offs. Hoe moei-
lijk dit ook zal zijn; het blijft onze uit-
daging. Ook al zijn we qua begroting 
de twaalfde of dertiende club.

In de voorbereiding op het seizoen 
zag je een beeld, dat bijna normaal 
wordt: spelers vertrokken en nieu-
we spelers kwamen erbij. Je kunt 
niet compleet opstarten; er vindt 
een nieuwe hiërarchie, ook in het 
kleedlokaal, plaats. Uiteindelijk moet 
de selectie op 31 augustus zo goed 
mogelijk in balans zijn. We zitten nu 
nog midden in dit traject. Er trainen 
momenteel eerstejaars Jong MVV’ers 
mee met de selectie. We zijn nog op 
zoek naar versterking voor het team 
voor het einde van de sluiting van de 
transferperiode. In principe zoeken 
we naar impulsen voor alle linies, 
zodat ik kan beschikken over zo’n 
twintig spelers. Dus er moet nog het 
en ander gebeuren. Daarentegen 
krijgen de jongens, die er nu zijn, 
alle aandacht om zich te kunnen 
bewijzen. Zij krijgen de kans om het 
zo goed te doen dat ze  misschien 
wel voor een verrassing kunnen 
zorgen.

Vanavond spelen we de eerste wed-
strijd van het seizoen tegen TOP 
Oss. Een ploeg die qua selectie te 
vergelijken valt met die van ons. Zij 
hebben er een aantal spelers bijge-
haald, onder andere Bryan Smeets. 
Het is een degelijke en moeilijk te 
bespelen tegenstander. We zullen 
zien vanavond!

Ricardo is als aanvoerder van 
onze sterrendragers aan zijn 
vierde seizoen begonnen.

Hoe heb je de afgelopen drie 
seizoenen beleefd?
Ik ben naar MVV gekomen om 
mezelf weer in de picture te zetten 
op het niveau dat ik aan kan; dat 
is toch de eredivisie. De eerste twee 
seizoenen is dit bijna gelukt. We 
hebben prima wedstrijden gespeeld. 
Ik voelde me hier ook al snel thuis. 
Ik hoopte vorig seizoen te pieken en 
die laatste stap te maken.

Voor jouw persoonlijk een 
verloren seizoen?
Ja, dat was wel een smet op wat ik 
hier allemaal heb meegemaakt. Ik 
voelde me goed en we speelden goed 
voetbal. Door blessures is 
dit niet zo verlopen zoals 
ik gehoopt had. Ik heb 
mijn contract verlengd met 
de bedoeling om op mijn 
oude niveau terug te komen.

Hoe sta je er nu voor?
Goed, de pijntjes zijn weg en ik ga 
weer richting de ‘oude’ Ippel! Ik ben 
sowieso klaar voor de competitie.

Hoe staat de selectie er aan het 
begin van de competitie voor?
Het is de realiteit dat er elk seizoen 
om welke redenen dan ook spelers 
weggaan en dat je nieuwe spelers 
moet inpassen. Het is jammer dat 
we niet met eenzelfde team twee 
à drie jaar kunnen samenspelen 
en doorbouwen. Wie weet hoever 

we dan waren gekomen? Wat het 
huidige team betreft, zie je dat de 
structuren aanwezig zijn; we zijn 
automatismen aan het inbouwen. 
Positief is dat het met de dag 
beter gaat. We zijn echter nog niet 
compleet; we hebben nog enkele 
impulsen nodig.

Stroken jouw ambities met die 
van MVV?
Ik wil het liefst zo snel mogelijk op 
eredivisieniveau spelen, het liefst 
met MVV. Als dat niet lukt, ligt 
het aan mezelf om hier iets mee 
te doen.

De eerste divisie is dit seizoen 
een sterkere competitie. Er zijn 
nogal wat clubs die de ambitie 
hebben om te promoveren.
Ik denk dat het de sterkste 
competitie in de eerste divisie ooit 
is. Het wordt hierdoor wel een mooie 
uitdaging! We kunnen ons beter in 
de kijker spelen.

Wat is de ambitie?
Dat is toch het halen van de play-
offs. Het zal een hele kluif worden, 
zo reëel moeten we zijn. Ik heb er 
vertrouwen in dat we met een hecht 
team heel ver kunnen komen!
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