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PROGRAMMA

SPEELRONDE 2
Vrijdag 16 augustus 2019
Almere City FC - Jong PSV
FC Den Bosch - Telstar
FC Eindhoven - FC Dordrecht
MVV Maastricht - De Graafschap
NAC Breda - Helmond Sport
FC Volendam - Roda JC
SC Cambuur - Go Ahead Eagles
Maandag 19 augustus 2019
Jong AZ - Excelsior
Jong Ajax - NEC
Jong FC Utrecht - TOP Oss

SPEELRONDE 3
Vrijdag 23 augustus 2019
Helmond Sport - Almere City FC
Telstar - Excelsior 
Roda JC - NEC
De Graafschap - FC Volendam
TOP Oss - Jong AZ
FC Den Bosch - FC Eindhoven
Go Ahead Eagles - Jong FC Utrecht
NAC Breda - sc Cambuur
FC Dordrecht - Jong Ajax
Maandag 26 augustus 2019
Jong PSV - MVV Maastricht
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OEFENCAMPAGNE UITSLAGEN & DOELPUNTENMAKERS

Wedstrijden Uitslagen
BMR – MVV Maastricht 0-12  (0-8)
MVV Maastricht – Lommel SK 1-1  (0-1)
Standard Luik – MVV Maastricht 3-3  (1-2)
MVV Maastricht – Spouwen-Mopertingen 7-0  (2-0)
MVV Maastricht – TOP Oss 1-0  (0-0)
RKHSV – MVV Maastricht 1-12  (0-7)
MVV Maastricht – Al Ta’awoun 2-3  (1-0)

Doelpuntenmakers Aantal
Anthony van den Hurk 10
Koen Kostons 6
Joshua Holtby 5
Serhat Kot 4
Joeri Schroijen 4
Uhro Nissilä 3
Nino Everaers 1
Joe Felix 1
Amadou Sylla 1
Marnick Vermijl 1
Gavin Vlijter 1
eigen doel (RKHSV) 1

Boek de Waterbar

Kinderen leren 
water drinken

Onze waterbar leert kinderen dat water 
erg lekker is. Wel 50 kinderen op één dag. 
Ze krijgen ook nog een eigen bidon... gratis.

Wilt u ook de waterbar op bezoek, op 
school, sportclub of feest? Ga naar de site 
en boek meteen:

literwaterperdag.nl
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Bijna jarig? Vraag 
geen kado maar 
een donatie.
Kijk op kadoneren.nl 

01. MVV Maastricht - De Graafschap.indd   1 14-8-2019   10:47:54



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

€38,50
maandag t/m donderdag
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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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GESPECIALISEERD IN KUNSTGRAS 
SPORTVELDEN ONDERHOUD 

info@wittouck.nl - 043 7820544
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info@hurkmanspallets.nl
www.hurkmanspallets.nl

Van Akenweg 90
6218 HP Maastricht
Tel. +31 (0)43-3430534
Mob. +31 (0)653861042

HURKMANS
In- en verkoop houten pallets

Sandersweg 200
6219 NW Maastricht
Tel. +31 (0)43-3251111
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www.formani.com

0230773.pdf   1 22-7-2019   11:00:54

City Housing
Maastricht
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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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 Dorpstraat 1 - 6227 BK Maastricht
 043 - 367 11 88

 klantenservice@weertsonline.nl
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Sinds 1938
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STATISTIEKEN

STATISTIEKEN
GIJS EIGEN WIJS

Inzet
DE MENING VAN FUAT USTA

We willen attractief voetbal laten zien!

CYBULKA PARKETVLOEREN

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

WWW.CYBULKA.NL
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Cantecleerstraat 85 | 6217 BV Maastricht 
046 - 888 22 00 | info@mosaessport.com

www.mosaessport.com
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Leijser & Hermans
Vleugels en piano’s

Papenstraat 15a, 6211 LG Maastricht.  043 321 37 61

100 jaar service en 
vakmanschap

Leijser & Hermans
Vleugels en piano’s

Papenstraat 15a, 6211 LG Maastricht.  043 321 37 61

100 jaar service en 
vakmanschap
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Grote Gracht 60a 
6211 SX

Maastricht

Tattoo en piercing
043-3213051

Like ons 
op facebook

0231018.pdf   1 14-8-2019   9:53:25

ANTHONY VAN DEN HURK:

Dit seizoen leg ik de lat hoger!
Het is nu nog onduidelijk hoe 
“Us MVV’ke” er per 1 septem-
ber voor zal staan. MVV moet 
wachten op kansen, die zich de 
komende weken voordoen. Ron 
Elsen heeft – naar ik verwacht 
– meer tijd om alert te blijven 
op mogelijke meevallers. Dat 
MVV vasthoudt aan stringente 
budgettering en dus niet bereid 
is spelers een salaris te betalen 
dat niet in verhouding staat tot 
dat van andere selectieleden, 
stemt menig MVV-supporter tot 
ontevredenheid, maar diezelfde 
supporter is straks “gruuts” 
als MVV door de KNVB finan-
cieel positief wordt beoordeeld 
zonder afhankelijk te zijn van 
dubieuze financiers.

Vergeet niet dat de technische 
staf voor de wedstrijd tegen 
Go Ahead Eagles moest impro-
viseren, nu een aantal van 
de beoogde verdedigers niet 
beschikbaar was. Gevolg, een 
niet ingespeelde verdediging.

Net als vorig seizoen leek 
MVV het spel te controleren. 
Dit leverde weinig rendement 
op. Vervolgens scoorden de 
Deventenaren na situaties die 
MVV beter had kunnen uitspe-

len. MVV miste een “brekend” 
middenveld. De tegenstander 
kon de momenten van omscha-
keling makkelijk benutten.

MVV gaf na de 3-1 achterstand 
niet op. Vlak voor het einde 
had de gelijkmaker van Gavin 
Vlijter kunnen vallen. Hij wilde 
zich bewijzen. Wanneer hij bij 
MVV het plezier in het voet-
ballen kan terugvinden, zullen 
wij als toeschouwers daaraan 
leuke momenten overhouden. 
De aanvallende impulsen van 
Natanaël Frenoy, gehuurd van 
Standard Luik, beloven veel.

Punt van aandacht blijft de 
slordigheid. Het is evident dat 
het spel veel sneller gaat dan je 
vanaf de tribune kunt zien, maar 
toch moet het te trainen zijn om 
voortdurend alert op het veld te 
lopen en te blijven om steeds het 
betere vervolg te kiezen.

Vanavond tegen De Graafschap 
krijgt Fuat Usta voor het eerst 
de kans zijn visitekaartje af 
te geven. Hopelijk begrijpt hij 
wat bedoeld wordt met “Aon de 
geng!”
 
Gijsbert van Heijst

Ik zeg eerst iets over de voor-
bereiding op dit seizoen: in de 
eerste week zijn we gestart met 
een kleine groep. We hebben een 
aantal testspelers laten komen; 
dit hebben we niet gedaan om 
het testen ‘an sich’, maar voor-
al om te kijken om ons team 
sterker te maken. Met als doel 
om MVV in de gewenste positie 
te krijgen dat we mee kunnen 
doen om de prijzen. We hebben 
Enes Mahmutovic als centrale 
verdediger binnengehaald. Hij 
heeft laten zien dat hij een goede 
versterking voor ons team is. 
Helaas is hij vanwege een bles-
sure voor langere tijd uitgescha-
keld. Daarnaast zijn Marnick 
Vermijl en Maxime Gunst door 
blessures niet inzetbaar. Zij trai-
nen gelukkig weer met de groep 
mee. Ook Jérôme Deom hebben 

we vastgelegd. We zijn 
bezig met een team 
van eigen spelers te 
creëren en eventueel 

daaromheen spe-
lers te halen, 

die een 
versterking 
voor ons 
betekenen. 
Daarnaast 
hebben 

we de Uruguayaan Bonifazi 
gehaald, een typische karakter-
speler die binnen ons team past. 
En Serhat Kot, afkomstig van de 
jeugd van Fenerbahçe, heeft ook 
deze week voor ons getekend. 
Naast jeugdspelers versterkten 
ook Frenoy en Vlijter de selec-
tie. We zijn nog steeds bezig om 
MVV op de gewenste posities 
sterker te maken. Ik wil wel spe-
lers hebben die graag voor MVV 
willen voetballen en trots zijn 
dat ze hier mogen voetballen! 
Ondanks de beperkingen tijdens 
de voorbereiding hebben we 
toch enkele prima wedstrijden 
op de mat neergelegd, waarin we 
aanvielen, kansen creëerden en 
goals maakten. In de wedstrijd 
tegen Go Ahead (een van de 
kampioenskandidaten), stonden 
we in principe goed te spelen. 
Na de voorsprong hadden we 
de wedstrijd meer moeten con-
troleren. De tegendoelpunten 
gaven we te gemakkelijk weg. 
Maar wel complimenten aan de 
jongens dat ze tot het laatste 
fluitsignaal er alles aan gedaan 
hebben om nog een resultaat 
eruit te slepen. Vanavond tegen 
De Graafschap willen we voor 
onze eigen supporters attractief 
voetbal laten zien!

DE LAATSTE TIEN 
SEIZOENEN (COMPETITIE):
Seizoen: thuis: uit: 
 M-G G-M
1999/2000: 0-2 2-1
2003/2004: 0-4 1-0
2005/2006: 1-0 0-2
2006/2007: 1-3 3-3
2009/2010: 1-3 2-1
2012/2013:: 2-2 1-1
2013/2014: 2-1 0-1
2014/2015: 0-1 3-1
2016/2017: 2-0 2-0
2017/2018: 1-3 1-2

TOTALEN MVV MAASTRICHT 
TEGEN DE GRAAFSCHAP:
Gespeeld  46
Winst  18
Gelijk  11
Verlies  17
Goals voor  71
Goals tegen  72

TOPSCORERS MVV 
MAASTRICHT TEGEN DE 
GRAAFSCHAP:
4 goals: 
Daniel Gomez  
3 goals: 
Jo Bonfrère
Johan Dijkstra
2 goals o.a.: 
Danny Schreurs
Maìc Sema
Bryan Smeets

Vorig jaar kwam de 26-jarige 
Anthony over van de 
Superboeren naar Us MVV’ke.

Het duurde even voor je jouw 
draai hier had gevonden. Hoe 
kijk je hier op terug?
Ik had inderdaad een moeizaam 
begin; ik kwam pas later bij de 
selectie na een goed gesprek 
met de technische staf. Ik heb 
bewust gekozen voor MVV. Ik 
had weinig gespeeld in de voor-
bereiding en was voorafgaan-
de ook nog eens een halfjaar 
geblesseerd geweest en als je als 
spits niet of weinig scoort is dat 
niet goed. Ik ben gewoon rustig 
gebleven en gelukkig zag je na 
de winterstop een kentering.

Uiteindelijk scoorde je vijftien 
keer. Tevreden als spits?
Achteraf wel; zo’n score is toch 
niet verkeerd? Voor de win-
terstop scoorde ik slechts vier 
maal en daarna dus elf keer. 
Dit seizoen wil ik die lijn door-
trekken en de lat hoger leggen.

Het niet halen van de play-
offs was natuurlijk een 
teleurstelling?
Ja, ondanks dat we een goede 
periode hadden in de tweede 

seizoenshelft; we waren echter 
niet constant genoeg waardoor 
we de nacompetitie misten. 
We hadden weliswaar eerder 
vakantie, maar het is echt niet 
leuk om dan andere ploegen 
nog wel te zien voetballen in de 
play-offs.

Je bent dit jaar aanvoerder; 
geeft dit nog een speciaal 
gevoel?
Ik heb vorig seizoen ook al 
enkele malen de aanvoerders-
band gedragen; ik probeer 
vanuit nature en mijn ervaring 
jongens te helpen en vooral 
de jongere spelers en ‘oudere’ 
spelers te verbinden. Ook als ik 
die band niet zou dragen, pro-
beer ik leiding te geven.

Geeft het nog extra cachet?
Nee, niet echt. Het is wel een 
hele eer om voor MVV de aan-
voerdersband te dragen.

Hoe was de voorbereiding op 
dit seizoen?
Voor mij persoonlijk was deze 
goed. Ik ben fit en heb veel 
doelpunten gemaakt. Als team 
hebben we, ondanks dat we 
nog niet compleet zijn, goede 
wedstrijden gespeeld.

Hoe beoordeel je huidige 
selectie?
We zijn nog zoekende en er 
moet versterking komen, ook 
qua breedte van de selec-
tie. We hebben een nieuwe 
trainersstaf en de spanning 
op competitiewedstrijden is 
natuurlijk heel anders als tij-
dens de voorbereiding. Ik heb 
er wel vertrouwen in.

Wat mogen we als supporters 
verwachten?
Als voetballer wil je altijd het 
hoogst haalbare bereiken en 
daar gaan we voor. Ik hoop dat 
de supporters ook dit seizoen 
weer volledig achter ons staan!
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