
In samenwerking met MVV en de gemeente Maastricht 
zal in 2019 de energie coöperatie Stralend MVV 
worden gerealiseerd. Na de vernieuwing van een 
gedeelte van de tribune van het Stadion de Geusselt, 
zal NaGa Solar met haar partners een zonne-installatie 
plaatsen op het dak van het stadion. Buiten het 
sponsoren van MVV met deze installatie, kunt ook u als 
MVV supporter deelnemen en uw voordeel uit 
dit project halen.

Enthousiast geworden? Doe mee!
Bent u woonachtig in de omgeving van het stadion? 
Dan krijgt u de kans om te investeren in de duurzame 
energie van Stralend MVV. Een uitgelezen kans 
voor de mensen die graag willen investeren in 

duurzame energie, maar die bijvoorbeeld geen 
geschikt dak hebben voor zonnepanelen! Adopteer 
een zonnepaneel en ontvang zo een korting op 
uw energierekening. U realiseert hiermee een zeer 
aantrekkelijk totaal rendement!

Binnenkort organiseert Stralend MVV haar eerste 
infoavond. Meld u alvast aan voor meer informatie 
over het project op nagasolar.nl/stralendmvv
 
De aftrap van het project samen met Frans Erens van 
MVV en NaGa’s CEO, Henny Pelsers.

Marathonweg 1 • 6225 XV Maastricht • 043 311 1943

info@nagasolar.nl • www.nagasolar.nl/stralendmvv
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Een nieuw voorbeeld van NaGa’s 
enthousiasme in lokaal ondernemen. 
NaGa Solar en MVV bundelen hun 
krachten voor de ontwikkeling van 
Stralend MVV. Een initiatief van een 
MVV Sponsor vóór MVV supporters.

@StralendMVV
Ons team is druk bezig met de voorbereidingen en houdt u graag op de hoogte via Facebook en 
Twitter. Volg @StralendMVV ! Voor meer informatie, inschrijvingen en andere vragen. Mail naar 
info@stralendmvv.nl Onze website is binnenkort online, voor nu kunt u terecht op onze social 
media, nagasolar.nl/stralendmvv en persoonlijk via ons email adres.

NaGa Solar introduceert:

Stralend MVV!
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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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PROGRAMMA

SPEELRONDE 3
vrijdag 31 augustus 2018
Jong PSV - Helmond Sport
FC Eindhoven - Almere City FC 
Telstar - Jong FC Utrecht
FC Volendam - Jong AZ
FC Twente - Roda JC 
TOP Oss - SC Cambuur
NEC - FC Dordrecht
FC Den Bosch - Jong Ajax
MVV Maastircht - Go Ahead Eagles
RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam

SPEELRONDE 4
Vrijdag 7 september 2018
Helmond Sport - FC Den Bosch
Jong FC Utrecht - Jong PSV
Almere City FC - MVV Maastricht
Go Ahead Eagles - FC Volendam
FC Dordrecht - Telstar 
Sparta Rotterdam - FC Eindhoven
SC Cambuur - RKC Waalwijk
Zaterdag 8 september 2018
FC Twente - TOP Oss
Roda JC - NEC
Maandag 10 september 2018
Jong AZ - Jong Ajax

MVV MAASTRICHT
GO AHEAD EAGLESGO AHEAD EAGLES

VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2018,
STADION DE GEUSSELT, 20.00 UUR

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

BETAALKAART: MEER SERVICE 
VOOR SUPPORTER

Nieuw in De Geusselt: de Veer Zien MVV-betaalkaart. 
Meer service voor de supporter, meer gemak voor de 
vrijwilligers. “Als Veer Zien MVV kijken we altijd naar 
nieuwe mogelijkheden om te verbeteren. Deze kaart 
is daar een mooi voorbeeld van”, zegt Jasper Jongen, 
voorzitter van Veer Zien MVV.

Opwaarderen van de betaalkaart kan, na registratie, via de 
zogeheten KNIP-app op de smartphone of thuis op de pc via www.
veerzienmvvbetaalkaart.nl. Uiteraard is het opwaarderen ook nog 
steeds mogelijk bij één van de vier servicepunten die daarvoor 
in het stadion worden ingericht. Opwaarderen in het stadion 
kan overigens met cash of met PIN. Jongen:“ En mensen die het 
niet lukt, helpen we.” Uiteraard behouden seizoenkaarthouders 
en donateurs van Veer Zien MVV hun 10% korting op een 
consumptie. Losse kaarten zijn de eerste drie wedstrijden gratis 
bij een opwaardering van 10 euro of meer. Daarna kost een losse 
kaart 1 euro. 

Zie ook: www.veerzienmvvbetaalkaart.nl
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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
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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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wyckerbrugstraat 29b Maastricht

t.+31(0)43 351 05 91 ~ www.wyckercabinet.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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LUC MARES: 

Het bevalt me prima in Maastricht!

STATISTIEKEN

STATISTIEKEN
DE LAATSTE TIEN SEIZOENEN 
(COMPETITIE):
Seizoen: thuis: uit:
 M-G G-M
2005/2006: 1-0 1-1
2006/2007: 4-1 2-0
2007/2008: 0-1 2-1
2008/2009: 1-1 0-0
2009/2010: 0-0 4-0
2010/2011: 4-3 3-0
2011/2012: 1-2 2-1
2012/2013: 3-3 0-0
2015/2016: 1-2 0-0
2017/2018: 4-3 3-1

TOTALEN MVV MAASTRICHT 
TEGEN GO AHEAD EAGLES:
Gespeeld  80
Winst  21
Gelijk  31
Verlies  28
Goals voor  103
Goals tegen  115

BUSREIZEN NAAR ALMERE 
CITY FC – MVV EN FC 
EINDHOVEN – MVV
Vrijdag 7 en vrijdag 14 sep-
tember speelt MVV Maastricht 
twee uitwedstrijden na elkaar, 
en wel tegen Almere City FC en 
FC Eindhoven. Wie deze uit-
wedstrijden wil bijwonen, kan 
zich opgeven voor de busreis 
op de site www.festivalride.
nl/mvv. Daar het buscombi’s 
betreft, wordt er op de heenreis 
geen alcohol geschonken. De 
prijs per reis bedraagt voor 
leden € 27,50 en voor niet-le-
den € 35,=. Het vertrek naar 
Almere is om 16.00 uur en 
naar Eindhoven om 18.00 uur.

GIJS EIGEN WIJS

Reprise
De thuiswedstrijd tegen Go 
Ahead Eagles was in 2017 de 
opmaat naar een seizoen met 
weinig hoogtepunten. Achteraf 
was deze eerste wedstrijd tegen 
de Deventenaren, die net gede-
gradeerd waren, vooral door het 
spectaculaire scoreverloop wel 
bijzonder.

De eerste thuiswedstrijd van 
deze jaargang van de KK Divisie 
tegen TOP Oss begon nogal 
ongeorganiseerd en amateu-
ristisch. De opening van de 
rookvrije Gamin-tribune kwam 
in mijn ogen bepaald niet over-

tuigend over. Het doek van een 
van onze belangrijkste sponso-
ren werd slechts met veel moeite 
gepresenteerd. Daarop volgde de 
blamage rond het Mestreechs 
Volksleed. Dit moet beter!

Gedurende de wedstrijd tegen 
TOP Oss was er maar een echte 
uitblinker, de Angel-Side. Op 
het veld was MVV niet de min-
dere, maar de meest ongeluk-
kige ploeg. Een gelijkspel zou 
de krachtsverhoudingen beter 
hebben weergegeven. Ondanks 
zijn driftige gebaren was “onze” 
Bryan Smeets een van de min-

dere; het is hem gegund dat 
hij zijn vorm terugvindt. Voor 
de wedstrijd tegen Telstar werd 
bekend dat Jonathan Okita ver-
huisde naar NEC. Diens instel-
ling in de voorbereiding met alle 
nauwelijks gefundeerde ste-
rallures was zodanig, dat MVV 
tevreden moet zijn met deze 
overgang. Uit spelerskringen 
viel te horen dat de affaire ertoe 
heeft bijgedragen dat de onder-
linge stemming in onze selectie 
nu prima is.

Saamhorigheid en werklust zijn 
twee vereisten om tot een leuk 
seizoen te komen. Dit was te 
zien tegen Telstar. Net als tegen 
TOP Oss kon in het geheel geen 
kritiek op de inzet van “Us MVV-
ke” worden gegeven. Weliswaar 
was de start van MVV moeilijk, 
maar na 15 minuten kreeg MVV 
controle. De 0-1 was verdiend!
Go Ahead Eagles is veel beter 
begonnen dan vorig seizoen. 
Goede tegenstand geeft MVV 
vaak inspiratie, toch zal het een 
zware opgave worden om na 90 
minuten een mooi resultaat op 
het Geusselt-scorebord te laten 
zien. Nao väöre!

Gijsbert van Heijst

DE MENING VAN RON ELSEN 

We bouwen verder aan de club!

Ricardo Ippel in duel met Maastrichtenaar Bryan Smeets tijdens MVV Maastricht – TOP Oss.

De ouverture van het nieu-
we seizoen was als start 
natuurlijk teleurstellend. We 
begonnen met een verbouwd, 
vernieuwd en verjongd MVV. 
Het voetbal daarentegen vond 
ik niet teleurstellend. De ploeg 
heeft binnen haar mogelijk-
heden een redelijk niveau 
gehaald met kansen om te 
kunnen winnen.

Het was zo’n wedstrijd waarin de 
partij die het eerste scoorde ook 
zou winnen. Dat is ook gebeurd. 
Uit een counter scoorde TOP Oss 
het eerste doelpunt. Wij zijn nog 
twee keer dichtbij de gelijkmaker 
geweest. Maar het viel niet goed 
voor ons en dus verloren we die 
wedstrijd. Gezien de organisatie, 

teamontwikkeling 
en de wapens 
die we tot onze 
beschikking 
hadden was dit 
redelijk. Alleen 
het resultaat was 

vervelend.
Vervolgens speel-
den we de eerste 
uitwedstrijd 
tegen Telstar. 
De ploeg heeft 
tegen Telstar heel 

goed georganiseerd gespeeld. We 
hebben zelfs geen enkele uitge-
speelde kans weggegeven. Vooral 
ons opbouwende en aanvallende 
spel was van een hogere kwaliteit 
dan in de eerste wedstrijd. We 
scoorden slechts eenmaal, terwijl 
we zeker drie à vier keer hadden 
kunnen scoren. Belangrijk was 
dat we de eerste drie punten bin-
nen haalden. Dat is belangrijk en 
geeft de ploeg zelfvertrouwen. Ik 
blijf wel opmerken dat we vorige 
week slechts veertien veldspelers 
hadden. We kunnen het met de 
huidige samenstelling van de 
spelersgroep geen heel seizoen 
volhouden. Daarom vond ik dat 
er nog wat diende te gebeuren 
voor de transfermarkt vanavond 
sluit. Door de verkoop van Okita 
hebben we hier ook ruimte voor. 
Financieel gezien is dat prima. 
Zolang er geen nieuwe spelers 
zijn, gaat alle energie in de rich-
ting van de huidige groep.

Vanavond spelen we de tegen 
Go Ahead Eagles, een outsider. 
Zij hebben goed geïnvesteerd, 
onder andere in een nieuwe 
trainer en spelers met bagage. 
Een ploeg met specifieke kwali-
teiten; het kan dus een leuk en 
mooi duel worden!

De 21-jarige Luc is onder 
de rook van de Geusselt in 
Rothem opgegroeid.

Hoe ben je begonnen met 
voetballen?
Als kleine jongen ben ik bij 
RVU begonnen; ik maakte al 
snel de overstap naar de jeugd 
van Fortuna, waar ik de gehele 
jeugdopleiding heb doorlopen.
Waarom destijds de stap naar 
Fortuna?
Zij waren de eerste die mij 
benaderden. MVV kwam te laat.
Je speelde bij Fortuna twee 
seizoenen in het eerste elftal. 
Daarna kreeg je geen contract 
meer. Waarom?
Dat weet ik niet exact; ik heb 
toch aardig gepresteerd bij 
Fortuna (60 wedstrijden in 
het eerste gespeeld). Maar er 
veranderden dingen bij de club 
en ik kreeg geen contract meer 
aangeboden.
En toen?
Ik heb een halfjaar zonder club 
gezeten. Via mijn ooms kwam 
ik in contact met MVV. Ik heb 
een testwedstrijd gespeeld met 
de jeugd en daarna kon ik met 
de eerste selectie meetrainen.
Na de laatste winterstop kon 

ik op amateurbasis aansluiten 
bij MVV.
Hoe is het eerste halve jaar 
bevallen bij MVV Maastricht?
Nou, goed dus. Ik kwam meteen 
de eerste wedstrijd na de 
winterstop in de basis te staan 
en ben er vervolgens niet meer 
uit gegaan. Ik vind het dus 
‘sjiek’ hoe het gegaan is. Mooie 
club, veel publiek en fanatieke 
goede supporters.
Wat is jouw favoriete positie?
Ik speel het liefst als 
controlerende middenvelder. 
Maar ik kan ook centraal 
achterin spelen. In de eerste 
wedstrijden van het nieuwe 
seizoen was dit het geval. Dus 
in principe kan ik op beide 
posities uit de voeten.
Wat ben je voor een soort 
speler?
Ik ben rustig aan de bal, ik 
beschik over een goede pass, 
ben goed in de opbouw van 
het spel. Ik heb een goed 
spelinzicht; ik kan goed van 
tevoren inschatten waar ik 
moet zijn.
Wat moet er verbeterd 
worden?
Ik moet fysiek sterker worden, 
zeker als ik achterin blijf spelen. 

Ik wil meer aanwezig zijn op het 
veld en moet wat meer van me 
laten horen.
We zijn pas onderweg in 
de competitie. Hoe sta je 
tegenover de huidige selectie?
Op zich hebben we goede 
spelers. Ik denk alleen dat we 
in de breedte nog te weinig 
hebben. Zeker als er spelers 
vanwege schorsingen en 
blessures gaan uitvallen. Dus er 
moeten zeker spelers bij komen. 
Daarnaast blijft het mankement 
dat we te weinig scoren.
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zeker als ik achterin blijf spelen. 
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