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SELECTIES

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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Doel:
 Gilles Deusings 23
 Vladan Kujovic 78
 Lars van Meurs 12

Verdediging:
 Facundo Bonifazi  6
 Natanaël Frenoy 15
 Maxime Gunst  5
 Raoul Last 30
 Shermar Martina 3
 Enes Mahmutovic 4
 Luc Mares 17
 Marnick Vermijl 2

Middenveld:
 Jérôme Deom 14
 Nino Everaers 28
 Joshua Holtby 8
 Serhat Kot 20
 Shermaine Martina 21
 Pieter Nys 13
 Tim Zeegers 32

Aanval:
 Anthony van den Hurk 9
 Koen Kostons 16
 Joeri Schroijen 11
 Gavin Vlijter 22

Trainer:
Fuat Usta

Assistent-trainer:
Roger Reijners

Doel:
26  Raf Mertens
1  Tom Muyters
16  Radomir Novakovic

Verdediging:
21  Juan-Gerardo Alonso
5  Yann Aurel Bisseck
33  Timothy Durwael
20  Roshon van Eijma
4  Richard Jensen
27  Mitchel Keulen
13  Pepijn Schlösser
3  Daryl Werker

Middenveld:
7  Roland Alberg
8  Antonio Cotán
6  Robert Klaasen
14  Livio Milts
29  Romario Rösch
24  Nicky Souren
22  Niels Verburg

Aanval:
11  Jordy Croux
23  Ivan Prtajin
18  Mart Remans
10  Chance Simakala
9  Iké Ugbo

Trainer:
Jean-Paul de Jong

Assistent-trainer:
Maurice Verberne

www.ambiance.nl/maratec

 ZONWERING

  ROLLUIKEN

  RAAMDECORATIE

 TERRASOVERKAPPINGEN

 HORREN

   KUNSTSTOF KOZIJNEN

Heerderdwarsstraat 25, Maastricht

T (043) 363 55 88 - E info@maratec.nl

Het grote 
genieten

begint bij de grootste 
zonweringspecialist 

van Nederland

www.ambiance.nl/maratec

 ZONWERING

  ROLLUIKEN

  RAAMDECORATIE

 TERRASOVERKAPPINGEN

 HORREN

   KUNSTSTOF KOZIJNEN

Heerderdwarsstraat 25, Maastricht

T (043) 363 55 88 - E info@maratec.nl

Het grote 
genieten

begint bij de grootste 
zonweringspecialist 

van Nederland

www.ambiance.nl/maratec

 ZONWERING

  ROLLUIKEN

  RAAMDECORATIE

 TERRASOVERKAPPINGEN

 HORREN

   KUNSTSTOF KOZIJNEN

Heerderdwarsstraat 25, Maastricht

T (043) 363 55 88 - E info@maratec.nl

Het grote 
genieten

begint bij de grootste 
zonweringspecialist 

van Nederland

ZONWERING • OUTDOOR LIVING • KUNSTSTOF KOZIJNEN

maratec.indd   1 27-8-2019   15:18:36



De eerste thuiswedstrijd van het 
seizoen tegen De Graafschap 
speelden we de eerste 25 
minuten goed. We creëerden 
een goede kans op 1-0. Na het 
doelpunt van De Graafschap 
waren we even wat dingen 
kwijt; er werd niet gebracht wat 
we afgesproken hadden. We 
moesten te allen tijde vanuit 
onze organisatie blijven voetbal-
len en de focus erop houden, 
geduldig blijven en zoeken naar 
de 1-1. Dat deden we niet en 
ineens kregen we 0-2 op ons 
bord. Vanaf dat moment wisten 
we dat we het moeilijk zouden 
krijgen tegen een club als De 
Graafschap. We hebben twee 
zware tegenstanders gehad die 
zeker bovenin mee gaan doen 
om de prijzen. Het is duidelijk 
dat zij verder zijn dan wij. Wij 

zijn nog zoekende 
naar versterkingen. 
Hopelijk hebben 
we vandaag de 

selectie rond (op 
het moment 

van 
schrijven 
waren 
we hier 
nog 
volop 

mee bezig). Die complete selec-
tie kan ons naar een hoger 
niveau tillen. De verwachtingen 
zijn natuurlijk hoog en mensen 
raken vlug teleurgesteld. Pas in 
mei worden de prijzen verdeeld 
en dan moeten we erbij zijn.
Als ik kijk naar onze tegendoel-
punten, kun je niet spreken 
van uitgespeelde kansen, maar 
meer van fouten van onze kant 
bij spelhervattingen. Het moge 
duidelijk zijn dat we in het 
begin van de competitie zware 
tegenstanders zouden treffen en 
onze ploeg er nog niet is waar 
we willen en moeten  zijn. Ik 
wil nog een pluspunt benoemen 
en dat waren de supporters 
die ons tot aan het einde zijn 
blijven steunen, dat was fan-
tastisch. Het harde werken van 
onze jongens moet straks wel 
leiden tot resultaten. In de 
wedstrijd tegen Jong PSV heb-
ben we dit al kunnen zien; de 
ploeg heeft er alles aan gedaan 
om te winnen met gediscipli-
neerd spel. De derby van van-
daag is een mooi affiche; we 
gaan het veld op met de ster op 
de borst en met de borst voor-
uit om met goed en attractief 
spel tot een positief resultaat te 
komen!

De wandeling van het station in 
Maastricht naar het stadion, die 
ik al sinds 1963 met regelmaat 
maak, voelt als de weg naar huis. 
Net als veel andere supporters 
ben ik hevig geschrokken 
van de entree in de Geusselt 
voor de wedstrijd tegen De 
Graafschap. Zelfs in de meeste 
Nederlandse gevangenissen 
word je op een vriendelijker 
manier tegemoet getreden dan 
op die vrijdagavond. Waarom 
moeten al die beveiligers een 
dergelijk agressieve uitstraling 
hebben? In alle handleidingen 
conflictbeheersing staat dat 
je irritaties moet vermijden. 
Welnu, hoewel ik helemaal niet 
gecontroleerd ben, voelde ik 
mij niet welkom in mijn eigen 
stadion. Trek voortaan een rood-
wit shirt aan; veel minder reden 
tot aanstoot.
Gewone supporters hebben het 
altijd op prijs gesteld dat ze 
voor de wedstrijd een gedrukt 
exemplaar kregen van de 
opstelling. Zeker voor de ouderen 
is dat – vooral in het begin van 
het seizoen – een onmisbare 
bijdrage aan herkenning van 
spelers. Het verschaffen van 
deze informatie kost heel weinig 
en levert veel sympathie op. 

Vraag zo nodig een of andere 
Maastrichtse copyshop om 
deze service met een financiële 
bijdrage te ondersteunen.
Na de goede wedstrijd in 
Deventer liet MVV thuis tegen De 
Graafschap buiten het eerste half 
uur weinig zien. Het is natuurlijk 
absurd dat De Graafschap 
tegen MVV beschikte over 
sterspeler Youssef El Jebli en 
dat de komende tegenstanders te 
maken krijgen met een verzwakt 
Achterhoeks team. Ik ben het 
volstrekt met Paul Penders 
eens: de eerste dag van de 

vaderlandse competitie moet de 
transfermarkt gesloten zijn. Dit 
moet op Europees niveau worden 
geregeld!
Typisch MVV, de niet geheel 
verwachte overwinning op Jong 
PSV, net als MVV een ploeg die 
nog op zoek is naar de beste 
formatie. Vanmiddag moet er 
echter een winnende formatie 
staan. Hopelijk zijn alle nieuwe 
spelers nu bekend met het 
derbygevoel. Stuur de Zorro uit 
Parkstad met lege handen terug! 
Nao väöre!
Gijsbert van Heijst

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
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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

Thuis
DE MENING VAN FUAT USTA

Met de ster op de borst en met de borst vooruit!

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

0230910.pdf   1 1-8-2019   10:06:22

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
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LUC MARES:

Met zijn allen vanmiddag volop de strijd aangaan!

dat zij verder zijn dan wij. Wij 
zijn nog zoekende 
naar versterkingen. 
Hopelijk hebben 
we vandaag de 

selectie rond (op 
het moment 

van 
schrijven 
waren 
we hier 

volop 

DE LAATSTE TIEN 
SEIZOENEN (COMPETITIE):
Seizoen: thuis: uit: 
 M-R R-M
1990/1991: 1-2 1-0
1991/1992: 0-2 0-2
1992/1993: 2-1 0-0
1993/1994: 1-0 4-1
1994/1995: 1-1 4-0
1997/1998: 1-2 3-0
1998/1999: 0-0 2-1
1999/2000: 0-0 3-1
2014/2015: 3-1 2-0
2018/2019: 2-0 2-2

TOTALEN MVV MAASTRICHT 
TEGEN RODA JC:
Gespeeld 42
Winst 13
Gelijk 10
Verlies 19
Goals voor 53
Goals tegen 69

TOPSCORERS MVV 
MAASTRICHT TEGEN RODA JC:
6 goals:
Cees Schapendonk 
3 goals:
Bert van Marwijk
2 goals:  
Cor Pot
Huub Smeets
Jan Streuer
1 goal o.a.:
Anthony van den Hurk
Joeri Schroijen
Marnick Vermijl

De 22-jarige Luc is aan zijn 
tweede volle seizoen bij onze 
Sterrendragers begonnen.

Hoe heb jij je doorontwikkeld 
als speler?
Ik begonnen als middenvelder; 
ik denk dat ik heb laten zien 
dat ik op die positie goed uit 
de voeten kan. Daarna werd ik 
ingezet als centrale verdediger. 
Persoonlijk maakt het mij niets 
uit waar ik speel.

Vorig seizoen noemde je als 
verbeterpunten: fysiek sterker 
worden, meer aanwezig zijn in 
het veld en meer van mij laten 
horen. Hoe sta je er nu voor?
Ik denk dat ik op alle drie die 
zaken vooruitgang heb geboekt. 
Ik heb ook buiten het seizoen 
om hieraan gewerkt. Zo heb ik 
onder andere zeven kilo aan 
spierkracht gewonnen.

Hoe kijk jij terug op het 
afgelopen seizoen?
Je kunt het omschrijven als een 
‘net niet’ seizoen; vaak hebben 
we het in de eindfase van wed-
strijden laten liggen, waardoor 
we teveel gelijk gespeeld hebben 
en wij de nacompetitie helaas 
niet haalden.

De competitiestart viel 
enigszins tegen?
Vergeet niet dat we tegen twee 
heel sterke tegenstanders 
hebben gespeeld. In de eerste 
wedstrijd hebben we wel laten 
zien, dat we mee kunnen 
doen tot aan het einde toe. 
In de thuiswedstrijd tegen De 
Graafschap waren we in het 
begin ook de bovenliggende 
partij. Terugkerend 
verhaal was dat we vanuit 
standaardsituaties weer te 
gemakkelijk doelpunten tegen 
kregen. Dan was een kantelpunt 
in die wedstrijd.

Hoe zijn jullie hiermee 
omgegaan?
We hebben de wedstrijd 
geanalyseerd en nabesproken 
om hier vervolgens lering uit te 
trekken.

Vanmiddag de derby tegen 
Roda. Geeft dan nog een 
speciaal gevoel voor jou als 
Limburgse jongen?
Ja, vorig jaar heb ik voor het 
eerst in mijn carrière zo’n derby 
meegemaakt; het is toch wel 
een bijzondere belevenis. Een 
vol stadion, veel passie en volop 
strijd.

Heb jij nog een rol om het 
derbygevoel wat aan te 
wakkeren?
De meeste jongens waren er 
vorig seizoen ook al bij. De 
andere jongens worden er op 
attent gemaakt; is het niet door 
ons dan wel door de suppor-
ters. We kijken ernaar uit om 
weer samen met het publiek als 
twaalfde man, de strijd aan te 
gaan.

Doe je nog iets naast het 
voetbal?
Niets bijzonders. Ik denk er wel 
over na om eventueel mijn stu-
die bedrijfseconomie weer op te 
pakken.

Gavin Vlijter 
ziet tijdens MVV 
Maastricht – De 
Graafschap zijn 
inzet gekeerd 
worden door de 
Doetinchemse 
doelman Hidde 
Jurjus.


