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programma

Speelronde 6
vrijdag 13 september 2019
Excelsior - Almere City FC
FC Eindhoven - Roda JC
MVV Maastricht - Telstar
FC Volendam - FC Dordrecht
SC Cambuur - Helmond Sport
De Graafschap - Jong Ajax
FC Den Bosch - NEC
Jong PSV - Jong AZ
NAC Breda - Jong FC Utrecht
Zaterdag 14 september 2019
TOP Oss - Go Ahead Eagles

Speelronde 5
maandag 16 september
Jong AZ - NAC Breda
Jong Ajax - Jong PSV
NEC - De Graafschap
Jong FC Utrecht - FC Den Bosch

officieel orgaan van de supportersclub mvv maastricht

lui vaan veer Zien mvv: Stefan gybelS
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Vandaag in de eerste ‘Lui vaan Veer Zien MVV’ 
is het podium voor Stefan Gybels (37). Stefan 
bezocht in het seizoen 1989/1990 voor het eerst De 
Geusselt. “MVV-FC Haarlem. 1-1 volgens mij. Op 
de Maastribune. Het virus had mij meteen te pak-
ken.”  Daarna staat Stefan eerst in het kindervak, 

en daarna ‘achter de goal’. Tegenwoordig bekijkt hij menig thuis-
wedstrijd vanaf de Q-Parktribune of de Hoofdtribune. “Ik heb een 
jaar in Tilburg en twee jaar in Rotterdam gewoond, toen was mijn 
stadionbezoek wat minder. Maar tegenwoordig ben ik weer bijna 
elke thuiswedstrijd present. Uitwedstrijden volg ik via Twitter of 
L1.” Hoogtepunten voor Stefan waren de beginjaren ‘90 toen MVV 
op een haar na Europees voetbal misliep. “Geweldig elftal hadden 
ze toen: Thal, Delahaye, Visser, Scheepers, Meijer. Doodzonde dat 
de lijn van toen niet is vastgehouden.”

Stefan is donateur en medewerker van Veer Zien MVV omdat hij 
niet alleen maar langs de zijlijn wil toekijken. “Ik ben nu enkele 
jaren actief dus ik zie van dichtbij dat Veer Zien MVV geweldig 
werk doet. Dat kan net dat beetje extra geven!”



De ontvangst voor de wedstrijd 
tegen Roda JC was vriendelijker 
dan eerder tegen De Graafschap 
met een geslaagd feest vooraf. 
Later bleek dat enkele feestgan-
gers zich niet konden beheersen. 
Dat vanuit het Kerkraadse vak 
van alles naar een MVV’er werd 
toegeworpen, rechtvaardigt niet 
dat vanuit een Maastrichts vak 
een ex-MVV’er het zo zwaar te 
verduren kreeg. Een smet op 
deze derby! 

Terzijde wil ik hier kwijt dat ik 
me erger aan de toon en de keu-
zes van Dagblad De Limburger, 
wanneer het over MVV gaat. 
Hoe malafide de zaken in het 
Parkstadstadion ook geregeld 
worden, voor De Limburger 
blijft deze club zaligmakend in 
Limburg. Dat MVV zowel in de 
wedstrijd tegen Roda JC als 
tegen FC Dordrecht geen best 
voetbal liet zien, staat vast en 
mag ook best geschreven wor-
den, maar de teneur van het 
geschrijf van De Limburger is 
negatief. Ter illustratie een klein 
voorbeeld: de onafhankelijke 
media betwijfelen ten zeerste of 
Anthony van den Hurk buiten-
spel stond bij het tweede doel-
punt tegen FC Dordrecht; voor 

Emil Visser staat het vast.
Oudere supporters hebben goede 
herinneringen aan de Finse 
spelers Timo Rahja en Juha-
Pekka Laine. Op de valreep heeft 
MVV een opvolger gevonden, 
vanuit België komt Urho Nissilä 
de Finse kleuren in Maastricht 
verdedigen. Daarnaast kwam 
uit Den Haag Thijmen Goppel. 
Hopelijk zullen we aan het eind 
van het seizoen met veel plezier 
aan deze spelers terugdenken.
Vanavond zien we bij Telstar 
oude bekenden terug. Allereerst 

is daar Andries Jonker, die MVV 
in financieel moeilijke seizoenen 
heeft getraind. Door zijn ban-
den met MVV hebben we later 
nog plezier beleeft aan Kelechi 
Nwakali. Daarnaast keert Tuur 
Houben weer, een lichtvoetige, 
creatieve speler. Jammer dat hij 
het nu zo ver van België zoekt.
Een “ammezerende” wedstrijd 
met een goed resultaat is nodig 
om meer mensen naar de 
Geusselt te krijgen. Aon de geng!

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 
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3-gangen
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€38,50
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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
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In- en verkoop houten pallets

Sandersweg 200
6219 NW Maastricht
Tel. +31 (0)43-3251111
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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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StatiStieken

StatiStieken
Gijs eiGen Wijs

Het moet beter worden!
De MeninG Van fuat usta

Vanavond vooral van onze eigen kracht uitgaan!

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
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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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serhat Kot:

Met hard werken, geconcentreerd 
blijven en gas geven kunnen we ver komen!de laatSte tien 

SeiZoenen (competitie):
Seizoen: thuis: uit: 
 m-t t-m
2009/2010: 2-0 2-1
2010/2011: 2-1 1-1
2011/2012: 1-0 2-3
2012/2013: 0-0 1-2
2013/2014: 2-0 2-1
2014/2015: 3-0 2-0
2015/2016: 1-0 4-0
2016/2017: 2-1 1-1
2017/2018: 0-0 0-0
2018/2019: 2-0 0-1

totalen mvv maaStricht 
tegen telStar:
Gespeeld 74
Winst 29
Gelijk 19
Verlies 26
Goals voor 91
Goals tegen 84

topScorerS mvv 
maaStricht tegen telStar:
5 goals:
Willy Brokamp  
3 goals:
Alfons Arts
Jo Bonfrère
Tom Daemen
Harrie Gommans
Tom van Hyfte
Yvo Joordens
Ivan Mráz
Gunter Thiebaut
2 goals o.a.:  
Anthony van den Hurk

De 22-jarige serhat is in 
Duitsland geboren maar 
heeft turkse roots.

Ondanks jouw jonge leeftijd 
heb je al wat clubs doorlopen.
Ja, ik heb onder andere 
bij Borussia Dortmund en 
Schalke 04 in de jeugdelftallen 
gespeeld; bij beide clubs werd 
ik kampioen van Duitsland 
U19. Ik heb nog een jaar bij 
Preussen Münster gespeeld 
om vervolgens een avontuur 
in Turkije bij Altay SK aan 
te gaan. Dat werd geen suc-
ces. Vervolgens terug naar 
Duitsland naar FC Nürnberg 
voor een seizoen. Ik kreeg een 
aanbod van Fenerbahçe voor 
drie jaar. Het eerste seizoen 
was goed verlopen, in het twee-
de jaar kwamen er nogal wat 
wijzigingen in de organisatie 
waardoor mijn kansen op spe-
len minder werden. Ik wilde 
dus graag spelen en onder mijn 
contract uit.
Hoe komt MVV-Maastricht dan 
in beeld?
Mijn zaakwaarnemer kent de 
trainer van MVV goed. Men 
wilde kennis met mij maken en 

zien hoe ik kan spelen. Ik denk 
dat ik hen overtuigd heb. Er 
was vanaf het begin een klik.
Je hebt in de voorbereiding 
meegespeeld, maar het duurde 
lang voordat je een contract 
tekende.
Ja, in principe waren we rond, 
maar er moesten zaken gere-
geld worden die langer duurden 
dan verwacht, waardoor ik niet 
speelgerechtigd was. Daarom 
miste ik de eerste twee wed-
strijden.
Je hebt bij ‘grote’ clubs 
gezeten. Hoe was de overgang 
naar MVV Maastricht, viel dit 
mee?
Er is uiteraard een groot ver-
schil, maar vanaf de eerste 
dag heb ik mij hier een goed 
gevoeld. Ik ben goed opgevan-
gen binnen de club en de spe-
lersgroep. Ik ben zeer tevreden.
Wat ben je voor een soort 
speler?
Ik ben een middenvelder met 
een creatieve aanvallende 
instelling. Ik zou ook voorin 
als vleugelspeler kunnen spe-
len, maar het liefst speel ik op 
de nummer 10 positie. Ik ben 
een echte dribbelaar, ik ben 

goed in ‘een op een’ situaties, 
ik ben snel op de eerste meters 
en ondanks mijn lengte kan ik 
goed koppen.
Waar werk je aan om je te 
verbeteren?
In de duels moet ik sterker 
worden, ik wil nog agressiever 
spelen en het combinatiespel 
moet beter, ik ben nog niet 
helemaal topfit, maar werk hier 
hard aan.
In jouw eerste thuiswedstrijd, 
tegen Roda, scoorde je de 
winnende treffer. Hoe was dat?
Helemaal super dat ik een 
doelpunt maakte. Maar het 
belangrijkste was dat we als 
ploeg de drie punten pakten!

Serhat Kot (links) scoort met het hoofd de enige treffer tijdens 
MVV Maastricht – Roda JC.

De beladen derby tegen Roda 
speelde zich af in een mooie 
ambiance met fantastische 
supporters, vooral de manier 
waarop ze de spelers negentig 
minuten lang hebben gesteund. 
Zo’n derby vraagt maar een ding 
en dat is winnen! En dat hebben 
we gedaan en verdiend. Al vroeg 
in de wedstrijd hadden we op 
voorsprong kunnen komen via 
de kopbal van Luc Mares op de 
lat en een schot van Serhat Kot. 
De tweede helft werd het voet-
ballend gezien minder. De strijd 
en passie daarentegen waren 
tot aan het laatste fluitsignaal 
wel groot. Nog even kort over 
het incident: een voetballer moet 
zich veilig voelen op het veld. 
Dus ik juich dit soort acties 
niet bepaald toe (Joeri kreeg 
trouwens ook van alles over 

zich heen maar nam 
gewoon die corner).

Dan de uitwed-
strijd tegen FC 

Dordrecht: 
we wisten 
van tevo-
ren dat 
dit een 
moeilij-
ke wed-

strijd zou worden. Dordrecht 
was op zoek naar de eerste 
overwinning en wij waren na 
het spelen van twee goede wed-
strijden in een goede mood. 
Dan kom je met alle respect 
voor de tegenstander in een 
andere ambiance te spelen 
waar nog geen duizend man op 
de tribunes zitten. Misschien 
heeft dit wel een rol gespeeld en 
waren we wat te gemakzuch-
tig? Maar juist die wedstrijden 
moeten we winnen, willen we 
in mei meedoen voor de prij-
zen. Dit is helaas niet gelukt in 
Dordrecht. Maar al met al moe-
ten we terugkijken op drie wed-
strijden waarin we zeven pun-
ten gehaald hebben. Dat is het 
positieve. Op momenten was 
het voetbal al wat beter. Voor 
de komende wedstrijden moeten 
we niet alleen strijdend klaar-
staan, maar ook voetballend 
moeten we het spel naar een 
hoger niveau tillen. Er zit dus 
nog heel veel rek in het team 
en dat heeft even tijd nodig. 
We hebben ons overigens in 
elke linie versterkt met Goppel, 
Bertrams, Nissilä en Van Acker. 
Dit zijn versterkingen voor de 
basis, waardoor er meer con-
currentie in de ploeg komt.


