
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

   Twitter  instagram  LINKEDIN

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!

0214340.pdf   1 16-8-2018   14:08:18

‘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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COLOFON

PROGRAMMA

SPEELRONDE 8
Vrijdag 5 oktober 2018
Jong AZ - Helmond Sport
Almere City FC - NEC
TOP Oss - Jong FC Utrecht
Jong Ajax - Telstar
Roda JC - Jong PSV
Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam
FC Eindhoven - FC Twente
MVV Maastricht - FC Den Bosch
FC Dordrecht - SC Cambuur
FC Volendam - RKC Waalwijk

SPEELRONDE 9
Vrijdag 12 oktober 2018
Jong AZ - Jong FC Utrecht
Helmond Sport - Telstar
NEC - FC Eindhoven
FC Den Bosch - FC Dordrecht
RKC Waalwijk - TOP Oss
FC Volendam - Almere City FC
Zondag 14 oktober 2018
Go Ahead Eagles - Roda JC
Sparta Rotterdam - SC Cambuur
FC Twente - MVV Maastricht
Maandag 15 oktober 2018
Jong PSV - Jong Ajax

FC DEN BOSCHFC DEN BOSCH
VRIJDAG 5 OKTOBER 2018,

STADION DE GEUSSELT, 20.00 UUR

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

FANARTIKELEN: VOOR ELKE MVV’ER

Thuis- of uitshirt, sjaal, flesopener. Met één gemene deler: MVV. 
Rood-wit, of in het geval van het uitshirt: donkergrijs.

De nieuwe fanstore van MVV biedt voor elk wat wils. Tot dit sei-
zoen zorgde Veer Zien MVV voor de merchandise, maar dat is nu 
anders. MVV is een samenwerking aangegaan met het Belgische 
Topfanz. Een goede deal voor MVV, en dan doen wij als Veer Zien 
MVV met alle plezier een stapje terug. We stoppen niet helemaal 

met de verkoop van fanartikelen: 
tijdens de wedstrijd staat Veer Zien 
MVV voor jullie paraat. Buiten 
de wedstrijden kan de merchan-
dise worden gekocht bij de MVV 
Infobalie (tijdens openingstijden) of 
via www.mvvfanstore.nl
 
Het assortiment wordt regelmatig 
bijgewerkt en aangevuld met 
nieuwe fanartikelen. Met inderdaad 
die ene gemene deler: onze club en 
onze kleuren!

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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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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LUUK KOOPMANS: 

Ik krijg hier de kans om te laten zien wat ik kan!

STATISTIEKEN

STATISTIEKEN
DE LAATSTE TIEN SEIZOENEN 
(COMPETITIE):
Seizoen: thuis: uit: 
 M-DB DB-M
2008/2009: 1-0 1-3
2009/2010: 2-2 6-0
2010/2011: 1-0 3-1
2011/2012: 1-4 3-0
2012/2013: 4-0 1-2
2013/2014: 0-1 0-2
2014/2015: 3-0 2-1
2015/2016: 1-0 2-2
2016/2017: 3-0 2-1
2017/2018: 3-0 2-1

TOTALEN MVV MAASTRICHT 
TEGEN FC DEN BOSCH:
Gespeeld  58
Winst  24
Gelijk  12
Verlies  22
Goals voor  82
Goals tegen  89

BUSREIS NAAR FC TWENTE – 
MVV MAASTRICHT
Zondag 14 oktober speelt MVV 
Maastricht uit bij FC Twente. 
Wie deze uitwedstrijd wil 
bijwonen, kan zich opgeven 
voor de busreis op de site www.
festivalride.nl/mvv. Daar het 
een buscombi betreft, wordt 
er op de heenreis geen alcohol 
geschonken. De prijs per reis 
bedraagt voor leden € 27,50 
en voor niet-leden € 35,=. Het 
vertrek naar Enschede is om 
12.30 uur.

GIJS EIGEN WIJS

Twaalfde man
Na de winst tegen FC 
Eindhoven moest MVV tegen FC 
Dordrecht opnieuw tegen een 
tegenstander die erop gebrand 
was een teleurstellend begin 
van de competitie een beter 
vervolg te geven. Het werd niet 
zo eenvoudig. MVV had dat aan 
zichzelf te wijten, het was soms 
te slordig, zo nu en dan had-
den snellere keuzes gemaakt 
moeten worden en het spel 
miste iets sprankelends, iets 
verrassends. Dit werd gelukkig 
goed gecompenseerd door de 
inzet van “Us MVV-ke”. Aparte 
vermelding verdienen Shermar 
Martina en invaller Dogan 
Golpek, die betrokken was bij  
beide goals.

MVV speelde - zeker defensief 
- niet slecht tegen FC Utrecht. 
Helaas is de aandacht hiervoor 
te veel afgeleid door gebeurte-
nissen na het laatste fluitsig-
naal. Tot dat moment waren de 
Maastrichtse fans uitblinkers in 
de Galgenwaard, zeker door in 
de 81e minuut Frans Schobbe 
met een langdurig applaus te 
gedenken. Op het veld kregen 
de Domstedelingen hulp van 
de scheidsrechter om op voor-
sprong te komen. Deze straf-

schop had niet gegeven mogen 
worden. Bijzonder ongelukkig 
was het, dat snel na de rode 
kaart voor FC Utrecht, Joeri 
Schroijen zijn geduld verloor.

Maandag keerde de 
Maastrichtse brigade terug 
naar Utrecht. In de eerste helft 
had MVV ruim afstand moeten 
en kunnen nemen. Na de rust 
moest ik denken aan een wed-
strijd uit het grijze verleden, 
Oost-Duitsland - Nederland, 
waarin de Oost-Duitsers na de 
thee als herboren op het veld 
kwamen. De inspiratie bij MVV    

leek verdwenen. MVV speelde 
onzorgvuldig, passief en veel te 
weinig vooruit. Enkele spelers 
verloren de bal vaker dan dat ze 
deze bij een ploeggenoot bezorg-
den. Dat Jong FC Utrecht niet 
scoorde, mag een klein wonder 
worden genoemd. Het gemis 
van de steun van de trouwe 
twaalfde man werd terdege 
gevoeld in dit troosteloze decor.

Het moet vanavond tegen 
FC Den Bosch echt veel beter. 
Aon de geng!

Gijsbert van Heijst

DE MENING VAN RON ELSEN 

We blijven onze kwaliteiten ontwikkelen!

In de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles maakte spits Anthony van den Hurk zijn debuut voor 
MVV Maastricht.

In de laatste thuiswedstrijd 
tegen FC Dordrecht behaal-
den we de eerste driepunter 
dit seizoen in een thuiswed-
strijd. We zagen een controle-
rend en dominerend MVV (dat 
was overigens ook het geval 
in de thuiswedstrijden tegen 
TOP Oss en de Eagles). In de 
eerste helft was er op een 
uitzondering na geen dreiging 
van Dordrecht. 

Wij konden in die fase, ondanks 
het vele balbezit, niet de eind-
pass of de eindactie maken. 
We misten het ultieme vermo-
gen dit ook in een score uit 
te drukken. Dat ontbrak aan 
ons spel in de eerste helft. In 
de tweede helft trok deze lijn 

zich door. Omdat 
het 0-0 bleef, 
heb ik ingezet 
om maximaal 
aanvallend 
te wisselen. 
Ik wilde meer 

creativiteit en 
onverwachte en 
beslissende acties 
in het spel krij-
gen. Zodoende 
liepen we uit 
tot 2-0. Een 

kleine smet was, dat we tegen 
het einde nog een tegendoel-
punt incasseerden. Achteraf 
een verdiende overwinning in 
een wedstrijd waarin we weinig 
hebben weggegeven en meer 
balbezit hadden. We zijn met 
elkaar bezig om de kwaliteit in 
ons spel te ontwikkelen, hierop 
ligt ons accent.

Voor de beker speelden we bij 
FC Utrecht, een tegenstander 
die de potentie heeft om mee 
te doen in de bovenste regio-
nen van de Eredivisie. Dat was 
een behoorlijke een uitdaging 
voor ons, mede door het spe-
len in een entourage met veel 
toeschouwers. We hebben ons 
vooral verdedigend goed staan-
de gehouden. We hebben niet 
veel kansen weggegeven en 
kregen een ongelukkige goal 
tegen. Dus helaas weer vroeg 
uitgeschakeld in de beker. 
Afgelopen maandag speelden we 
opnieuw in de Galgenwaard in 
heel andere setting tegen Jong 
Utrecht. We speelden een prima 
eerste helft en waren de domi-
nante partij zowel met als zon-
der bal. Het enige minpunt was 
wederom dat we dit niet konden 
omzetten in doelpunten.

De 24-jarige Luuk, afkomstig 
uit Oss, is dit seizoen 
de sluitpost van onze 
sterrendragers.

Hoe ziet jouw carrière er tot 
nu uit?
Ik ben begonnen als jongetje 
bij RKSV Margriet. Al snel 
ging ik naar TOP Oss. De 
jeugdopleiding van TOP ging 
fuseren met die van NEC. Daar 
heb ik twee seizoenen bij de 
selectie gezeten, waar ik de 
tweede keeper was na Jasper 
Cillessen. Vervolgens maakte ik 
de stap richting het eerste van 
TOP , waar ik drie seizoenen 
gespeeld heb om vervolgens 
te verkassen naar PSV. Ik 
trainde daar mee met de eerste 
selectie, maar speelde mijn 
wedstrijden bij Jong PSV.

Je was er tweede of derde 
keeper?
Het was de bedoeling dat ik 
vorig seizoen als tweede keeper 
zou starten. Ik raakte echter 
geblesseerd aan mijn schouder. 
Men heeft operatief in 
gegrepen, zodat ik er nu geen 
last meer van heb. Ik moest 
wel een half jaar revalideren. 
Hierdoor heb ik vorig seizoen 

slechts zes wedstrijden kunnen 
spelen. Dus het werd tijd dat 
ik weer een volwaardig seizoen 
aan de bak zou kunnen gaan. 
In overleg met PSV besloot ik 
een jaar op huurbasis hier 
in Maastricht te gaan spelen. 
Maar ik wil het nu ook laten 
zien en daar krijg ik bij MVV 
de kans voor.

Een probleem was dat hier 
de keeperstrainer vertrok?
Ja, dat was wel vervelend. Ik 
heb dat echter opgevangen 
door een keer per week bij PSV 
aan de keeperstraining mee te 
doen. We hebben nu weer een 
keeperstrainer bij MVV.

Je bent hier zeker van de 
eerste plaats onder de lat?
Ja, dat is wel de bedoeling, 
daarvoor ben ik naar hier 
gekomen. Ik heb ook het 
gevoel dat het goed gaat. 
Ik ben in ieder geval al 
belangrijk geweest voor 
het team wat betreft het 
winnen van wedstrijden.

Hoe was de overgang 
van PSV naar MVV?
Dat was natuurlijk wel even 
wennen in het begin. Bij 

PSV wordt echt alles voor je 
geregeld. Dat hoeft voor mij ook 
eigenlijk niet. MVV is een leuke 
club en het gaat er gemoedelijk 
aan toe. We hebben een leuk 
team met jongens die voor 
elkaar willen werken; we 
hebben geen echte uitblinkers, 
maar  in goede samenwerking 
met elkaar kunnen we ook met 
dit team ver komen!
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