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programma

Speelronde 8
vrijdag 27 september 2019
Roda JC - De Graafschap
Almere City FC - FC Dordrecht
TOP Oss - NAC Breda
NEC - Go Ahead Eagles
Excelsior - Jong PSV
FC Eindhoven - Telstar
MVV Maastricht - Jong Ajax
FC Volendam - SC Cambuur
maandag 30 september 2019
Jong AZ - FC Den Bosch
Jong FC Utrecht - Helmond Sport

Speelronde 9
vrijdag 4 oktober 2019
Helmond Sport - MVV Maastricht
Telstar - Roda JC
Jong Ajax - FC Eindhoven
De Graafschap - Almere City FC
FC Den Bosch - TOP Oss
Go Ahead Eagles - Jong AZ
Jong PSV - FC Volendam
NAC Breda - NEC
FC Dordrecht - Jong FC Utrecht
SC Cambuur - Excelsior

officieel orgaan van de supportersclub mvv maastricht

lui vaan veer Zien mvv: JameS Fratantuono

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

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

0230913.pdf   1 1-8-2019   10:10:19

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

Clubleefde, de kins d’r neet vreug genóg mèt begin-
ne! James is perceis ach weke aajd en zien ierste 
donatie aon Us MVV’ke is al euvergemaak. Heer is 
mesjiens wel de joonkste VZM-donateur. Zien ama 
en euvernoonke zitte edere thoeswedstrijd op de 
Boschpoort, meh James kin de club wekelijks in 

de Geusselt helaas (nog) neet steune, umtot heer is gebore in Den 
Bosch en vaanoet zien slaopkemerke de supporters huurt vaan 
de lokale FC. Daorum is ‘t belangriek 
tot heer de Sterredragers op ‘n aander 
meneer steunt en wel via zien donatie 
aan de jäög vaan Us MVV’ke. Wie sjiek 
zou ‘t zien es d’r weer ‘ns eige jonges 
doorbreke in ‘t ierste, stiekem hoop pa tot 
dat James is euver e jaor of 17, meh daan 
wel in de Ieredivisie! Zien ierste euver-
winning op Roda heet heer al mèt mage 
make, hopelek volge d’r nog väöl mie en 
maag heer ouch snel de langverwachte 
huldiging oppe Merret beleve!



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

0230858.pdf   1 18-7-2019   9:34:06

0230770.pdf   1 1-8-2019   9:48:51

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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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

0230767.pdf   1 6-8-2019   15:24:59

Sinds 1938
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StatiStieken

StatiStieken
Gijs eiGen Wijs

Gouden herinnering
De MeninG Van fuat usta

Niet panikeren, maar strijden en keihard werken!

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
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Gilles DeusinGs:

Ik blijf knokken om de onder de lat te staan!
alle SeiZoenen 
(competitie)
Seizoen: thuis: uit: 
 m-Ja Ja-m
2013/2014: 1-0 3-1
2014/2015: 2-2 1-3
2015/2016: 0-0 0-1
2016/2017: 1-0 1-1
2017/2018: 0-4 2-1
2018/2019: 1-0 0-1

totalen mvv maaStricht 
tegen Jong aJax:
Gespeeld 12
Winst 6
Gelijk 3
Verlies 3
Goals voor 13
Goals tegen 13

topScorerS 
mvv maaStricht 
tegen Jong aJax:
2 goals:
Sven Braken
Jordy Croux
 1 goal o.a.:
Koen Kostons
Joeri Schroijen

BuSreiS helmond Sport – 
mvv maaStricht
Zie voor verdere info omtrent
de busreis naar Helmond Sport – 
MVV Maastricht de site 
www.scmvv.nl/uitwedstrijd. Het 
vertrek naar Sportpark De Braak 
is om 18.00 uur.

Anthony van den Hurk in duel met Frank Korpershoek tijdens MVV Maastricht – Telstar.

Vijftig jaar geleden werd Abbey 
Road uitgebracht, het laatste 
album waaraan The Beatles 
gezamenlijk gewerkt hebben. 
MVV speelde in 1969 als enige 
Limburgse club in de “Iereklas 
KNVB”, met een goede achtste 
plaats als eindresultaat. De 
“Witte” Brokamp en Ivan Mráz 
waren onze topscorers.  Nu, 
zoveel seizoenen later, lijkt MVV 
een onaanzienlijke rol te spelen in 
de divisie lager waarin het nu al 
bijna twee decennia bivakkeert.

Optimistisch gebaseerd op 
uitlatingen van bestuur en 
technische staf kwamen de 
supporters begin dit seizoen 
trouw terug naar de Geusselt. 
Op goed voetbal zitten zij inmid-
dels lang te wachten. De eerste 
uitwedstrijd in Deventer speel-
de MVV redelijk, maar daarna 
hebben de sterrendragers niet 
veel laten zien. Ook de wedstrijd 
tegen Roda JC moest het alleen 
hebben van de spanning, niet 
van de kwaliteit. Het is echt 
hoog tijd dat de koers van MVV 
wordt gecorrigeerd! Met verwij-
zing naar enkele nummers van 
Abbey Road: “Come Together”, 
laat “Maxwell’s Silver Hammer” 
neerdalen op selectie en staf, 

zodat “Something” gebeurt. 
Wellicht kunnen we dan alsnog 
“Here comes the sun” zingen.

Na het Telstar-debacle moest 
elke MVV’er erop gebrand zijn 
tegen FC Den Bosch iets goeds 
neer te zetten. Het bleek nog 
erger te kunnen dan tegen 
Telstar. MVV’s spel kan kort 
worden gekarakteriseerd als 
rusteloos, radeloos. Vanaf de 
zijlijn kwam onvoldoende inspi-
ratie om daarin verbetering te 
brengen. Hopelijk is op training 
en binnenskamers veel energie 
erin gestoken om dit alsnog te 

bereiken.Supporters vinden dat 
de kwaliteiten van onze spelers 
anders, beter benut moeten wor-
den. Het zou de technische staf 
sieren al deze commentaren niet 
hautain te negeren, maar op 
hun merites te beoordelen.

Jong Ajax is nooit een gemak-
kelijke tegenstander geweest 
in de Geusselt. De sterkte van 
het team is moeilijk te voorspel-
len, nu het grote Ajax nog vier 
belangrijke wedstrijden in korte 
tijd moet spelen. Aon de geng!

gijsbert van Heijst

de 21-jarige gilles, 
afkomstig uit dalhem, is 
aan zijn derde seizoen bij de 
sterrendragers bezig.

Hoe ziet jouw carrière er tot 
nu toe uit?
Als jongetje ben ik begonnen 
bij de plaatselijke voetbalclub 
in Dalhem, daarna ging ik 
naar Eupen, vervolgens naar 
CS Visé, waar ik het grootste 
gedeelte van mijn jeugdoplei-
ding tot en met het eerste elftal 
heb doorlopen. Hierna heb ik 
nog een jaartje bij Alemannia 
Aachen gezeten waarna ik bij 
RFC Seraing ging keepen en 
drie jaar geleden dus de over-
stap naar MVV.
Hoe kwam MVV in zicht?
Via mijn spelersmakelaar kon 
ik bij MVV een aantal testen 
doen, waarna ik in eerste 
instantie op amateurbasis kon 
beginnen. Vorig jaar kreeg ik 
een contract aangeboden.
Was het niet moeilijk om eerst 
die stap te maken?
Nee, mijn belangrijkste doel 
was om zoveel mogelijk te leren 
hier en dat is ook gebeurd.
In feite was je altijd tweede 
keeper, hoe was dat?
In het eerste jaar was dat geen 

probleem. Vorig jaar had ik er 
toch meer moeite mee om op 
de bank te zitten. Maar ja, ik 
had een goede eerste keeper 
voor mij en ondanks dat ik 
alles gegeven heb, moet je je 
daarbij neerleggen.
Dit seizoen ben je wel als 
eerste keeper begonnen. 
Eindelijk verlost van de 
bank?
De start van de competitie 
was tegen sterke tegenstan-
ders. De resultaten waren 
wisselend. Zelf denk ik dat ik 
het niet onverdienstelijk heb 
gedaan. 
Tegen Roda bijvoorbeeld 
speelde je een goede match.
Ja, maar MVV heeft nog een 
keeper aangetrokken die 
meer ervaring heeft dan ik, 
waardoor ik mijn plaats waar-
schijnlijk moet gaan afstaan. 
Het is jammer dat ik niet meer 
ervaring kan opdoen, maar de 
trainer bepaalt. In principe 
moeten meerdere posities in 
een elftal dubbel bezet zijn.
Een goede concurrentie 
moet toch goed zijn?
Ja, ik zal nog harder mijn 
best moeten doen en laten 
zien dat ik onder de lat wil 
staan.

Ben je eigenlijk altijd keeper 
geweest?
Ja, als kleine jongen wilde ik 
niets anders dan in de goal 
staan. Waarschijnlijk heeft dit 
te maken met het feit dat mijn 
vader ook keeper was.
Wat ben je voor een soort 
keeper?
Ik vind het moeilijk om mezelf 
een bepaald soort keeper te 
noemen; veel hangt af van hoe 
het spel zich ontwikkelt. De 
ene keer ben je meer voetbal-
lend bezig en de andere keer 
sta je op de lijn te keepen.

Ik wil nog even terugkomen op 
de wedstrijd tegen Telstar. We 
beginnen met drie wijzigingen, 
waarvan twee nieuwe jongens 
en Marnick Vermijl, die hersteld 
is van een blessure. De keuze 
hiervoor was, dat ik vond dat 
de jongens toch aan het nieu-
we team moeten wennen en 
van daaruit minuten kunnen 
maken. Ik kijk natuurlijk ook 
naar de  kwaliteit, die men 
brengt op de trainingen en of 
jongens klaar zijn om in de 
basis te starten. Naar mijn idee 
waren ze dat. Terugkijkend op 
Telstar zou ik een heel team 
kunnen wisselen. Het was 
gewoonweg dramatisch. Telstar 
speelde weliswaar in een wat 
andere formatie, maar dat 
mocht voor ons niets uitmaken. 
Het gaat erom hoe wij vanuit 

onze organisatie de 
zaken invullen en 
dat klopte niet; 
de ruimtes waren 

te groot en er 
was geen 

druk naar 
voren. 
Dan 
heb je 
het dus 
heel erg 

moeilijk in dit soort wedstrij-
den. Vervelend was dat het ook 
nog een thuiswedstrijd was en 
dat verdienen onze supporters 
niet. Met het nabespreken van 
die wedstrijd ga je naar Den 
Bosch. Er werd in deze wedstrijd 
te weinig initiatief genomen. 
We wilden tot aan de rust de 
0-0 houden om daarna wat 
zaken om te zetten en aan te 
scherpen. We kregen in de 35e 
minuut de 1-0 tegen en liepen 
daarna achter de feiten aan. 
We lieten de tegenstander weer 
te gemakkelijk voetballen. Vlak 
na rust werd het 2-0 en meteen 
3-0. Daarmee was de wedstrijd 
weggegeven. Waar het aan ligt? 
Een grotere selectie, waardoor 
iedereen moet knokken voor zijn 
plaats? Er is grotere concurren-
tie maar het is nu zaak om als 
team door te pakken. We moeten 
keihard werken en taken, zoals 
we die afgesproken hebben, uit-
voeren. Dat is de eerste vereiste. 
Vanavond is er een nieuwe kans 
om vanuit een goede organisatie, 
geconcentreerd en geduldig te 
blijven en op de juiste momen-
ten weten toe te slaan. We 
moeten niet panikeren, omdat 
we twee vervelende wedstrijden 
achter de rug hebben!


