
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!
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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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VRIJDAG 19 OKTOBER 2018,
STADION DE GEUSSELT, 20.00 UUR
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COLOFON

PROGRAMMA

SPEELRONDE 10
Vrijdag 19 oktober 2018
Jong Ajax- RKC Waalwijk
Telstar - NEC
Almere City FC - Go Ahead Eagles
TOP Oss - FC Den Bosch
Roda JC - Sparta Rotterdam 
FC Eindhoven - FC Volendam
MVV Maastricht - Jong PSV
FC Dordrecht - Jong AZ
SC Cambuur - Helmond Sport
Maandag 22 oktober 2018
Jong FC Utrecht - FC Twente

SPEELRONDE 11
Vrijdag 26 oktober 2018
Jong AZ - Roda JC
Helmond Sport - MVV Maastricht
FC Twente - Almere City FC
NEC - TOP Oss
FC Den Bosch - FC Eindhoven
Go Ahead Eagles - SC Cambuur
Jong PSV - FC Dordrecht
RKC Waalwijk - Jong FC Utrecht
FC Volendam - Jong Ajax
Sparta Rotterdam - Telstar

JONG PSVJONG PSV
VRIJDAG 19 OKTOBER 2018,

STADION DE GEUSSELT, 20.00 UUR

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

LUI VAAN VEER ZIEN MVV

Roger Boelen is vandaag de hoofdpersoon in onze rubriek ‘Lui 
vaan Veer Zien MVV’. Wat MVV voor Roger betekent is kort samen 
te vatten: alles. “Er gaat geen dag voor mij voorbij zonder dat ik 
aan MVV denk of erover praat.” De wedstrijddagen zijn voor de 
Maastrichtenaar extra bijzonder. “Heerlijk op tijd richting het 
stadion, bijkletsen met vrienden onder het genot van een biertje.” 
Roger ging ongeveer 35 jaar geleden voor het eerst naar de Geusselt. 
De hernieuwde Geusselt, want hij was spelertje van de week bij de 

heropeningswedstrijd tegen het toen 
nog befaamde Dynamo Dresden.

Roger is donateur vaan Veer Zien MVV 
om ‘een klein steentje bij te dragen 
aan het gezond zijn van MVV’, zegt 
hij. “In principe maakt het me niet uit 
waar mijn bijdrage aan gespendeerd 
wordt, want ik weet dat mijn bijdrage 
MVV een stap vooruit helpt. Het 
mooiste zou zijn als elke MVV-
supporter donateur wordt. Wie weet 
waar het dan eindigt!”

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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PIETER NYS: 

Belangrijk om als collectief overeind te blijven!

STATISTIEKEN

STATISTIEKEN
ALLE SEIZOENEN 
(COMPETITIE):
Seizoen: thuis: uit: 
 M-JP JP-M
2013/2014: 1-1 3-2
2014/2015: 2-1 1-1
2015/2016: 2-3 2-0
2016/2017: 2-2 0-0
2017/2018: 0-0 1-0

TOTALEN MVV MAASTRICHT 
TEGEN JONG PSV:
Gespeeld 10
Winst 1
Gelijk 5
Verlies 4
Goals voor 10
Goals tegen 14

TOPSCORERS 
MVV MAASTRICHT 
TEGEN JONG PSV
2 goals:
Davy Brouwers
1 goal o.a.:
Sven Braken
Pieter Nys

BUSREIS NAAR HELMOND 
SPORT – MVV MAASTRICHT
Op het moment van schrijven 
zijn op vrijdag 26 oktober 
geen Maastrichtse supporters 
welkom bij Helmond Sport – 
MVV. Houd de media in de 
gaten of deze maatregel wordt 
teruggedraaid. Zo ja, dan 
vertrekken de bussen om 18.00 
uur naar Stadion de Braak.

GIJS EIGEN WIJS

Typisch “Us MVV’ke”
Uit de laatste twee wedstrijden 
heeft MVV drie punten gehaald. 
Vooraf wel verwacht, maar wat 
was de praktijk verrassend! Na 
het fletse gelijkspel tegen Jong 
FC Utrecht volgde een grote 
teleurstelling thuis tegen FC 
Den Bosch en dan – stiekem 
gehoopt door veel supporters – 
een buitengewoon fel spelend 
MVV tegen FC Twente. Met 
enig geluk gaan de drie punten 
mee terug naar Maastricht. 
Afgedwongen door de gehele 
wedstrijd geconcentreerd te 
blijven. Het is in mijn ogen niet 
relevant dat deze zege onver-
diend is; hoe vaak heeft MVV al 
onverdiend punten verspeeld? 
De les die de technische staf aan 
de spelers voor moet houden, is 
dat MVV het moet hebben van 
inzet, felheid en concentratie 
gedurende 90 minuten.

Een speler verdient een bijzon-
dere vermelding, keeper Luuk 
Koopmans. Hij zorgde ervoor dat 
de score tegen FC Den Bosch 
beperkt bleef en hield zijn doel 
schoon in het oosten met twee 
prachtige reflexen. Verder viel op 
dat hij tegen FC Twente rustiger 
was in de opbouw dan tegen FC 
Den Bosch. Rinus Michels stelde 

ooit dat, wanneer de keeper de 
bal terug in het spel brengt, dit 
de eerste bal van een goede aan-
val moet zijn. Dit adagium stam-
mend uit een andere voetbaltijd 
houdt zijn waarde.

Het is verbazend dat FC Twente 
in deze competitie mag meedoen 
met een budget van circa € 20 
miljoen. Deze club viel kort gele-
den bijna om door een torenho-
ge schuldenlast. Door machina-
ties bleef de licentie behouden. 
Eerlijkheid in de financiën van 
meerdere clubs in Nederland 

is ver te zoeken. MVV geeft wel 
het goede voorbeeld, maar krijgt 
daarvoor te weinig waardering.

Vanavond wacht Jong PSV. De 
mannen van Dennis Haar spe-
len wisselvallig. De overwinning 
twee weken geleden in het PLS 
was opmerkelijk en een waar-
schuwing voor MVV dat zal 
moeten proberen met aanval-
lend voetbal de harten van de 
Geusselt-getrouwen te winnen. 
Nao väöre!

Gijsbert van Heijst

DE MENING VAN RON ELSEN 

We moeten de details blijven aanscherpen!

De twee aanvoerders in duel tijdens MVV Maastricht – FC Den Bosch, te weten Ricardo Ippel en Danny Verbeek.

Je bent nu een van de 
routiniers. Hoe voelt dat?
Ik heb gedurende de vier jaar 
dat ik speel in Maastricht de 
nodige spelers zien voorbij 
komen. Ik voel me niet echt een 
routinier maar meer iemand die 
veel wedstrijden gespeeld heeft 
en hierdoor ervaring heeft. Ik 
voel me als een achttienjarige 
speler. We hebben dit seizoen 
een jonge groep, daar voel ik 
me prettig bij.
Terugkijkend op vier jaar 
MVV, wat zijn dan belangrijke 
ontwikkelingen?
Zowel als organisatie en 
spelersgroep zijn we een 
weg ingeslagen, waar we op 
voortborduren. Samen met 
Ricardo Ippel willen we een 
houvast creëren waarin we 
jongere spelers in willen gaan 
passen. De trainer geeft ons hier 
ook vertrouwen in. Afgelopen 
seizoen was een moeilijk seizoen 
voor ons; we hebben niet 
echt kunnen brengen wat we 
moesten brengen. Dit jaar willen 
we wel die stap maken om net 
iets meer te brengen.
Heb je niet het idee, dat je 
elk jaar weer opnieuw moet 
beginnen?
MVV staat er bekend om dat 

veel jonge spelers hier een 
doorstroom zoeken. Ik vind het 
prettig om hier een bijdrage 
aan te leveren+ dat die jonge 
spelers ook daadwerkelijk 
die stap kunnen maken. 
Het opnieuw beginnen geldt 
eigenlijk alleen voor de 
beginperiode. Al snel weten 
ook de  jongere spelers wat we 
willen en waar we voor staan.
Je vindt dit geen nadeel?
Nee, zeker niet als er kwaliteit 
bijkomt. Als ik naar de huidige 
situatie kijk, zie ik toch dat er 
enekele jongens bijlopen, die al 
enkele jaren deel uit maken van 
de selectie. Dat geeft toch een 
bepaalde houvast.
Je ziet trouwens een landelijk 
beeld, dat spelers niet lang 
bij een club blijven. Veel 
clubs hebben een compleet 
ander elftal in vergelijking 
met bijvoorbeeld vier 
seizoenen geleden. Hoe 
verklaar je dit?
Ik denk dat het een trend 
is; spelers kunnen zich snel 
ergens anders verbeteren. 
Het is een ware voetbal 
carrousel, die plaatsvindt. 
Het draait vooral om geld. De 
voetbalmakelaars spelen hier 
ook een belangrijke rol in. Het 

heeft daarnaast ook te maken 
met het feit dat er veel talenten 
op de velden rondlopen. 
Hoe kijk je naar de start van 
dit seizoen?
We hebben zeker in de 
beginfase goede wedstrijden 
gespeeld. Het leverde helaas te 
weinig punten op. Alleen tegen 
FC Den Bosch was er sprake 
van een collectieve off-day, 
maar bij FC Twente hebben 
we dat collectief weer goed 
rechtgezet!

Tegen FC Den Bosch hebben we 
een matige thuiswedstrijd afge-
werkt. We hebben tijdens dit 
duel geen enkel moment aan-
spraak gemaakt op minimaal 
een punt. We zijn niet tot ons 
positiespel gekomen, waardoor 
we dan ook niet in de wedstrijd 
geweest zijn. Alles bij elkaar 
genomen is dit de slechtste wed-
strijd van dit seizoen geweest, 
met een terechte nederlaag als 
gevolg. Natuurlijk hopen we, dat 
de ontmoeting met Den Bosch 
ons minste optreden van deze 
jaargang blijft!

Ruim een week hierna was er 
bij FC Twente een goed herstel. 
We hebben de wedstrijd tegen 
FC Den Bosch nabesproken en 
onze intentie is geweest, om de 
Bossche fouten niet in Enschede 
te maken. Afgelopen zondag 
stonden we goed; de organisatie 
klopte. Met fases hebben we 
getracht kwaliteit te brengen, 
hetgeen resulteerde tot enkele 
kansen. Uit deze kansen maken 
we een prima doelpunt, waarna 
het thuispubliek begint te flui-
ten. Dat heeft in ons voordeel 
gewerkt; we krijgen uit enkele 
mogelijkheden via een fraaie 
actie van Abubakar zelfs een 
kans op een tweede treffer. We 
hebben door een iets andere 
opstelling qua basisspelers 
geprobeerd om de selectie te 
prikkelen en dat heeft goed 
uitgepakt. We hebben voor een 
voor velen onverwachte over-
winning behaald, maar de drie 
punten zijn meer dan welkom. 
Met Jong PSV treffen we een 
typisch ‘jong’-team: technisch 
en tactisch gezien is dit een 
goede ploeg. Deze groep speelt 
prima voetbal. Na FC Twente 
is het zaak, dat wij de details 
blijven aanscherpen. Daar ligt 
vanavond onze uitdaging!
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