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programma

Speelronde 10
vrijdag 11 oktober 2019
MVV Maastricht - SC Cambuur
Zaterdag 12 oktober 2019
TOP Oss - Telstar
Roda JC Kerkrade - Helmond Sport
Zondag 13 oktober 2019
FC Volendam - FC Den Bosch
Excelsior - FC Dordrecht
Almere City FC - Go Ahead Eagles
maandag 21 oktober 2019
Jong Ajax – Jong FC Utrecht
Jong AZ – N.E.C.
NAC Breda – De Graafschap
Jong PSV – FC Eindhoven

Speelronde 11
vrijdag 18 oktober 2019
Telstar - Almere City FC
FC Den Bosch - Roda JC Kerkrade
Go Ahead Eagles - FC Volendam
MVV Maastricht - Excelsior
FC Dordrecht - Helmond Sport
SC Cambuur - TOP Oss
Jong AZ - Jong Ajax
N.E.C. - Jong PSV
FC Eindhoven - NAC Breda
Jong FC Utrecht - De Graafschap

officieel orgaan van de SupporterSclub Mvv MaaStricht

lui vaan veer Zien mvv: machiel prZeSlawSki

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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Machiel is sinds de jaren negentig besmet met het 
MVV-virus. “In mijn jeugdjaren was ik voornamelijk 
voetballiefhebber en kon ik genieten van b.v. het 
aanvalsspel van Willem II onder Adriaanse. Bij 
MVV was ik wel vaker geweest met school toen o.a. 
Lanckohr en Benneker in het rood-wit speelden. Ook 

met mijn vader affiches tegen een top-3 club als Ajax bezocht (mijn 
vaders favoriete club helaas). Maar ik heb MVV dus thuis niet met 
de paplepel ingegoten gekregen, Mijn moeder komt uit de buurt 
van Warschau wat ook meteen mijn liefde 
voor mijn favoriete buitenlandse club 
Legia verklaart.” Machiel doneert aan Veer 
Zien MVV omdat hij iets terug wil doen. 
“MVV heeft ons veel mooie momenten 
gebracht en we willen zo iets terugdoen 
voor de club. Ik steun het eerste elftal. Een 
directe bijdrage om weer een stapje bij de 
Eredivisie te geraken. Dit seizoen heb ik, 
als ik de Knip-app bekijk, alweer 120 euro 
‘bijgelegd’ via mijn betaalpas.”



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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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

0230768.pdf   1 2-8-2019   11:32:09

www.formani.com

0230773.pdf   1 22-7-2019   11:00:54

City Housing
Maastricht

0231427.pdf   1 9-7-2019   9:16:28

0231020.pdf   1 2-7-2019   11:31:17

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

Een nieuwe periode
De MeninG Van fuat usta

Onze ploeg heeft een overwinning nodig!

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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joeri schroijen: 

Als je geen ambitie hebt, kun je beter stoppen!
de laatSte tien 
SeiZoenen (competitie):
Seizoen: thuis: uit: 
 m-c c-m
2006/2007: 1-3 1-1
2007/2008: 2-2 0-1
2008/2009: 1-2 2-1
2009/2010: 2-1 1-1
2010/2011: 1-3 2-2
2011/2012: 2-0 5-1
2012/2013: 1-2 1-3
2016/2017: 2-1 4-0
2017/2018: 1-1 0-2
2018/2019: 1-2 4-1

totalen mvv maaStricht 
tegen Sc cambuur:
Gespeeld 56
Winst 21
Gelijk 13
Verlies 22
Goals voor 80
Goals tegen 86

topScorerS 
mvv maaStricht 
tegen Sc cambuur:
7 goals:
Wasiu Taiwo
3 goals:
Lloyd Borgers
Robert van Boxel
Erik Meijer
2 goals o.a.:
Joeri Schroijen

Shermar Martina ziet tegen Jong Ajax zijn tegenstander een acrobatische actie uitvoeren.

Op papier had de eerste peri-
ode dit keer goede mogelijkhe-
den op een redelijk resultaat 
voor MVV. In de praktijk is 
deze desastreus verlopen en 
staan onze sterrendragers 
voorlaatste. In het team is 
totaal geen balans te zien. De 
technische staf maakt keu-
zes die volgens menig MVV-
supporter onverstandig en 
onbegrijpelijk zijn. Jammer dat 
we nog niet hebben kunnen 
zien of Enes Mahmutovic die 
rustgevende factor is die onze 
verdediging zo hard nodig 
heeft. De andere nieuwelingen 
zijn wel in actie geweest, maar 
ze overtuigen tot nu toe niet. 
Voeg daarbij, dat enkele spelers 
die we al eerder in de Geusselt 
zagen, niet in een goede doen 
zijn en het slechte resultaat is 
verklaard. Om het seizoen te 
redden moet iets veranderen!

Theoretisch is de tweede peri-
ode die vanavond begint, veel 
zwaarder dan de eerste. Bijna 
de hele bovenste helft van de 
huidige ranglijst behoort tot de 
tegenstand. Om te beginnen 
komt SC Cambuur, dat op een 
punt na de periodetitel miste, 
naar Maastricht. Het wordt een 

uitgelezen mogelijkheid voor 
het afgeven van het visitekaart-
je door MVV: de wedstrijd is 
in heel Nederland rechtstreeks 
via de televisie te volgen. Veel 
belangrijker: MVV moet echt de 
nodige punten gaan behalen.

Jong Ajax vertegenwoordigt 
een marktwaarde waarvan 
MVV een meerjarenplan zou 
kunnen financieren. Toch was 
het verschil in de wedstrijd 
eigenlijk alleen de effectiviteit 
in het benutten van kansen. 
Tegen Helmond Sport had 
MVV opnieuw het betere van 

het spel, maar werd te onzorg-
vuldig met de kansen omge-
sprongen. In beide wedstrijden 
bleek de defensie kwetsbaar bij 
uitvallen door de tegenstander. 
De rode kaart voor Shermar 
Martina was volkomen ten 
onrechte. Hij speelt duidelijk 
de bal die dan ruim een meter 
voor de speler van Helmond 
Sport rolt. Hans Kraaij junior 
zei meteen: deze scheidsrechter 
moet geschorst worden, niet de 
speler. Maar goed, daar koopt 
MVV niets voor.

gijsbert van Heijst

de 28-jarige Weertenaar is 
aan zijn vierde seizoen bezig 
bij de Sterrendragers.

Als je terugkijkt toen je hier 
nieuw binnenkwam: wat 
is er dan allemaal voor jou 
veranderd?
Ik voel me helemaal thuis 
hier. Ik kwam van Fortuna als 
nieuwkomer. Ik ben verbroe-
derd met de mensen hier; ik 
heb goede banden met iedereen 
en dat is prima.

In de MVV-Gazet stond dat 
je een beetje ‘Sjeng’ bent 
geworden.
Met directie, bestuur, technisch 
staf, iedereen die bij de club 
betrokken is, en niet te verge-
ten de supporters, heb ik een 
goede klik.

Vorig seizoen was een goed 
seizoen voor jou: je scoorde elf 
keer en gaf twaalf assists. Je 
bent een vaste en niet meer weg 
te denken waarde voor het team 
geworden. Je bent je hier van 
bewust?
Ja, het heeft natuurlijk met 
mijn kwaliteiten te maken, daar 
ben ik me wel bewust van. Ik 
ben blij dat ik ook van de nieu-

we trainer het vertrouwen heb 
gekregen en een van de vaste 
pilaren in het team ben. Tegen 
Helmond Sport speelde ik weer 
als linksback. Dus dat houdt 
in dat ik op meerdere posities 
inzetbaar ben.

Je hebt in het verleden ook 
vaker linksback gestaan?
Links achterin, linksvoor of 
rechtsvoor, het maakt mij niets 
uit; ik doe gewoon mijn best.

Dit jaar hebben we een brede 
selectie met veel concurrentie. 
Hoe zie jij dat?
Dat vind ik prima. Concurrentie 
is alleen maar goed voor het 
team. Het is ook wel eens 
anders geweest.

Het lijkt er wel op dat het 
basisteam er nog niet echt 
staat?
Op het laatste moment hebben 
we nog drie spelers binnenge-
haald. Het is nog even wennen 
en dat heeft tijd nodig. We 
hebben vier keer achter elkaar 
verloren en verkeerden in een 
minder goede fase van de com-
petitie. Het is nog vroeg in de 
competitie en er kan nog van 
alles gebeuren.

Hoe gaan jullie als spelersgroep 
hiermee om?
We praten er uiteraard veel over 
na zo’n wedstrijd. Het is natuur-
lijk moeilijk als je verliest, maar 
iedereen doet keihard zijn best 
om hier beter uit te komen en 
ons op te laden voor de volgende 
wedstrijd, waarin we de kans 
krijgen om zaken recht te zet-
ten. De stemming in de groep is 
nog steeds goed.

Wat verwacht jij van dit seizoen?
Het is nu vroeg om al van alles 
te roepen, maar we hebben wel 
de ambitie om mee te doen. Als 
je geen ambitie hebt, kun je 
beter meteen stoppen!

Als je terugkijkt naar de wed-
strijd tegen Jong Ajax, vooral 
met de veldbezetting van die 
ploeg, dan zie je dat daar weer 
een aantal toptalenten rondlo-
pen in een team dat altijd goed 
voetbal uitstraalt. Maar naar 
mijn team kijkend, waren we 
zeker niet de mindere. Ook wij 
hebben onze kansen gehad om 
tot scoren te komen. Alleen 
maken zij het af op momenten 
dat wij net lekker in de wed-
strijd zaten en beter waren en 
dan maken zij net die goals. 
Maar in vergelijking met de 
wedstrijd tegen FC Den Bosch 
zag ik een verbetering en een 
stijgende lijn in ons spel. Ik kan 
onze jongens niets verwijten; ze 
hebben er echt voor geknokt en 
strijd geleverd, doch zonder het 
gewenste resultaat. En dat was 

gewoon jammer. Als 
wij de 1-2 hadden 
gemaakt en daarna 
niet meteen de 0-3 

was gevallen, 
hadden 

we waar-
schijnlijk 
toch een 
andere 
wed-
strijd 

gezien. Een echt uitgespeelde 
kans maakte ook Jong Ajax niet. 
We zijn elke dag bezig met stap-
pen voorwaarts te maken om 
ons spel te verbeteren.
Tegen Helmond Sport waren we 
zeker gedurende de eerste 25 
minuten de dominante ploeg 
en zetten we druk op het spel 
en creëerden we kansen. We 
hadden eigenlijk 0-3 of 0-4 voor 
moeten staan. Maar die kansen 
werden niet benut. Door een 
verkeerde beslissing van de 
scheidsrechter kregen we een 
rode kaart en moesten we met 
tien man verder. Ik heb die situ-
atie teruggezien en vraag me af 
hoe je hier voor kunt fluiten. Die 
kaart is dan ook geseponeerd. 
Zo zie je maar dat het ons 
tegenzit in een wedstrijd waarin 
we drie punten hadden moet 
pakken. Ook met een man min-
der kwamen we niet echt in de 
problemen. We hadden eigenlijk  
op 0-2 moeten komen; dit lukte 
niet. Vervolgens verliezen we dus 
ongelukkig deze wedstrijd. Als ik 
naar het spelbeeld kijk van de 
eerste 25 minuten dan moeten 
we daaruit vertrouwen putten en 
er de positieve punten uithalen. 
Deze ploeg heeft gewoon een 
overwinning nodig!


