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programma

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

Speelronde 12
vrijdag 25 oktober 2019
Helmond Sport - Telstar
Almere City FC - FC Eindhoven
TOP Oss - Jong PSV
Roda JC - NAC Breda
NEC - MVV Maastricht
De Graafschap - FC Dordrecht
Excelsior - Jong Ajax
Go Ahead Eagles - FC Den Bosch
FC Volendam - Jong AZ
Jong FC Utrecht - SC Cambuur

officieel orgaan van de SupporterSclub Mvv MaaStricht

Veer Zien mVV

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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Deze keer is geen supporter aan het 
woord, maar geven we een update 
over de groei van de deelnemers aan 
Veer Zien MVV.

Onze donateursactie heeft 17 nieuwe 
donateurs opgeleverd. Sinds afgelopen 
augustus kennen we 32 nieuwe sup-
porters, die via een donatie bijdragen 
aan de groei van onze club. Bedaank 
aan alle nieuwe donateurs!

Zoals beloofd hebben we drie prijzen verloot onder de donateurs, 
die een of meerdere nieuwe donateurs aandroegen. De volgende 
mensen zijn in de prijzen gevallen: het diner in Restaurant Langs 
de Lijn is voor mevrouw Kamps, Leon Partouns mag een wed-
strijd plaatsnemen in de dug-out en Jo Smeets krijgt een lunch 
aangeboden met zijn favoriete speler. Perficia!!

Ook donateur worden? www.veerzienmvv.nl.



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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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
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Sinds 1938
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StatiStieken

StatiStieken

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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de laatSte tien SeiZoenen 
(competitie):
Seizoen: thuis: uit: 
 m-e e-m
1996/1997: 3-0 0-1
2000/2001: 0-2 5-1
2001/2002: 1-7 2-0
2003/2004: 1-2 2-0
2004/2005: 2-2 2-0
2005/2006: 0-0 1-0
2008/2009: 0-1 1-1
2009/2010: 1-1 3-0
2012/2013: 4-2 1-2
2013/2014: 0-1 0-1

totalen mVV maaStricht 
tegen excelSior:
Gespeeld  52
Winst  15
Gelijk  18
Verlies  19
Goals voor  57
Goals tegen  63

topScorerS mVV 
maaStricht tegen 
excelSior:
Yvo Joordens  3
Fons van Wissen  3
Jo Bonfrère  2
Maurice Hofman  2
Ivan Mráz  2
Bert van der Poppe  2
Cees Schapendonk 2
Danny Schreurs  2
Bryan Smeets  2
Jo Toennaer  2
Hans Vincent  2

Uitblinker Joshua Holtby in actie tegen SC Cambuur.

Gijs eiGen Wijs

Technische vooruitgang
De MeninG Van fuat usta

Vanuit het opgedane vertrouwen een 
nieuwe kans om tot resultaat te komen!

urho nissilä:

Als het met het team beter gaat is dat ook goed voor mezelf!
Vanavond is Excelsior uit 
Rotterdam te gast in de 
Geusselt. Binnen de selectie 
van dit team zijn buiten Kyle 
Ebecilio, Luigi Bruins en Ray 
Vloet niet veel namen die ons 
bekend in de oren klinken. Wel 
zien we binnen de staf een oude 
bekende, Marco Gentile. Hij is 
nu video-analist bij Excelsior, 
maar wij kennen hem beter als 
het “scheermes” uit ons kam-
pioensteam eind vorige eeuw. 
Excelsior staat ruim boven 
MVV, maar in uitwedstrij-
den hebben de bewoners van 
Woudestein - vergeet de vre-
selijke commerciële benaming 
van hun thuisbasis – wel wat 
problemen gekend dit seizoen. 
Zo werd ruim verloren van 
Cambuur in Leeuwarden.

Over Cambuur gesproken, voor 
de wedstrijd tegen de Friezen 
werden alom vraagtekens gezet 
bij de keuzes, die de technische 
staf van MVV tot dan gemaakt 
had. Voor het eerst leken 
Fuat Usta c.s. oren te hebben 
gehad voor de suggesties van 
buitenaf. Zo waren er eindelijk 
weer basisplaatsen voor Joshua 
Holtby, Jérôme Deom en Serhat 
Kot. De laatste moest helaas 

geblesseerd uitvallen. Alle drie 
hebben duidelijk gemaakt, dat 
zij flinke versterkingen vormen 
voor de sterrendragers. Met 
goede prestaties van Raoul 
Last, Nino Everaers, Thomas 
Goppel, Koen Kostons en 
Thibaut van Acker mogen 
we weer hopen op een beter 
vervolg van de competitie. Het 
blijft wel zorgelijk dat MVV niet 
in staat is voldoende te scoren. 
Acht goals in tien wedstrijden, 
de helft minder dan vorig 
seizoen in vergelijkbare duels. 
Aan de aanval moet gesleuteld 
worden! Verdedigend zijn 

er straks meerdere opties, 
een prettig dilemma voor de 
technische staf!

Een doelpuntloos duel tegen 
Cambuur leverde wel enkele 
lichtpunten op. MVV combi-
neerde goed in de kleine ruimte 
en - belangrijk - strijdlust en 
inzet bleven de gehele wedstrijd. 
Wanneer wordt voorgebouwd op 
de wedstrijd van vorige week, 
dan kan “Us MVV’ke” vanavond 
vol voor de winst gaan. Het 
wordt weer eens tijd!

gijsbert van Heijst

de 23-jarige Fin verdedigt 
dit seizoen de kleuren van 
Us mVV’ke.

Wist jij dat in de jaren 70 van 
de vorige eeuw twee van jouw 
landgenoten hier gespeeld 
hebben?
Nee, daar heb ik nog nooit van 
gehoord.
Hoe ziet jouw carrière er tot 
nu uit?
Ik kom uit Kuopio, een mid-
delgrote stad uit Finland waar 
ik vanaf de jeugd tot en met 
de eerste selectie van KuPS 
gespeeld heb, op het hoogste 
niveau in Finland. Vorig sei-
zoen kwam ik via mijn spe-
lersmakelaar terecht bij SV 
Zulte Waregem in de Eerste 
Klasse van België
Wat kun je zeggen van het 
niveau in Finland in vergelij-
king met hier?
Er zijn in Finland vier à vijf 
clubs die er een beetje boven-
uit steken; de rest is toch wel 
van mindere kwaliteit.
Dit jaar word je verhuurd aan 
MVV; hoe kwam dit tot stand?
Ik heb minder gespeeld 
dan verwacht bij SV Zulte 
Waregem. In verband met 
mijn ontwikkeling als spe-

ler was het belangrijk dat ik 
meer speelminuten zou gaan 
maken. MVV kwam in beeld, 
omdat die club graag met mij 
in zee wilde.
Je speelde (niet onverdienste-
lijk) mee in de voorbereiding 
op dit seizoen, maar de over-
gang werd pas op de laatste 
dag van de transferperiode 
geregeld. Waarom duurde dit 
zo lang?
Er moesten nog allerlei zakelij-
ke dingen geregeld worden.
Wat ben je voor een soort 
speler?
Ik ben een aanvallende mid-
denvelder. Ik speel het liefst op 
de nummer 10 positie. Ik ben 
in principe rechtsbenig maar 
kan ook met links goed uit de 
voeten.
Wat zijn jouw goede 
kwaliteiten?
Ik ben een harde werker, ik 
kan scoren, maar ik creëer 
liever kansen voor andere 
spelers.
Wat zijn verbeterpunten?
Ik werk er constant aan om 
mij op alle gebieden te ver-
beteren. Ik wil vooral 
fysiek sterker worden 
en meer kracht uit-
stralen.

Hoe bevalt het tot nu toe?
We hebben een moeilijke fase 
achter de rug, maar met de 
juiste teamspirit komen we 
hier goed uit. Daarnaast houd 
ik van de Nederlandse manier 
van voetballen.
Je bent niet eenzaam in een 
voor jou vreemde stad?
Nee, ik word goed opgevangen 
door mijn teamgenoten en ik 
krijg ook af en toe bezoek van 
familie en vrienden.
Wat is jouw ambitie?
Ik wil me graag dienstbaar 
opstellen voor het team. Ik wil 
zoveel mogelijk wedstrijden 
winnen, mezelf verbeteren en 
uiteindelijk op zo’n hoog moge-
lijk niveau voetballen.

Afgelopen vrijdag speelden we 
tegen SC Cambuur, de num-
mer 2 van de competitie, een 
ploeg die in vorm is en die tot 
dan toe bijna elke tegenstander 
op de slachtbank had gelegd. 
Belangrijker is echter hoe wij 
daar tegenover hebben gestaan. 
Als je ziet hoe wij Cambuur 
onder druk gezet hebben en 
kansen hebben gecreëerd en 
goed voetbal hebben laten zien, 
daar spreekt vertrouwen uit. 
Eigenlijk was het een voortzet-
ting van wat we de laatste weken 
ook al hebben laten zien. Alleen 
konden we dit niet terugvinden 
in de vorm van resultaten. En in 
het voetbal draait toch alles om 
het resultaat! Vanaf het begin 
van deze competitie heb ik het 
volste vertrouwen in deze groep. 
Alleen in de laatste fases waren 
er niet de gewenste resultaten 

en dan wordt het 
rumoerig binnen en 
buiten de club. Wij 

moeten ons blijven 
focussen op 

het voetbal, 
dat is het 
enige waar 
je invloed op 

hebt. Terugkijkend op afgelopen 
vrijdag moet dat weer de basis 
zijn voor MVV; dus verder gaan 
met deze manier van strijden, 
voetballen en druk zetten. Alleen 
moeten we onszelf belonen met 
een overwinning! De wedstrijd 
tegen Cambuur beschouw ik 
voor onze ploeg wel als een 
mentale overwinning. Zeker als 
je kijkt uit welke situatie we 
kwamen met vier nederlagen 
op rij. In mijn ogen wil ik met 
de sterkst mogelijke opstelling 
beginnen. Als er spelers wegval-
len, dan moeten andere spelers 
klaar staan om dit op te vangen. 
In de laatste wedstrijd was dit 
wegens verschillende omstandig-
heden aan de hand. Waardoor 
jonge spelers hun kans gekregen 
hebben en die het uitstekend 
gedaan hebben. Daarnaast 
hebben we ook wat omzettingen 
gedaan die goed uitgepakt heb-
ben. Al met al een knappe team-
prestatie. Vanavond: de wedstrijd 
tegen Excelsior, een ploeg die 
na de degradatie gelijk weer wil 
promoveren. We willen vanavond 
hetzelfde voetbal presenteren, 
maar willen nu wel tot een resul-
taat kunnen komen!


