
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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PROGRAMMA

SPEELRONDE 12
Vrijdag 2 november 2018
Jong FC Utrecht - Roda JC
Helmond Sport - Almere City FC
FC Twente - RKC Waalwijk
TOP Oss - FC Eindhoven
MVV Maastricht - Sparta Rotterdam
SC Cambuur - Jong Ajax
FC Dordrecht - FC Volendam
Zondag 4 november 2018
Telstar - Go Ahead Eagles
NEC - Jong AZ
Maandag 5 november 2018
Jong PSV - FC Den Bosch

SPEELRONDE 13
Vrijdag 9 november 2018
Jong AZ - Top Oss
Almere City FC - SC Cambuur
Jong Ajax - NEC
Roda JC - Helmond Sport
FC Den Bosch - FC Twente 
FC Eindhoven - Telstar
RKC Waalwijk - Jong PSV
FC Volendam - MVV Maastricht
Sparta Rotterdam - Jong FC Utrecht
Go Ahead Eagles - FC Dordrecht

SPARTA ROTTERDAMSPARTA ROTTERDAM
VRIJDAG 2 NOVEMBER 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

Vandaag in de spotlights van onze rubriek ‘Lui 
vaan Veer Zien MVV’: Yvon Prince. Yvon ging in 
1957 aan de hand van zijn vader voor het eerst 
mee naar de Boschpoort. “Ik dacht MVV-PSV, 
uitslag 1-1.” Tien jaar later verliet Yvon Maastricht 
en woonde hij tot 2010 in achtereenvolgens 
Tilburg en Rotterdam. “Toen bezocht ik de 
wedstrijden van MVV bij Sparta, Feyenoord, SVV, 

Vlaardingen en Excelsior.” Yvon bleef MVV op de voet volgen, en zag 
zijn club het steeds meer afleggen tegen clubs met het grote geld. 
“Onmachtgevoelens”, vat hij samen. “In de harde wereld van het 
gecommercialiseerde voetbal blijft MVV helaas marginaal.”

Ondanks (of misschien wel dankzij) dat MVV het aflegt tegen 
kapitaalkrachtige clubs, weet Yvon het werk van Veer Zien MVV 
zeer te waarderen. “Ik ben donateur omdat we zo binnen onze 
mogelijkheden kunnen blijven presteren.” Waar zijn donatie heen 
gaat, maakt Yvon niet zoveel uit. “Jeugd is belangrijk, verbeteringen 
in het stadion ook, het eerste elftal versterken.” Yvon doet graag een 
oproep: “Mensen mogen soms klagen, maar moeten wel achter de 
club blijven staan en financieel wat bijdragen!”

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

0213630.pdf   1 13-7-2018   13:45:25

0214329.pdf   1 13-7-2018   13:35:15

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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JOERI SCHROIJEN:  

Ik wil belangrijk zijn voor het team door punten te pakken!

STATISTIEKEN

STATISTIEKEN
DE LAATSTE TIEN SEIZOENEN 
(COMPETITIE):
Seizoen: thuis: uit: 
 M-S S-M
1999/2000: 2-2 3-0
2002/2003: 2-1 1-0
2003/2004: 0-3 1-0
2004/2005: 1-1 1-1
2010/2011: 3-1 3-0
2011/2012: 1-1 0-0
2012/2013: 0-1 0-1
2013/2014: 1-1 1-2
2014/2015: 0-2 4-1
2015/2016: 1-3 6-0

TOTALEN MVV MAASTRICHT 
TEGEN SPARTA ROTTERDAM:
Gespeeld 92
Winst 22
Gelijk 31
Verlies 39
Goals voor 106
Goals tegen 151

BUSREIS NAAR FC VOLENDAM 
– MVV MAASTRICHT
Vrijdag 9 november a.s. speelt 
MVV uit bij FC Volendam. 
Wie deze wedstrijd 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 bedraagt 
voor leden € 27,50 en voor niet-
leden € 35,=. Het vertrek naar 
de boorden van het IJsselmeer 
is om 16.00 uur.

GIJS EIGEN WIJS

1968, een halve eeuw!
In het seizoen 1968-1969 
speelde MVV op bijna dezelfde 
datum als vandaag thuis tegen 
Sparta. Veel namen uit die 
tijd zijn nog steeds bekend. 
Jo Toennaer en Johan Dijkstra 
zitten vast in de Geusselt. Ook 
namen van Sparta-spelers 
zullen bekend voorkomen: 
Jan van Beveren, “beatle” 
Nol Heijerman (favoriet van 
Hugo Borst), Hans Venneker, 
Hans Eijkenbroek en last 
but not least Henk “Charley” 
Bosveld. De bijnaam “Charley” 
kreeg hij in zijn periode bij 
FC Twente van Friedrich 
Donenfeld, later trainer in 

de Geusselt. MVV was heel 
moeizaam aan het seizoen 
begonnen, het verloor de eerste 
acht wedstrijden. De 0-0 tegen 
Sparta was welkom!

Over de laatste thuiswedstrijd 
tegen Jong PSV kunnen we 
kort zijn. Wat is de toegevoegde 
waarde van spelen tegen een 
aantal over het paard getilde, 
verwende jonge voetballers 
die voortdurend theatraal het 
kunstgras opzoeken?  Dat 
Jong PSV daarbij ook nog de 
beschikking had over een speler 
die meer heeft gekost dan de 
som van vier jaarbegrotingen 

van MVV, maakt eens te 
meer duidelijk dat de enige 
betekenis van deze teams 
competitievervalsing is. Wat 
jammer dat die vrije trap van 
Joeri Schroijen na zijn fraaie 
gelijkmaker net niet nog een 
doelpunt opleverde!

Het ontbreken van bestuur, 
supporters en sponsoren van 
MVV bij de uitwedstrijd tegen 
Helmond Sport is voldoende 
besproken. In het mede 
daardoor sfeerloze stadion  
leek dat een oude, vertrouwde 
kwaal van “Us MVV’ke” niet 
genezen is: de ploeg viel in 
de tweede helft letterlijk en 
figuurlijk ver terug.

Tegen koploper Go Ahead 
Eagles speelde MVV heel goed. 
MVV moet het aandurven nu 
ook tegen Sparta Rotterdam 
gedurende de gehele wedstrijd 
voor de winst te gaan. Sparta 
zal willen laten zien dat ze niet 
ten onrechte de eerste periode 
gewonnen hebben. Het rood-
witte affiche MVV-Sparta heeft 
iets traditioneels. Maak dat 
waar op het veld! Nao väöre!

Gijsbert van Heijst

DE MENING VAN RON ELSEN 

We moeten vooral werken aan dingen die 
we nog niet goed doen en beter worden!

De 27-jarige Weertenaar ver-
dedigt voor het derde seizoen 
op rij de kleuren van MVV.

Jouw contract loopt af aan 
het einde van het seizoen; 
ben je hier al mee bezig?
In mijn hoofd ben ik hiermee 
bezig. Het is natuurlijk 
belangrijk om goed te presteren 
in verband met het vervolg van 
mijn carrière. Dus het is een 
belangrijk seizoen voor mij.

Welke ontwikkeling heb je 
doorgemaakt de afgelopen 
jaren?
Ik heb een fijne tijd 
meegemaakt de laatste drie 
seizoenen, ik voel mij prima, 
ik ben op de juiste plaats; de 
mensen om me heen zijn top. 
Ik heb bijna alle wedstrijden 
gespeeld en het vertrouwen 
gekregen van de trainer, dat is 
dus super.

Na de wedstrijd tegen Jong PSV 
zei je dat je lekker in je vel zat. 
Was dat vorig seizoen niet zo?
Afgelopen seizoen waren de 
prestaties wat minder; ik 
scoorde slechts drie keer. Ik 
heb nu al vijf keer gescoord, 
dat zegt toch wel iets.

Dat smaakt naar meer?
Ja, dat geeft toch wel een 
speciaal gevoel. Ik wil eigenlijk 
elke wedstrijden scoren. Ik 
doe hartstikke mijn best om 
belangrijk te zijn voor de ploeg.

Je werd ook nog man of the 
match, wat doet dat met je?
Op zich is dat wel leuk 
natuurlijk. Ik ben het al vaker 
geweest. Maar als ze omroepen 
dat je man of the match bent 
en je staat achter, dan heb je 
hier niet zo veel aan.

Je switch nogal veel van 
positie, een bewuste keuze?
Ik kan op meerdere posities 
goed uit de voeten. De laatste 
wedstrijd begon ik op het 
linker middenveld. Ik ga vaker 
naar rechts omdat ik dan naar 
binnen kan komen en met links 
kan schieten. Ik heb ook een 
periode als linksback gespeeld. 
Ik speel daar waar de trainer 
denkt dat hij mij nodig heeft.

Wat is eigenlijk jouw 
favoriete positie?
Ik heb in het verleden het 
meest als linksback gespeeld. 
Maar ik voel me voorin toch 
wel prettiger, temeer omdat ik 

daar makkelijker kan switchen 
van links naar rechts.

Hoe verklaar je het verschil 
dit seizoen met uit- en thuis-
wedstrijden? Is het moeilijk 
om het spel te maken?
Thuis willen we sowieso het spel 
maken, in uitwedstrijden hoeft 
dit minder. De resultaten uit 
zijn inderdaad beter. Waar dat 
aan ligt? Normaal zijn we in de 
Geusselt altijd supersterk. Ik 
geloof dat dit weer terugkomt 
en dat we ook thuis weer veel 
punten gaan pakken!

Allereerst wil ik terugblikken op 
de wedstrijd tegen Jong PSV. 
De eerste helft wisten we een 
behoorlijk niveau te halen. We 
speelden tegen een tactisch en 
technisch goede ploeg. De vaar-
digheid en het handelingstempo 
is bij die ploeg hoog. Wil je een 
dergelijk team onder druk zetten, 
dan moet het bij onszelf wel alle-
maal kloppen en dat lukte ons 
in de eerste helft best aardig. We 
waren een paar keer gevaarlijk 
en hun keeper had enkele goede 
reddingen. Wij waren beter en 
Jong PSV beperkte zich vooral 
tot counteren. Zij kwamen een 
beetje gelukkig op 0-1 en voor 
de rust wisten we de stand nog 
gelijk te trekken. In het begin van 
de tweede helft openden we nog 

redelijk, maar zij 
kwamen wel via 
een counter op 
voorsprong. Dit 
was een domper 
waardoor het 
voor ons moei-
zaam verliep. 

Door een paar 
omwisselingen 
werd ons spel 
wat dreigender 

voor de goal. Gelukkig maakte 
Joeri Schroijen met een schitte-
rend goal de gelijkmaker en bijna 
hadden we nog de overwinning 
binnengehaald. Helaas weer geen 
driepunter in een thuiswedstrijd. 
Vervolgens uit tegen Helmond 
Sport (waar we het altijd moeilijk  
hebben) haalden we wederom 
een gelijkspel. Ook hier speelden 
we de eerste helft naar tevreden-
heid. We waren vaak dreigend en 
gevaarlijk, maar we hebben als-
nog moeite om het verschil groter 
te maken, waardoor het met de 
rust slechts 1-0 in ons voordeel 
was. In de tweede helft speelde 
Helmond qua strijd en fysiek 
spel feller, waardoor wij steeds 
slordiger gingen spelen. Via een 
spelhervatting scoorden zij de 
gelijkmaker. Dat had niet mogen 
gebeuren. Vanavond spelen we 
tegen Sparta, dat de eerste peri-
ode al op zak heeft. Ik denk dat 
hun doelstelling hoger ligt; dat 
is toch het kampioenschap. Het 
maakt voor ons in principe niet 
uit tegen wie we spelen. Wij moe-
ten vooral kijken naar de dingen 
die we nog niet goed doen en die 
beter moeten worden. Daar wer-
ken we aan!
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