
Bent u een échte MVV supporter?
Adopteer een zonnepaneel
En bespaar op uw energierekening!

Al jaren stroomt Stadion de Geusselt vol energie. Veel supporters lopen 
warm als MVV Maastricht weer ‘Nao Väöre’ gaat, nu gaat MVV nóg 
meer energie geven. Op het dak van het stadion worden zonnepanelen 
geplaatst speciaal voor supporters en partners van MVV. Stralend 
MVV maakt het mogelijk om niet alleen MVV te steunen, maar ook u 
als supporter te laten profi teren van dit groene-energie project aan de 
Groene Loper.

Wij zijn Coöperatie Stralend MVV!
Ook u bent Stralend MVV!
Met Coöperatie Stralend MVV stellen wij de zonnepanelen op het dak 
van het stadion ter beschikking aan de omwonenden van het stadion. Zo 
kunt u als particulier of bedrijf lid worden en een paneel adopteren van 
Coöperatie Stralend MVV. Door te investeren in de duurzame energie van 
Stralend MVV, ontvangt u een forse korting op uw energierekening!
Zonder u als supporter is er geen Stralend MVV. Doe de postcodecheck op 
onze website om te zien of u kan profi teren van dit voordeel! 

Wees er snel bij want Stralend MVV heeft maar 
een beperkt aantal panelen beschikbaar!
Op onze website is alle informatie te vinden over de coöperatie, de 
zonne-installatie en het ontvangen van uw voordeel. Ook berekenen wij 
met hoeveel panelen u mee kunt doen en wat uw voordeel is. Alles wordt 
geregeld door Stralend MVV.

Schrijf je in, profi teer & win!
De eerste inschrijvers maken ook nog kans op MVV seizoenkaarten en 
gesigneerde merchandise! 

STRALENDMVV.NL
Volg ons ook op Facebook & Twitter! @StralendMVV
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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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COLOFON

PROGRAMMA

SPEELRONDE 14
Zaterdag 17 november 2018
TOP Oss - Almere City FC
Jong PSV - Jong AZ
Helmond Sport - RKC Waalwijk
FC Dordrecht - FC Eindhoven
SC Cambuur - FC Volendam
Zondag 18 november 2018
MVV Maastricht - Roda JC
FC Twente - Go Ahead Eagles
Telstar - FC Den Bosch
NEC - Sparta Rotterdam
Dinsdag 20 november 2018
Jong FC Utrecht - Jong Ajax

SPEELRONDE 15
Vrijdag 23 november 2018
Jong Ajax - MVV Maastricht
Almere City FC - FC Dordrecht 
Roda JC - Telstar
FC Den Bosch - SC Cambuur
Go Ahead Eagles - TOP Oss
FC Eindhoven - Helmond Sport
RKC Waalwijk - NEC
FC Volendam - Jong FC Utrecht
Sparta Rotterdam - Jong PSV
Maandag 26 november 2018
Jong AZ - FC Twente

RODA JCRODA JC
ZONDAG 18 NOVEMBER 2018,

STADION DE GEUSSELT, 12.15 UUR

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

DE BETAALKAART IS EEN SUCCES!

Veer Zien MVV kijkt tevreden terug op de eerste 
maanden van de betaalkaart in Stadion De Geusselt. 
Zoals bekend verving het supportersinitiatief de 
bekende cateringmunten voor een betaalpas. Een 
beproefd systeem in andere stadions, dat ook in 
Maastricht prima werkt. Jasper Jongen, voorzitter 

van Veer Zien MVV: “Onze verwachtingen zijn uitgekomen. Betalen 
met de betaalkaart gaat sneller en is eenvoudiger, voor zowel onze 
supporters als onze vrijwilligers bij de cateringpunten.”

Het registreren en opwaarderen van de kaart zorgde nauwelijks voor 
problemen. Jongen: “Het wijst zich eigenlijk vanzelf, en dat bleek ook 
bij het grootste deel van de fans. Zij die iets meer moeite hadden, 
hebben we wegwijs gemaakt. Als je het één keer gedaan hebt, is 
het daarna een eitje. Maar vanzelfsprekend staan onze vrijwilligers 
altijd klaar voor supporters bij wie het niet lukt.” Voor wie nog moet 
registeren, dat kan via www.veerzienmvvbetaalkaart.nl. Opwaarderen 
kan via de KNIP-app of in het stadion.

Veer Zien MVV verwacht dat de betaalkaart vanaf seizoen 2019-2020 
geïntegreerd gaat worden in de seizoenkaart.

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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HAWBIR MOUSTAFA:  

Voetbal is mijn belangrijkste focus!

STATISTIEKEN

STATISTIEKEN
DE LAATSTE TIEN SEIZOENEN 
(COMPETITIE):
Seizoen: thuis: uit: 
 M-R R-M
1989/1990: 1-1 3-2
1990/1991: 1-2 1-0
1991/1992: 0-2 0-2
1992/1993: 2-1 0-0
1993/1994: 1-0 4-1
1994/1995: 1-1 4-0
1997/1998: 1-2 3-0
1998/1999: 0-0 2-1
1999/2000: 0-0 3-1
2014/2015: 3-1 2-0

TOTALEN MVV MAASTRICHT 
TEGEN RODA JC:
Gespeeld  40
Winst  12
Gelijk  9
Verlies  19
Goals voor  49
Goals tegen  67

BUSREIS NAAR JONG AJAX – 
MVV MAASTRICHT
Vrijdag 23 november a.s. 
speelt MVV uit bij Jong 
Ajax. 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 Sportpark De 
Toekomst is om 16.15 uur.

GIJS EIGEN WIJS

Geen punten, wel lichtpunten!
DE MENING VAN RON ELSEN 

Belangrijk is dat de supporters 
achter ons blijven staan!

Hawbir woont al vanaf zijn 
zesde jaar in Maastricht, speelt 
al twaalf jaar bij MVV en is dus 
een jongen van de club.

Wat doet het met je als er voor 
de wedstrijd het Maastrichts 
volkslied wordt gezongen?
Dat is mooi, ik kan het bijna 
helemaal meezingen.
Na een kleine onderbreking van 
een half jaar ben je weer terug. 
Hoe ging dat?
Onder andere in verband met het 
meehelpen in het restaurant van 
mijn vader wilde ik weer terug 
naar Maastricht. Daarnaast had 
MVV veel blessures en het kwam 
beide partijen goed uit als ik 
weer terugkwam. Het was dus 
goed thuiskomen. Ik heb een 
contract tot en met het einde van 
dit seizoen.
Ben je ook nog beschikbaar als 
international voor Irak?
Ik ben opgeroepen voor een 
zogenaamde FIFA-week in 
november. Maar dat valt samen 
meet de wedstrijd tegen Roda en 
die wil ik natuurlijk niet missen.
Hoe leeft de derby tegen Roda?
Als jongen van hier leeft dit 
enorm; ik ken natuurlijk veel 
mensen die allemaal met die 
belangrijke wedstrijd bezig zijn. 

Er is van tevoren veel aandacht 
voor deze wedstrijd. Er komen 
veel mensen op de derby af en de 
sfeer is natuurlijk geweldig.
Je hebt ook eerdere derby’s 
meegemaakt?
Ja, daar heb ik goede 
herinneringen aan. In het 
seizoen ’14-‘15 speelden we een 
geweldige goede thuiswedstrijd 
tegen Roda die we met 3-1 
wonnen. Twee jaar geleden 
misten we in de play-offs op een 
haar na de promotie tegen Roda. 
Dat speelt nog altijd door je 
hoofd; we waren zo dichtbij.
Hebben jullie nog een speciale 
voorbereiding voor de derby?
In principe bereiden we ons voor 
net zoals we dat voor elke andere 
wedstrijd doen. Alleen qua 
beleving is het toch wel anders. 
Het hele gebeuren rondom zo’n 
derby maakt de druk groter.
Ben je tevreden over het 
competitieverloop tot 
nu toe?
Redelijk. Qua resultaten 
hadden we natuurlijk 
meer punten moeten 
binnenhalen. Ik denk 
hier vooral aan de 
thuiswedstrijden, 
we hebben een paar 
keer ongelukkig verloren. 

Als je minder scoort dan de 
tegenstander, verlies je helaas. 
Neem de laatste thuiswedstrijd 
tegen Sparta als voorbeeld. We 
speelden goed en creëerden veel 
kansen. Alleen scoorden we niet. 
Dat was het probleem.
Wat zijn jouw ambities?
Voetbal staat voor mij nog altijd 
op de eerste plaats. Daar focus 
ik me op. Promoveren met mijn 
eigen cluppie zou voor mij toch 
het mooiste zijn!

Allereerst wil ik even terugblik-
ken op de laatste thuiswedstrijd 
tegen Sparta. De start was moei-
zaam; we hadden moeite met de 
speelwijze van de tegenstander 
gekoppeld aan een stukje ontzag. 
De eerste vijftien minuten waren 
hierdoor dus voor Sparta, We 
kregen ook nog een discutabel 
doelpunt tegen. Door een bles-
sure viel Shermaine Martina al 
snel uit. Daarna groeiden we in 
de wedstrijd en waren de meest 
dominante partij. We koppelden 
onze dominantie aan uitstekend 
aanvallend spel met veel kan-
sen. Alleen wisten we de kansen 
niet om te zetten in doelpun-
ten! Hierdoor deden we onszelf 
tekort. Gaandeweg moesten we 
aanvallend meer risico’s nemen, 
waardoor Sparta in de slotfase 
de 0-2 kon scoren. Behalve deze 
nederlaag kwamen enkele spelers  

met blessures uit de 
wedstrijd en liepen 
we tevens tegen 
een schorsing aan. 
Met dit gegeven 
gingen we naar de 
uitwedstrijd tegen 

Volendam. Ondanks 
het gemis van veel 
krachten hadden 

we meer uit die wedstrijd moeten 
halen. Vooral in de intensiteit 
hebben jongens steken laten 
vallen. Dit hebben we uitvoerig 
en kritisch met elkaar aan de 
hand van videobeelden bespro-
ken. Ik heb enkele jeugdspelers 
moeten inbrengen, te weten Nino 
Everaers, Lars Reck en Xavier 
Mbuyamba was met zestien jaar 
zelfs de jongste speler voor MVV 
in het betaald voetbal. Met die 
jonge honden erbij speelden we 
wel weer energieker. We kwamen 
weliswaar nog terug tot 3-2, maar 
we leden wel weer een vervelende 
nederlaag.

Vanmiddag spelen we de derby 
tegen Roda JC. Deze wedstrijd 
leeft enorm in zowel Maastricht 
als in Kerkrade. Het is een 
wedstrijd die op zichzelf staat, 
waarbij de stand op de ranglijst 
geen rol speelt. In ieder geval een 
strijd met bijzondere emoties. 
Enkele dagen geleden wist ik in 
verband met blessures nog niet 
hoe de selectie vandaag in elkaar 
zou zitten. Pieter Nys en Shermar 
Martina zijn waarschijnlijk lan-
ger afwezig. Belangrijk is dat de 
supporters ons team, ongeacht 
wie er spelen, blijven steunen! Joeri Schroijen snelt langs zijn tegenstander tijdens MVV Maastricht – Sparta Rotterdam.

De derby van vanmiddag is 
voor MVV Maastricht van 
groot gewicht geworden door-
dat zowel thuis tegen Sparta 
Rotterdam als uit tegen FC 
Volendam voor “Us MVV’ke” 
geen punten overbleven. 
Ergens in de afgelopen weken 
heeft Ron Elsen de in sup-
porterskringen legendarische 
woorden “we scoren moei-
zaam” gebezigd. Hoeveel pun-
ten heeft dit probleem ons dit 
seizoen al wel niet gekost! 

Vriend en vijand waren het na 
afloop van de wedstrijd tegen 

Sparta erover eens dat de drie 
punten onverdiend meegingen 
naar Spangen. Het aantal kan-
sen, dat MVV die avond liet lig-
gen, was ontelbaar. Tel daarbij 
op dat de 0-1 van Sparta afge-
keurd had moeten worden van-
wege een evidente overtreding. 
Ondanks een grote dosis werk-
lust van MVV lukte het daar-
na niet de gelijkmaker op het 
bord te krijgen. Dat nog een 
discutabele 0-2 viel, maakte 
het verlies extra teleurstellend. 
Dogan Golpek en Koen Kostons 
verdienen vermeld te worden, 
zij ontwikkelen zich volop.

Daarna ging MVV zwaar geha-
vend naar Volendam. Helaas 
kwamen ook enkele routiniers 
niet in hun normale spel. Zo 
is eenvoudig verklaard dat het 
team van Ron Elsen tegen een 
behoorlijke teleurstelling aan-
liep. Gedurende een groot deel 
van de wedstrijd kon MVV nau-
welijks een vuist maken. In die 
periode speelde MVV te lauw. 
Uiteindelijk kwam door de inval-
lers Lars Reck, Nino Everaers 
en later ook Xavier Mbuyamba, 
meer vuur en warmte in het 
MVV-spel. Te laat, helaas!

Opvallend is dat MVV zeer 
weinig rendement behaalt uit 
vrije trappen, hoekschoppen 
en ingooien. Intensieve trai-
ning is nodig. Bij inworpen zie 
je veel spelers de bal induwen 
in plaats van ingooien. Denk 
eens terug aan Kelechi Nwakali. 
Onbestaanbaar dat vanavond 
MVV niet direct vanaf de aftrap 
tot het laastste fluitsignaal vol 
enthousiasme de door veel te 
hoge subsidies gesponsorde 
tegenstander het vuur na aan de 
schenen zal leggen. De Geusselt 
achter MVV! Nao väöre!

Gijsbert van Heijst
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