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In stadion Geusselt
is dat feeske!
Stadion Geusselt - genoemd
naar het nabijgelegen kasteel
Geusselt - bestaat 50 jaar. De
thuisbasis van ‘Us MVV-ke’
viert haar honderdnegende
verjaardag. Dubbel reden voor
een feestje dus. In de Geusselt uiteraard. Daar laten de
sterrendragers al enkele perioden een stijgende lijn zien.

u Ronald Piters
U Maastricht
“Boe is dat feeske? Hei is dat
feeske!”, zingen de fans. Voorbode voor een mooie toekomst?
In elk geval werd 50 jaar geleden
al de wedstrijd tegen Willem II
gewonnen met 2-0. De hoofdtribune was er toen nog niet, maar
het stadion was wel uitverkocht
met 13.000 toeschouwers!
Uitverkocht was het vaak ook
in de jaren 70, de gouden jaren
met Willy Brokamp. Toch was
het niet alleen rozengeur en
maneschijn. De jaren 80 en 90

kenden weinig hoogtepunten en
MVV mocht spelen in de Jupiler
League. Sinds 2000 is het MVV
echter niet meer gelukt om van
het stempel eerste divisieclub af
te komen.
Walter Habets (62) uit Scheulder, supporter sinds zijn zesde
,vindt dat wel jammer. “Een
stad als Maastricht moet toch
eigenlijk ook een eredivisie club
hebben.” Een plan om het stadion extra allure te geven met

‘Het stadion
moet een
centrale plek in
de buurt zijn’
een overdekt, multifunctioneel
complex voor 30.000 toeschouwers ging echter verloren. Misschien was het daarvoor ook
nog te vroeg. Wel werd het stadion grondig gerenoveerd en het
speelveld een kwart gedraaid. De
Noordtribune kwam erbij en het

stadion kon weer vooruit.

Anno 2011
MVV heeft momenteel een
trouwe schare supporters. En
vanaf dit jaar is de club nagenoeg schuldenvrij en begint met
een ‘schone lei’ aan een nieuw
decennium. Een decennium
waarin MVV staat voor Maatschappelijke Voetbal Vereniging.
Waarin MVV meer wil zijn dan
voetbal en zich meer laat zien.
Paul Rinkens, MVV’s voorzitter, zegt hierover: “We gaan eigenlijk terug naar vroeger, toen
MVV midden tussen de mensen
stond. We willen meer verbinding zoeken. Het stadion moet
een centrale plek in de buurt
zijn, waar ieder zijn ding kan
doen.” MVV werkt daar ook aan
en ontplooit allerlei activiteiten.
Gemeenschapsgeld wordt goed
besteed. Zo is er samenwerking
met sponsoren om werkzoekenden kansen te bieden. Ook zijn
er plannen om het project ‘Playing for Success’ te introduceren.

In de jaren 90 werd de Noordtribune aangelegd en de Maastribune gerenoveerd.

Hierbij worden jongeren met een
leerachterstand door MVV gestimuleerd tot betere leerprestaties. In Engeland is het project
een groot succes.
De nieuwe leuze van MVV
luidt dan ook: ‘Doe mee, met
Us MVV. Zodat Ut Feeske nog
lang kan duren’.

50-Jarig jubileum
Het Geusselt stadion viert
het 50-jarig jubileum met
allerlei ‘maatschappelijke’
activiteiten. Zo worden er de
hele maand april scholen en
bejaardencentra bezocht, zijn
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er spelers in de wijk en geven
ze les op basisscholen. Daarnaast vinden er kortingsacties
plaats. Meer info op: www.
mvv.nl/1e-elftal/50-jaargeusselt/april-mvv-maand.
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BEL&WIN

Bel naar:

€0,60 per gesprek

0909-5010563

Een weekverblijf in een Roadbike Holiday hotel (voor 2 personen t.w.v. € 1500,-)
Fietsen in de natuur van Oostenrijk, Italië of Zwitserland.
Wie sportief vakantie wil vieren in een schitterend landschap, is
bij Bike Holidays aan het juiste adres. Een fietsvakantie is een natuurbelevenis, genieten van het landschap, lichamelijke uitdaging, maar ook
adrenalinestoten. Uiteraard is het niet een pure fietsvakantie alleen, maar
is een combinatie van meerdere activiteiten mogelijk. Een fietsvakantie
is niet alleen een uitdaging, maar net zo goed ontspanning, genot en
afwisseling!

Inhoud prijs:
n Zeven nachten in een Roadbike Holiday hotel voor 2 personen (o.b.v. eigen vervoer
en half pensioen)
n Geldig tot en met 16 oktober 2011
Voor meer informatie: www.bike-holidays.com
Het enige wat u hoeft te doen is bellen naar 0909-5010563 (€ 0,60 per gesprek).
U hoort meteen of u heeft gewonnen. Bellen kan tot en met 30 april 2011.
Winnaars ontvangen uiterlijk 3 weken na afloop van de actie bericht over hun prijs.
De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd... Succes!

