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Het eerste elftal start seizoen 2018/2019 met een nieuwe hoofdtrainer en een keeperstrainer.    
Arjan Visscher zal vanaf dit seizoen aan het roer staan bij MVV 1, een jonge ambitieuze trainer die 
met veel inzet en passie dit avontuur aangaat.                                                                          
Keeperstrainer René Altena zal dit seizoen op de donderdagen met de keepers aan de gang gaan en 
zaterdags de hoofdtrainer assisteren.                                                                                                                   
Beide heren komen van v.v DKB en hebben vooraf een doel wat ze willen bereiken binnen MVV:    
Het aantal tegen doelpunten verminderen, geen dikke nederlagen meer en niet op de laatste plaats 
eindigen. Maar het allerbelangrijkste om een TEAM neer te zetten dat voor elkaar wil vechten en 
door het vuur wil, MVV’69 op de kaart te zetten!!!.                                                                                
Samen met leider Peter de Weert  en assistent scheidsrechter Jarno Thijs word het avontuur 
aangegaan. 
 
De voorbereiding: De voorbereiding start op 16 augustus met een conditionele training op de 
Lemelerberg, na deze training gaan de selectie spelers nog een uur trainen op het sportpark. 
Zaterdag 18 augustus is er een “kennismaking training” allerlei activiteiten en een gezamenlijke lunch 
als ochtendsessie. S ’middags word er een oefenpotje gespeeld tussen het “1e en 2e”elftal, zo kon de 
nieuwe trainer gelijk zien wat voor vlees hij in de kuip had.                                                                          
Er werden een aantal oefenwedstrijden gespeeld 2x tegen SVV (2x verloren) RKSV(winst) 
Dos’63(winst). Later in het seizoen werd er nog geoefend tegen SC Rijssen(gelijk) SC Lutten 2(verlies) 
Kloosterhaar combi A’s 1e en 2e(winst) Sportlust Vroomshoop(verlies) Vitesse’63(verlies). Er word 
fanatiek getraind door spelers en keepers en de selectie word fitter en fitter en tijdens de 
bekerwedstrijden word langzaam maar zeker de selectie duidelijk voor de nieuwe trainer. 
 
Bekercompetitie:                                                                                                                                                    
In een poule met 2x een 3e klasse en een ex 3e klasse team word MVV met 1 overwinning knap 3e in 
de poule. De eerste wedstrijd ging met een gemixt team verloren tegen Voorwaarts, waar MVV 
prima 70 minuten overeind bleef kwam en na veel blessure leed en conditionele problemen een 
grote uitslag op het bord. MVV kwam noodgedwongen met 10 te staan en ging er met 6-0 vanaf.    
De 2e wedstrijd ging MVV een stuk beter, tegen het net gedegradeerde Drienerlo wist de ploeg uit 
Marle te winnen met 2-1, en waren de intenties van trainer Visscher  duidelijk te zien in deze 
wedstrijd: MVV op de kaart zetten en niet meer het lachertje van de competitie te zijn. Volgens de 
bookmakers is dit een van de weinige overwinningen in de bekercompetitie van MVV. De laatste 
wedstrijd is tegen SCD’83 uit Dedemsvaart een ploeg die al jaren in de middenmoot meedraait van 
de 3e klasse. MVV speelt een prima wedstrijd en verliest nipt met 2-1, en kan zo terugkijken op een 
prima voorbereiding! 
 
Transfers:                                                                                                                                                                           
Voor en tijden de voorbereiding zijn er een aantal gesprekken geweest met spelers van “buitenaf”. 
Na keiharde onderhandelingen en financiële overeenkomsten komen Rik Huisken(SVZW), Joeri 
Kosters(Den Ham) en Mart Roelofs(Hellendoorn) de selectie van trainer Visscher versterken. Ook 
vanuit de jeugdafdeling van MVV komen 2 talenten het 1e elftal versterken, Jesper Grotenhuis en 
Jesse Ekkel maken de overstap naar de selectie. Halverwege het seizoen klopt Steijn Roelofs op de 
deur van het 1e en laat ook gelijk zien dat hij het niveau aankan en trainer Visscher kan dan niet meer 
om hem heen en neemt hem ook op in de selectie. 
 
Competitie indeling seizoen 2018/2019:                                                                                                                  
Deze had een Zwolse inbreng 6 ploegen in en om Zwolle maakt het tot een zware competitie.       
HTC, DKB, Daarlerveen, Bruchterveld, Wijthmen, ’s Heerenbroek, Kampen, Lemele, Dieze West, 
Wilsum, SVV en Sp Daarle zijn dit seizoen de tegenstanders van MVV’69 
 
Selectie MVV 1 seizoen 2018/2019: 
Keepers: Marc Boeve, Wessel Ring 
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Verdediging: Rick Heisterkamp, Rik Huisken, Niek Stokman, Jasper Bosch, Ronald Sasbrink, Mart 
Roelofs. 
Middenveld: Arjan Egberts, Jesper Grotenhuis, Berry Grotenhuis, Patrick Jaspers, Jesse Ekkel, Erwin 
Poots. 
Aanval: Joeri Kosters, Stefan Eektimmerman, Jeroen Thijs, Stefan Boeve, Steijn Roelofs 
 
 
1e helft competitie:                                                                                                                                                                    
De eerste helft van de competitie verloopt met ups en downs, veel blessures maken het er voor 
trainer Visscher niet gemakkelijker op. Aan de trainingsopkomst kan het niet liggen want die is al 
vanaf de eerste training top, iedere week staat bijna de volledige selectie volle bak te trainen, met 
veel inzet en fanatisme. Complimenten voor de groep dat hun elke week er weer stonden!!. Dat er 
een andere wind door MVV waait is men de laatste weken wel duidelijk geworden en vergeleken met 
de laatste jaren gaat het er nu anders aan toe, maar alles met 1 doel!! MVV op de kaart te zetten en 
te fungeren als TEAM!!.                                                                                                                                                                                           
De eerste wedstrijd verliep anders dan verwacht, de gehavende selectie werd afgedroogd uit bij 
Lemele met 5-1. Vervolgens werd er verloren van nieuwkomer ’s Heerenbroek met 2-0 en uit bij HTC 
verloor de ploeg uit Marle nipt met 1-0. Thuis tegen het goed spelende Kampen werd er met 1-3 
verloren, de uitwedstrijd bij Wilsum had. MVV meer verdiend hier verloren de oranjehemden (toen 
in het blauw) met 2-0, maar toch zag je beetje bij beetje MVV uit de schulp kruipen, het werd elke 
week en stukje beter, dit was op de scoreborden misschien niet te zien maar op het veld wel. Het 
eerste punt werd behaald tegen Wijthmen 2-2 en langzaam kwam er een stijgende lijn in het team 
van Visscher, de selectie werd fitter en fitter en de blessures namen af. Langzaam kwam het geloof in 
de ploeg en gingen ze als een TEAM de strijd aan. Het 2e punt wisten ze te behalen tegen SVV met 
een 2-2 eindstand in een spannende wedstrijd. Thuis tegen Bruchterveld kregen de oranjehemden 
geen poot aan de grond en werd er met 0-2 verloren. Toen kwam de derby van het oosten SP Daarle 
vs MVV’69, al weken werd hier over gepraat door de supporters “disse muj winnen” werd er gezegd 
maar in een slechte wedstrijd stond er na 90 minuten 1-1 op het scorebord. De grootste nederlaag 
kwam tegen Daarlerveen er werd met 1-6 verloren tegen misschien wel de beste ploeg van deze 
competitie. Uit bij Dieze West werd het een doelpuntenfestijn de wedstrijd ging met 6-4 verloren, 
hier had MVV ook zeker meer verdiend. De uitwedstrijd bij DKB was met 45 minuten al gespeeld met 
noodgedwongen wissels en een draak van een wedstrijd werd er verloren met 4-0. De eerste helft 
van de competitie verliep zoals al gezegd anders dan verwacht, dit zou en moest veranderen volgens 
de hoofdtrainer die teleurstellend terug kijkt op de 1e competitiehelft. 
 
2e helft competitie: De 2e helft van de competitie verliep een stuk beter, de ploeg is aan elkaar 
gewend en iedereen weet en kent zijn taken binnen de selectie, en vol goede moed strijd het team 
van trainer Visscher weer ten tonele. Dat achteraf dit het beste seizoen zou worden sinds de laatste 6 
seizoenen hadden misschien weinig mensen verwacht.                                                                                                                                   
De eerste wedstrijd van MVV is op 2 februari uit tegen Bruchterveld de wedstrijd eindigde in een 2-2 
stand een prima resultaat voor MVV. De uitwedstrijd tegen ’s Heerenbroek verliep qua uitslag 
hetzelfde als thuis er werd met 2-0 verloren, maar in deze wedstrijd had MVV de kansen en het 
betere van het spel. Het betere van het spel liet MVV de 2e helft van de competitie steeds vaker zien 
en er werd elke week met volle inzet en beleving gespeeld. Waar MVV er uit tegen Lemele er 
kansloos vanaf ging liet het thuis de tanden zien en speelde het terecht gelijk met 1-1, ook in deze 
wedstrijd waren er kansen op meer. Kansen op meer dat was deze helft van de competitie zeker aan 
de orde, er werden wedstrijden totaal onterecht verloren en er werden ook heel veel kansen om 
zeep geholpen, en dan krijg je de deksel op de NEUS!. De eerste winst van het seizoen kwam tegen 
Wilsum(1-0) een verdiende overwinning waar MVV zichzelf eindelijk eens beloonde en lieten ze zien 
dat hard werken loont!!. De thuiswedstrijd tegen DKB werd met 1-0 verloren, een prima wedstrijd 
weer van MVV dat de kampioenskandidaat tot 74 minuten op 0-0 hield, en ook in deze wedstrijd had 
MVV de mogelijkheden om er meer uit te halen en lieten ze zien niet meer het lelijke eendje te zijn. 
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Dan de thuiswedstrijd tegen SVV, deze werd met 0-2 verloren waar MVV een dozijn aan kansen om 
zeep hielp ging SVV met de punten naar huis. MVV de kansen SVV de punten!. Thuis tegen Dieze 
West was vooraf gezien een zware pot , maar waar MVV kei en keihard hun best deed leken de 
bezoekers er weinig zin in te hebben 1-1 eindstand, ook hier had er zeker meer in gezeten voor MVV. 
Uit bij Daarlerveen werd er gestunt, een 0-2 achterstand werd omgebogen in een 2-2 eindstand en 
weer een klasse prestatie van MVV. De inhaal wedstrijd tegen Wijthmen werd met 2-0 verloren in 
een saaie pot. Dan de wedstrijd van het seizoen thuis tegen SP Daarle deze werd terecht met 1-0 
gewonnen en blijft Daarle op de gehate laatste plek staan. De wedstrijd thuis tegen de kampioen HTC 
gaat nipt verloren in een 2-3 nederlaag en zelfs tegen de kampioen had MVV hier uit kunnen halen. 
Aan de hand van dit resultaat kun je zien dat de ploeg veel stappen heeft gemaakt dit seizoen, dikke 
complimenten naar de heren van MVV 1 die alles gewoon goed oppakken en er mat zijn allen wat 
van maken. De laatste wedstrijd van het seizoen is uit naar Kampen en word er met een bus 
(geregeld. Aan de hand van dit resultaat kun je zien dat de ploeg veel stappen heeft gemaakt dit 
seizoen, dikke complimenten naar de heren van MVV 1 die alles gewoon goed oppakken en er mat 
zijn allen wat van maken. De laatste wedstrijd van het seizoen is uit naar v.v. Kampen en word er met 
een bus (geregeld door de vriendenkring,, BEDANKT!!)  afgereisd richting Kampen. In een bijzondere 
wedstrijd werd er met 2-1 nipt verloren met een hele goede 1e helft en een mindere 2e helft. 
 
Afsluiter: Het seizoen werd afgesloten met een gezellige BBQ met de senioren teams en 
vrouwenelftal en uiteraard de sponsoren.                                                                                                                                                       
De selectie , staf wil hoofdsponsor Autobedrijf Piksen hartelijk bedanken voor het nieuwe tenue, 
tassen, sjaals etc!!! super geregeld en ook zeker een dikke dikke pluim waard!!. 
MVV 1 heeft een prima seizoen gedraaid misschien qua punten niet te zien, maar in de stappen die 
het team gemaakt heeft wel. De club en ploeg heeft het prima gedaan in een zware competitie.                    
13 punten uit 24 wedstrijden 
54 doelpunten tegen (vorig seizoen 88) 
23 doelpunten voor ( vorig seizoen 17) 
 
Maar het allerbelangrijkste is dat MVV weer op de kaart staat en dat er zomaar niet meer van MVV 
gewonnen word er staat een TEAM!!(leuk feitje dat Daarle onder ons geëindigd is).                                 
De planning voor seizoen 2019/2020 is inmiddels klaar en wij hopen u dan ook allen weer te zien! 
Ook een groot compliment voor onze captain dat met zijn 39 jaren jong(oud) er nog een seizoen 
aanplakt!! Rick grote klasse!!. 
 
Doelpuntenmakers:                                                                                                                                                                                         
Joeri Kosters 8x  
Ronald Sasbrink 4x                        
Stefan Eektimmerman 3x 
Jesper Grotenhuis 2x  
Jeroen Thijs 1x                                
Mart Roelofs 1x 
Arjan Egberts 1x 
Berry Grotenhuis 1x 
1x eigen doelpunt                                                                                                                                    


