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Himbria 
De KNVB neemt als oprichtingsdatum 

van een fusievereniging de datum van de 

oprichting van de eerste vereniging. Voor 

SC Jekerdal is dat de oprichtingsdatum van 

'Sparta', opgericht op 3 september 1916. 

Pater Victorius is de oprichter van voetbal· 

club Kimbria Hij is dan directeur van de St. 

Antoniusvereniging , een vereniging voor "!iiL. 
leerlingen van middelbare scholen. Voetbal· 7f'.. 
ten is, volgens hem, een geschikt tijdverdrijf 

voor zijn jongens. Een terrein ziet hij niet als ~ 

een probleem. Op een weiland achter de ~ 
Kommen, eigendom van boer Bollen, kun je 

naar hartenlust "sjotten". Het bestuur v~ ~ 
de St Antoniusvereniging keurt zijn planr- '1f" 
nen af. Volgens het bestuur is voetballen 

geen gepast tijdverdrijf voor jongens uit de .....Jt. 
gegoede burgerij. Ze moeten het houden bij~ 

een partijtje biljart, schaak of het dispuut. 

HLmbrLa l~l6-l~65 



HLmbrLa 1316-1365 
De vooruitgang van het voetbal is echter 

niet te stuiten. Uiteindelijk moet het bestuur 

toegeven en zo wordt op 3 september 1916 
een voetbalclub opgericht, als onderdeel 

van de St.Antoniusvereniging. Sparta is de 

naam en er wordt gevoetbald in de wei van 

boer Bollen aan de Jeker. In het clubblad, 

'de Roodbroek' uit 1946 staat: "Nou ja voet

ballen .... uitrusting en techniek lieten veel 

te wenschen over en de verhalen van de 

oude garde geloovend zou men werkelijk de 

wonderbaarlijkste denkbeelden krijgen van 

zonderling uitgedorschte vuurvreters ... ". 

In 1917 wordt de naam gewijzigd in Kimbria, 

de naam van een Germaanse stam die in 

Maastricht domicilie zou hebben gekozen ... 

De kleuren geel/zwart maken plaats voor 

rood/wit, de kleuren van de stad Maastricht. 

-' ~ 
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Inmiddels wordt driftig verhuisd, van e wei 

van boer Boll;n naàr déProo\ dijweg en ' 

vandaar naar de Brus'selsewêg.\ Het bestuur 

laat later het oog vallen op een kuil tegen

over de Tapijnkazerne. Met toestemming 

van het depa~ ement van Defensie"wordt 

de kuil volge; tort en wordt een schittere.nd 
;1/ 

voetbalveld aangelegd. Kimbria en het latere 

MKC kunnen hier tot augustus 1975 blijven 

spelen. 

Zware slag 

I ' 

I 

"Welk een zware slag trof onze vereeniging toen op 8 
augustus 1932 des avonds heel Maastricht in rep en roe·· 
werd gebracht, door oplaaiende vlammen en een ge
weldige vuurgloed welke onze tribune helemaal verslon
den. De brandweer die om 10 uur was opgebeld, wees 
ontelbaren den weg naar de plaats waar zij nodig was. 
Ook de speurzin der massa deed al spoedig gewel-
dige drommen optrekken naar het Kimbriaterrein. On~ 

tribune staat aan den Zuid-Oostei11, n 
hoek van het terrein. Eronder bevc 
den zich bergruimten, waarin alleri, 
materiaal ligt opgesloten. Toen de 
brandweer arriveerde stond de tribune 
in lichte laaie. Om elf uur was er 1:ch
ter van heel de tribune niets anders 
meer over dan wat asch. Niets wils 
verzekerd, zoodat dit een schadepost 
betekende van wel f. 1500". 
(Uit: MKC 65 jaar. 1916·1981). 
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' Dan moet het voetbalveld plaatsmaken voor 

lde bouw van het huid ige ' politiebureau. 

De prestaties van Kimbria worden steeds 

beter met als klap op de vuurpijl een kam· 

pioenschap in het seizoen 1925-1926 in de 

l e klasse van de toenmalige RK Voetbal· 

federat ie. 1930 Is een belangrijk jaar in de 

Kimbria·geschiedenis. In de loop van dat 

jaar wordt een jeugdafdeling opgericht; 

op het einde van het seizoen telt de club 

41 ieugdleden. In d ie t ijd organiseert het 

bestuur feestwedstrijden ter bevordering 

"va,1 b '.·ne,aadschappelijke geest tusschen 

soe'., :n c. lubs .. . ". De wedstrijden worden 

een ,, .. ,•:,' (.'OS succes. Clubs uit heel Ne· 

de 1-.: , •: rnen deel aan de toernooien. 

Er ,,, :,,,streden om de zilveren bal, een 

trn•:·, - · ---:t er::11 voor die t ijd gigantische 

W::?i-: :·, i :· ·/:trt fl. 450. 

In de i-1rcn voor de oorlog speelt Kimbria 

in een van de hoogste afdelingen van de 

voetbalbond. De belangstelling is groot. Het 

clubblad spreekt van 13 tot 15.000 bezoe· 

kers per jaar. Een tribuneseizoenkaart kost 

tl. 4 per jaar. De contributie bedraagt 40 

cent per maand voor jeugdleden en 70 cent 

voor senioren. 

De sportief gezien grootste Kimbriajaren 

vinden begin jaren vijftig plaats. Drie keer 

achter elkaar wordt Kimbria kampioen. Na 

het spelen van promotiewedstrijden wordt 

Kimbria in 1955 eersteklasser. Het aantal 

toeschouwers loopt op van 30 tot 50.000 
per seizoen. 

Er wordt een aanvang gemaakt met 'be· 

taald voetbal'. Het Kimbriabestuur neemt 

het besluit om amateur te blijven. In 1959 
degradeert Kimbria na een verblijf van vier 

seizoenen in de hoogste amateurklasse. 

Gerenommeerde voetballers als keeper Jan 

Vrijhof. spits Pie Rondagh en verdediger 

André Maas vertrekken naar (semi)profclub 

MW. 
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UU Sint-Pieter 
De RKW Sint Pieter ziet het levenslicht op 4 
september (!) 1927. Als eerste voorzitter treedt 
J. Franssen aan. Hij heeft als erelid van Kimbna 

de nodJg-e bestuurservaring opgedaan. De club 
realiseert met vereende krachten een speelveld 
op de berg in de buurt van de Zonneberghoeve. 

In de eerste Jaren wisselen de successen nogal. 
Het ene jaar is er een kampioenschap te vieren 
met promotie. Een jaar later volgt meestal weer 
een degradatie. De sfeer in de club leidt er 
niet onder. De saamhorigheid blijft onder het 
mono: "Opstaan en opnieuw beginnen·. 

Een hoogtepunt bereikt de club in 1932 als het 
het Zilveren Bal Toumoo1 van Kimbria wint Aan 
het toumoo1 nemen 18 elftallen deel waaronder 
enkele gerenommeerde e~rsteklassers. De club 
schriJft histone: ïoen was Sint Pieter te klein. 
Heel het dorp feestte dagenlang mee. En dat 
konden ze vroegerr. 

Uoetbalclub SLnt-f Leter 1~2?-l~~? 

f 5' Zil.oew1 J3at.::l-"wuwoi 

25 Àuqu.slus I 5eplem6« 
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Een dieptepunt is de oprichting door enkele 
oud-Sint Pieterleden van Celios, een voet

balclub aan de Mergelweg. 

In 1960 stelt de ENCI een van haar twee 
voetbalvelden op de berg ter besch ikk ing 
van W Sint Pieter. De veren iging is haar 

nopjes want het blijkt een voortreffelijke 
accommodatie te zijn. Het clubtenue is: 
een blauw shirt, een witte broek en blauwe 
kousen. 

Boegbeelden van de veren iging zijn Johan 
Dijkstra en Coocky Voorn. Ze vertrekken 
beiden als semi-prof naar MW. Eerstge

noemde schopt het tot een jarenlange vaste 
kracht en aanvoerder van MVV. Coocky 
wordt na zijn voetbalcarriè trainer en wordt 
zelfs assistent-bondscoach van Bert van 
Marwijk bij de KNVB. 

Op de berg, op 121 meter hoogte, viert 
Sint Pieter triomfen, al is het soms kantje 
boord in de degradatiestrijd. Maar de club 
redt zich steeds weer. Op bestuurlijk vlak 
gaat het ook op en neer. In de jaren ne-

Kitty Bijlders en He/ma Keijenberg 

gentig treedt een paar jaar een relat ieve 

rust in. Onder de bezielende, bestuu rlijke 

leid ing van Helmuth Cremerius speelt het 
eerste elftal weer een ro l van betekenis in 

de competit ie. De Áportcantine floreert met 

o~d~ rh eer Kitty Bijlders als gastvrouw. Op 
het veld zwaait coach Albert Hermans de 
scepter; hij heeft twee broers (Nico en Paul) 
in de select ie zitten. Na d iens ve rtrek gaat 
het langzamerhand wat minder. De selecti e 

wordt steeds krappe r. Het aantal senioren 
loopt terug. Er zijn op een gegeven moment 
nog maar drie elftallen. De jeugdafde-

ling met onder meer jeugdle iders als Ton 

Nulens, Ben Schots en Willy Groothuysen 
daarentegen bloeit als nooit tevoren. Als 

het se izoen 1996-1997 nadert kan er geen 

1 _ , 
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representat ief eerste elftal meer op de been 
worden gebracht. Gesprekken met MKC over 

een fu sie verlopen voorspoedig. MKC heeft 
nog vier seniorenelftallen maar geen jeugd 
meer. Sint Pieter daarentegen heeft bijna 
geen sen ioren meer maar wel een bloeiende 

jeugdafdeling. 

Bushu isje 
Op het ve ld op de berg van de W Sint 
Pieter is een curiositeit te bewonderen. 
Bij de entree staat een heus bushuisje. 
Hoe het daar gekomen. is niet bekend. 
Het wordt gebruikt als kassa en onder
komen voor de vrijwilligers die er op 
zondagmiddag de entree bewaken en 
het entreegeld innen. Op een foto 'uit 
de oude doos' een impressie van het 
huisje. De heren W. Braken en J.Simons 
die jarenlang dit werk hebben gedaan, 

zitten er op het gemak bij . Heel wat 
confortabeler dan de heren die nu de 
entreegelden beuren op Jekerdal en 
weer en wind moeten trotseren ... 



Handen uit de mouwen 
De W Sint Pieter heeft binnen haar gelederen 
heel wat mensen die een karwei willen klaren. 
Van september 1984 tot en met maart 1985 zijn 
de leden op de berg druk in de weer om op het 
veld veldverlichting aan te leggen. De bestaande 
verlichting is veel te zwak om er 's avonds oefen
wedstrijden te spelen. Navraag bij de gemeente 
leert dat de stroomsterkte op het terrein te gering 
is. Om wel voldoende stroom te krijgen, moet een 
kabel van 380 Volt vanaf de Luikerweg beneden 
tot aan de schakelkast op het terrein worden 
getrokken. Als die aansluiting is gerealiseerd, kan 
de klus op de berg beginnen. Bij de firma Gulikers 
wordt schakelapparatuur besteld en worden lam
pen gekocht. De ENCI, altijd bereid om te helpen, 
verleent assistentie. Zij laat voetplaten maken en 
de eerste zes meter van de masten. Ook regelt zij 
de aansluiting op de schakelkasten. 
Om de masten te kunnen plaatsen moeten de 
vrijwilligers van de voetbalclub zes kuilen van een 
meter diep graven voor de fundering van de 15 

meter hoge masten, Ook moeten zij rond het hele 
veld een sleuf graven voor de spanningskabels. 
De mannen werken zich een ongeluk maar kunnen 
wel rekenen op de hulp van vele buitenstaanders. 
De masten worden tot een lengte van 15 meter 
aan mekaar gelast. De firma Boelen voorziet de 
zes masten gratis van de benodigde lagen verf. 
Onder leiding van John Biesmans worden de 
kabels de gleuven in getrokken. Met behulp van 
de firma van Dongen worden de masten omhoog 
getrokken in de kuilen die volgestort zijn met 
gesponsord beton. Helmuth Cremerius heeft de 
coördinatie in handen en zorgt ervoor dat alles in 
goede banen wordt geleid. 
De normale kosten voor de aanleg van dit al-
les bedragen circa 38.000 Hollandse guldens. 
De voetbalclub betaalt niet meer dan 2.554 
gulden voor de hele operatie, inclusief wat be
legde broodjes en koppen koffie. Bij de feestelijke 
opening bedankt voorzitter Ludie Jeukens ieder
een voor de geweldige inzet die iedereen getoond 
heeft. 

(Uit: Zest ig jaar W Sint Pieter. 1927-1987). 
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Bijzondere wedst rijden 
VV Sint Pieter staat erom bekend dat zowat ieder jaar een speciale wedstrijd wordt 
gespeeld. In het jubileumjaar 1987 is een treffen op de berg tussen een gelegen
he1dselfl'al van Maastrichtse amateurspelers en het eerste elftal van Sint Pieter. 

Op de fotc, van de Maastrichtse 
s•'ic _;;0 ·:1Jan onder meer Jo 
r; .. ,,:1. .'-n. 1:-é Hu1cits. Peter 
W, ·, ,;- h Cr~menus. 

•(·•.-1r:ny Vranssen. 

.J:' 
1 

! -·~ "t~rstt'! elftal 
--:. ~r,12n \.\ndtr 

tr·· • :•1 Cr •: p;e, \US, 

i: ·:.,.: --, '-·i .. i r":1r:ir,c; , John 
'v\ : ; ::. • :~~- :·,1c1n,;:. Ruud 
Ci;, ·:-, ,.: , li :,:i.!s, To11 Nuiens, 
W,.ly 1_;n_•,!lhuy;,en. Ben Schots 
sr., M,ü il Dizzy_ John Jeukens, 
Ludi .Jeukcns, Thomassen en 
John Delambooy. 
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maasuogels 
Als Kimbria 32 jaar oud is wordt in Maastricht 
een nieuwe voetbalclub opgericht: 
KNPS Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken 
Sportvereniging. Later in 1942 wordt de naam 
gewijzigd in Maasvogels. Als voetbaltenue 
wordt gekozen voor een wit shirt met rood/ 
wit/ blauwe band met de initialen KNP en 
voor een blauwe broek. De contributie wordt 
bepaald op 5 cent per week. Het eerste elftal 
neemt deel aan de zomeravond-competitie . 

.. ,\ .':t ::· .'. . 
~- --.,, . -- ,._, if;.':'.l. ~IISll:lllr~ .. ,- .. _,. J ~.l r. 
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l~ maasuogels 1336-1365 
Ir. L'hoest, directeur van de KNP, schenkt 

fl.50. De club mag op kosten van de fabriek 

16 shirts en broeken aanschaffen. Ook niet

KNP' ers mogen meesporten. In die tijd zijn 

de sociale verzekeringen en dergelijke nog 

niet zo uitgebeid als tegenwoordig. De vraag 

rijst wat te doen als iemand op het sportveld 

een ongeluk krijgt. De directeur spreekt het 

verlossende woord: "Waar geen uitkering 

door een of andere instantie gedurende de 

eerste drie dagen plaatsvindt, belooft de 

directeur hierin tegemoet te komen door 

uitbetaling door de KNP. Mocht er sprake 

zijn van een langere absentie, dan zal dat 

van geval tot geval bekeken worden". 

Maasvogels wordt twee keer kampioen en 

wordt in 1948 4e klasser in de afdeling 

Limburg van de KNVB. In 1950 wordt de 

jeugdafdeling van Maasvogels opgericht en 

wordt met twee elftallen aan de competitie 

deelgenomen. De sportvereniging Maas

vogels groeit en in 1954 kent het behalve 

voetbal ook de afdelingen basketbal, tafel
tennis, ballet en atletiek. 

Begin en midden jaren zestig start de spor

tieve opmars van Maasvogels. Het seizoen 

~~, 
1962-(g~rengt het kampioenschaty de 

4e klasse en in 1963-1964 het kampioen

schap in de derde klasse. Eén van haar 

sterspelers te weten Jo Bonfrère is zo goed 

dat hij een contract bij MVV krijit,angebo-

,....qen. Maasvogels en Kimbria spe'iën allebei 

(.) de 2e klasse A. We fe~ de opkomende 

ster Maasvogels en het' 'oude' Kimbria. De 

eerste ontmoeting eindigt in een gelijkspel. 

De tweede wedstrijd, die wordt gespeeld op 

het Maasvogelsveld langs de Maas naast 

de papierfabriek, eindigt in een overwinning 

voor de thuisploeg. Kimbria degradeert ;~, 

1965 naar de 3e klasse; Maasvogels pn·;,, 

als nieuweling op de 2e plaats. 

De degradatie van Kimbria is in dat jaar 

de opmaat voor een fusie tussen Maas~ .. 

gels en Kimbria. Kimbria zakt af naar d ,:, . · 

klasse. Het is een club met een geweldig,, 

historie, met honderden leden, met een pn 

ma jeugdafdeling en een sterke onderlinge 

band. De vereniging heeft echter bij de ge

meente Maastricht een schuld van circa fl. 
80.000. De reden is dat de club in de loop 

der jaren veel geld heeft moeten uitgegeven 

om het veld en de accommodatie te ver

beteren. Hierover voert het bestuur talloze 

"-"' gesprekken nt,_et h' college van Burgemees-

ter en Wethou'l:tei's. Het gemeentebestuur 

ziet in dat Kimbria veel en nuttig werk doet. 

Over een kwijtscheld ing van de schulden, () 

geheel of gedeeltelijk, wi l de gemeente niet ._ 

praten. Kimbria kan het financieel niet meer 

bolwerken en ziet in een fusie met Maasvo

gels de enige redding. Een andere reden om 

samen te gaan is een sportieve. Kimbria wil 

niet degraderen en wi l tweedeklasser blijven. 

Alzo geschiedt... 

Maar ook Maasvogels wil graag fuseren. 

Het eerste elftal is een goede tweedeklas

~r': rnilar de club heeft problemen met het 

u(,,_ :.hdi•1ctd. Het terre in, gelegen op het 

'"s;': 0 "~~•e, rein langs de Maas en achter de 

spoorbrug, moet weg. De fabriek moet uit

breiden en heeft het terrein hard nodig. Er is 

echter voor de voetbalclub maar één alter

natief en wel het sportcomplex 'Villa Canne' 

aan de Mergelweg. Het Maasvogelsbestuur 

ziet een vertrek naar dit complex echter 

niet zitten. Het ligt te afgelegen; er zal nooit 

publiek naar toe komen. Het bestuur zoekt 
iets anders, iets beters. Het vindt zijn heil bij 

Kimbria. De club met een schitterend veld in 

de 'Koompe', wordt fusiekandidaat nummer 

één. Maasvogels had bij wijze van spreke 

alles, behalve een veld. 

Eind mei 1965 vergaderen de besturen van 

beide verenigingen en sluiten een concept 

overeenkomst met als voornaamste punten: 

- De nieuwe vereniging zal uitkomen onder 

de naam Maasvogels-Kimbria-Combinatie, 

MKC. 

- De officiële clubkleuren zijn; rode broek, 

wit shirt en blauwe kousen, 

- In het eerste jaar van de fusie zal het 

bestuur bestaan uit de ex-Kimbria en ex

Maasvogels bestuursleden, 

- Bezittingen, baten en schulden van beide 

verenigingen zullen door de nieuwe com

binatie worden erkend en overgenomen. 
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Het eerste elftal van MKC komt uit in de 2e 

klasse A. Merkwaardig is dat er in het eerste 

fusiejaar twee tweede-elftallen zijn die spe

len in de reserve klassen A en B. MKC neemt 

met zes seniorenelftallen aan de competitie 

deel. De jeugdafdeling telt vier A-elftallen, 

zes B·elftallen, circa honderd (-spelers en 

aspiranten. De nieuwe club heeft in 1965 

379 leden, waaronder 168 senioren en 211 

junioren. 

Sportief gezien gaat het MKC voor de wind. 

Het eerste elftal wordt in het allere~sei

zoen meteen kampioen in de 2e kla~n 

komt op het allerhoogste amateurniveau te

recht Verschillende spelers worden gekozen 

~het Limburgs en Nederlands amateur

ûfa:rn. Ook de jeugdafdeling wordt langzaam 

ma" ,eke, stab;ete, '%"" 1966 

en 1970 kome 

uit voor vert 

Nederland ,,;.,,: 
:)} 

A-1 ~p~e"el~f°i~ ... ~~lllii~~~~111 
de Mogste jeu 

wordt op'het ti 
:·~J'b o~t•e•n••:..r.ir.-•• 
als · wee 
···~. kam ~s 

· k~er ml)ioen 

N~ nstanae 

a1id 
;~:-...,E. -11,i,1 ... ~ ... ---.. 
treff 

Ook h 
-; 

en i 

1 de B 
betreft:d~-~~,,, ... 

de KNVB). 
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lS mttc 1365-1337 
Het einde van de Kommen of 
'de Koompe' 
De accOfl"Tlodattes 'de Koompe' en de twee 
~def" aan de Mergelweg (b1J Villa Canne' en 

op de atletiekbaan) z11n aan vervanging toe. 
M:ICC. ~n ..ereniging met 11 senioren teams 

en i4 ieugdteams. barst un z11n voegen. 
Pbrmen voor nieuwe kleedlokalen z11n er. 
maar deze bltJven tien Jaar 1n de IJSkast lig
~ Er gebeurt niets._ 

ki augustus 1975 valt het doek. Het hoofd

vela :al moeten verdw11nen. Het moet plaats 
mal.en voor een nieuw te bouwen po!Jtiebu
re.lU. & komt een eind aan een brok histone. 
Er moet met weemoed afscheid worden ge
norr,en van 'de Koompe·. Het 1s een complex 

( il IUt l' n 'l l 1 

waar vele triomfen werden gevierd. afgewis

seld met minder pretlige{llomenten, maar 

waar altijd sfeer en gezelligheid heerste:

Een veld waar menig K1mbnaan heeft ge

zweet en tranen heeft gelaten. 'De Koompe' 

bezorgde Kimbria een financiéle catastrofe. 

Maasvogels 'redde' de zaak en MKC beleef

de er t,en prachtige jaren. 

De gemeente Maastricht belooft MKC een 
complex waar de HELE vereniging onderdak 

kan knJgen. Voorlopig wijst de gemeente 

aan MKC "t Kuupke' toe. een klein stadion

netje op Malberg. De club beschikt hier over 
een kantine, vier kleedlokalen. een bijveld 

en een hoofdveld. Qua sfeer en gezelligheid 
kan de accommodatie niet tippen aan 'de 

Koompe'. 

MKC bhJft tot 1980 eersteklasser. 
De club verkeert dat jaar in een 

cnsis. ondanks vele jeugdteams en 
dertien seniorenelftallen. De or

ganisatie op bestuurlijk niveau is 

verre van perfect. Te weinig men

sen moeten teveel werk verrichten. 

Binnen de vereniging is d,t duidelijk 
merkbaar, het einde van de vereni-

ging is in zicht ! Er moet iets gebeuren. Op 
1 december 1980 wordt een 'Buitengewone 

Algemene Ledenvergadering' uitgeschreven. 

Het bestuur geeft een overzicht van de om

standigheden waarin de club ZJCh bevindt 

Volgens het bestuur : iet het er niet roos

kleurig uit. Zowel organisatorisch. financieel 

als sporttechnisch z11n er problemen. 

Er volstrekt zich in dat Jaar een wonder. Er 

melden zich nieuwe bestuursleden aan en 

MKC begint zowaar weer te leven. De orga

nisatie wordt opgetuigd en er wordt hard en 

met overleg gewerkt. De dub kriJgt boven

dien aan de Toustruwe een eigen sport· 

complex met clubhuis. Alle teams kunnen er 

spelen en voor het eerst in de geschiedenis 

zullen de MKC-elftallen niet meer over heel 

Maastncht verspreid zitten. Ook de jeugd

elftallen kunnen er terecht. Zij vormen de 

~ Hooi$ {gPslOfVf!n 20041 

basis van het nieuwe MKC. Het streven 1s 

en bltJft een eerste elftal met spelers uit de 

eigen 1eugd 

De Toustruwe 
De nieuwe sportaccommodatie zorgt voor 

bestuurhJke rusl Het complex doet recht 

aan de grote club d'e MKC is. Er nemen 

maar liefst veertien seniorenteams deel aan 

de compet1t1e en talloze Jeugdteams. In de 

bruisende kantine zwaa,t Annie Hoofs de 

scepter. Sponie\le resultaten worden afge

wisseld met degrad:ities. De sfeer bl!Jft goed 

met als hoogtepunt het 65 Jarig bestaan tn 

1981. Hel 1ub1leumboel,.. is ondertussen een 

·collectors item· geworden. Een minpunt van 

de accommodatie 1s de hggmg. Het ligt in 

een uithoek van de stad. Het 1s te ver af van 

de binnenstad waar e1genliJI,.. de roots van 

de club liggen. Met de buurt zelf 1s er geen 

klik. Het aantal 1eugdleden neemt ziender

ogen at. De ligging breekt de club op. De 

Jeugdafdeling brol,.kelt af en er spelen op 

een gegeven moment nog maar vier senio

renteams. 

In 1997 degradeert het eerste elf al naar de 

4e l,..lasse A. Het is het sein voor spelers van 

l~ 
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Bronzen beeld 
Eind J,11M v11ft18 neemt Ki111bn:1 deel aan 

het Grcnsl:lnd<'ntournoo1. Hel is een spor· 

t1cf evenement wnilrin sportteams uit Aken. 

Lu,k c-n M:1 .1stnc ht clkilars krachten meten. 

Het ~ 1.1t h1c1bij 11 1et illlcen om voetbal maar 

ook om zwemmen, basketbal en handbal. 

Voor de w,nm1,1r is er een wisseltrofee. In 

d,t gcv;i l 1s het een bronzen kunstwerk. De 

bc~cnde kunstenaar Piet Killaars (1922· 
2015) heeft het gemaakt in opdracht van 

K,mbn::i. In werkelijkheid is Coen OttenheiJm 

( 1909-1995), vice-voorzitter van Kimbria, 

de opdrachtgever en diegene d,e het beeld 

betaalt. Coen kent Killaars van Tegelen waar 

ze beiden vandaan komen. Coen wordt in 
1972 erelid. 

Het tournooi heeft een paar jaren bestaan. 

Uiteindelijk sterft het een langzame dood. 

Alleen diegene die driemaal achtereen het 

tournooi wint. krijgt de wisseltrofee cadeau. 

Dat 1s dus nooit gebeurd. Nadat het tournooi 

ter ziele was. was het beeld een tijd zoek. 

Coen senior ontdekt dat het kunstwerk in het 

stadhuis van Luik staat. Hij haalt het hoogst 

persoonliJk terug. Sindsdien is het in het 

bezit van de familie. Na de dood van Coen 

senior hebben zijn zeven kinderen zich over 

het beeld ontfermd. Per toerbeurt staat het 

bij een van de kinderen thuis. In het jubile

umjaar van SC Jekerdal is Coen junior de 

gelukkige. HiJ speelde jarenlang bij MKC. 

het eerste elfta l om het bestuur te bewegen 

om te fuseren met Sint Pieter. Ook bij die 

club luidt de noodklok. Er is nauwelijks nog 

een representatief ee rste elftal. Wel lopen 

er vee l jeugdigen rond. Vanaf het moment 

dat er overleg komt tussen de besturen van 

beide verenigingen is de fusie een feit. De 

nieuwe club: Sint Pieter MKC, wordt opge 

richt. MKC-voorzitter Willy van Nuys treedt 

terug en maakt plaats voor het bestuur van 

Sint Pieter. Alleen Jo Nicolai gaat mee over 

naar het bestuur van Sint Pieter MKC met als 

voorzitter Ton Hameleers en penningmeester 

Jos van de Wiel. Jo Oosterbosch van MKC 

wordt op verzoek van de spelers de nieuwe 

trainer. Voor MKC voelt de fusie aan als 'het 

weer thuiskomen'. Sint Pieter is blij dat er 

weer een volwaardig eerste elftal is. 

De trotse mannen. 
/ Bovenste riJ : R_uud Crcmenus, 

J<;;tn·P1crre N11sscn, Johan Dijkstra, 
\ Roland Laenen, Maarten Hanyning, 

/ Ron Costongs, ~arcel Adam, llerry 
Leenders 
Middelste nj: John Rosier, Ron 
WeiJzcn, Turn Re1naards. Armand 
Hamclers, Hane Theunissen, Paul 
Hinskens. Lucien Bcckers, René 
N,jsscn 
Onderste rij: Ralph Me,js, Branko 
Reinders, Erik Rutten, Jo Quaden. 
Arthur Meijer, Jean·Pl1lippe Beckers, 
Branko Amory, Guido Vizee 

Prominententeam naar Londen 
In 1997 krijgen leden van Sint Pieter MKC. de 

nieuwbakken fusieclub, een opmerkelijk bericht on

der ogen. In het blad 'Voetbal International' staat 

een oproep aan amateur voetbalteams in Neder· 

land om deel te nemen aan een internationaal 

tournooi in Londen. Bijzonder aan de oproep is 

dat het niet gaat om het eerste elftal van de clubs 

maar om lagere elftallen. 

Sint Pieter MKC heeft in haar gelederen een derde 

team dat onder meer bestaat uit gerenommeerde 

spelers die ooit naam hebben gemaakt in het 

betaalde voetbal. Bij de amateurclub willen ze hun 

carrière afbouwen en nog een balletje trappen. En 

dat laatste lukt ze nog wonderwel. Hoe dan ook, 

het elftal besluit zich aan te melden en naar Lon· 

den te vertrekken. 

De trip vereist nogal wat voorbereiding maar de 

jongens krijgen van diverse kanten hulp. 

Zo regelt de vrouw van Louis van Gaal via haar 

werkgever, Nationale Nederlanden. het benodigde 

materiaal, zoals trainingspakken. shirts. broeken. 

kousen en tassen. Ron Weijzen, destijds directeur 

bij MW. gaat optreden als speler/ coach. 

Met de trein (Eurostar) vertrekt het gezelschap 

naar de Britse hoofdstad. Op het tournooi treffen 

de jongens teams uit Malta. Sierra Leone. Argen· 

tinië, Zuid -Korea en uit Engeland zelf en andere 

landen. Sint Pieter MKC 3 speelt soms de ster· 

ren van de hemel en bereikt de derde plaats. Het 

wordt omhangen met medailles en komt zelfs op 

de Britse TV. Ondertussen is op het Preuvenemint 

omgeroepen hoe succesvol het Maastrichtse team 

in Londen is. Voor de spelers is dit een tournooi 
om nooit te vergeten. Lady Diana verongelukt op 

de finaledag ... 



Sint Fieter mHC 
De nieuwe club begint het seizoen met twee 
accommodaties. Op de Toustruwe spelen de 
senioren en op 120 meter boven zeespiegel 
de jeugdspelers. Die situatie blijkt niet erg 
handig. In overleg met de gemeente wordt 
het plan opgevat om op Sportpark Jektrdal 
een nieuw voetbalcomplex te bouwen. 

Het bestuur benoemt een bouwcommissie f 
onder leiding van architect Jan Voorvelt Hij 
is oud-speler van Kimbria en MKC en hij heeft 
ervaring. Ooit heeft hij namelijk op de Toust
ruwe een "home' gebouwd met kleedlokalen 

en een kantine. In 2001 opent de club op de 
Mergelweg een nieuw complex. Ondertussen 
is de ToustruVJe verkocht aan de W Stan
daard (nu w SOA). 

Stnt r ü?tQr mHC / SC Jekerdal 
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,.. Stnt Fü?ter mHC / SC Jekerdal 

Een plus een is geen twee 
'. '1J snel na de opening van het nieuwe 

ondetkomen stromen de nieuwe leden bin· 

nen. De club groeit uit haar voegen. Alras 

behoort de jeugdafdeling tot de grotere van 

de stad. Maar ook de seniorenafdeling kan 

de toeloop nauwelijks aan. Op een zeker 

mo~nt spelen er negen seniorenelftallen. 

De club dreigt aan dit succes ten onder te 

gaan_ Met name voor de vele Jeugdteams 

IS niet alt1Jd begeleiding voorhanden. Nogal 

wat ouders moeten tnspnngen. De organi 

satie i.omt onder druk te staan. Het aantal 

leden s ttJgt en komt boven de 500. Dat is 

bedu,dend meer dan het aantal ten tijde van 

de fusie. Een en een wordt drie en meer ... 

&,zonder aan de fusie is ook dat er samen· 

,-,e,',<:1ng wordt gezocht met Kimbria Atletiek 

en AV'34. Het clubgebouw wordt voor twee· 

derde eigendom van de voetbalclub en voor 

eenderde van de atletiek. De samenwerking 

verloopt niet gemakkelijk: Er zijn ook financi · 

ele problemen. In 2004 benoemt het bestuur 

een commissie die de strubbelingen gaat 

onderzoeken, een nieuwe voorzitter zoekt 

en de financiële problemen te lijf gaat. De 

commissie heeft wat t iJd nodig maar komt 

wel met oplossingen. De atletiekclubs zijn 

inmiddels gefuseerd tot Atletiek Maastricht. 

Die club wordt uitgekocht. De voetbalclub 

wordt enig eigenaar. Op voordracht van 

de commissie benoemt de ledenvergade· 

ring een nieuw bestuur met als voorzitter 

Henk van Hezel. Dat zet in op de jeugd. Het 

resulteert in diverse internationale jeugd· 

tournoo1en met deelname van onder andere 

Standard Luik, Bayern München, Anderlecht, 

Genk en Ajax. Een hoogtepunt is ongetwijfeld 

het kampioenschap van Limburg van de El. 

Een andere mijlpaal is in 2009 de toeken· 

ning van de Rinus Michels Award voor de 

beste jeugdopleiding van Nederland! De 

club is buiten de sport ook maatschappelijk 

act ief; op 1 oktober 2007 vindt de opening 

plaats van de Sport Buitenschoolse Opvang. 

. .\ ~ . 

~ ....c.-•~-",· :,. ~ - ~ ... .. \. 
, .... ifï. \ , r .- , ·. ; . .&\. . 1 . . ~- \ . .,.:t~ ,. '.}/ 

. . , 
· ..... , . 

. 

. 1 ' ' 
. . \ 

' '. ~--,-· -~- " ·< • z· 
~- .• <,· l' i - ::r,. --. !.I. ~Hj . ~~ ,: .,..._ ~ . . ~ 

Uitreiking Rinus M1chels Award 2009 voor de beste jeugdopleiding van Nederland! 

De seniorenafdeling en met name het eerste 

elftal behaalt wisselende successen. Een 

hoogtepunt is in 2012 het kampioenschap 

in de 4e klasse en de promotie naar de 3e 

klasse na een drukbezochte beslissings

wedstrijd in Gronsveld tegen BMR. Er zijG 
ook dieptepunten zoals de degradatie naar 

de 4e klasse, een seizoen later. Er zijn twee 

degradaties te bespeuren naar de Se klasse 

en evenzovele promoties terug naar de 4e 

klasse. Momenteeel doet de club het goed 

in de 4e klasse. 

Op bestuursvlak is het verre van rustig. In 

2010 treedt een nieuw bestuur aan. De rela· 

tie met de gemeente is tot het nulpunt ge· 

daald. Er is een fikse schuld bij de gemeente. 

Onder de energieke leiding van José van 

Aken wordt het overleg met de gemeente 

weer hersteld. De schuld wordt weggewerkt 

door de verkoop van het clubgebouw aan 

de gemeente. Het gebouw wordt door de 

gemeente gerenoveerd waardoor het een 

moderner aanzien krijgt. 

Een nieuwe st icht ing huurt het gebouw van 

de gemeente en is verantwoordelijk voor de 

exploitatie. Ondertussen heeft de gemeente 

twee kunstofvelden aangelegd en ervoor ge· 

zorgd dat het oude clubgebouw van Sport· 

club Biesland materiaalhok wordt waardoor 

het clubgebouw zelf weer in een wat ru imer 

jasje kan worden gestoken. De relatie met 

de atletiek wordt in ere hersteld. In 2014 

krijgt SC Jekerdal voor het eerst in honderd 

jaar een vrouwelijke voorzitter, te weten 

M1ko Limborgh. De club telt dan inmiddels 

ruim zeshonderd leden, veertig jeugdteams. 

vier seniorenteams en twee veteranenteams. 

De club wordt financieel ondersteund door 

onder meer twee hoofdsponsoren: ING en 

Sassen Dielemans Dickhaut Uitvaartverzor

gers. 


