
Persbericht 

100 jarig bestaan RKVV I.V.S. 

Sprankelend feestweekend 16, 17, 18 juni bij voetbalvereniging I.V.S. te Berg aan de Maas 

Voetbalvereniging RKVV IVS uit Berg aan de Maas viert in juni 2017 haar 100 – jarig bestaansfeest. 
Naast diverse sportieve activiteiten viert de voetbalvereniging dit jubileum met een spetterend 
feestprogramma in het weekend van 16 t/m 18 juni 2017. 

Het grote feest zal plaatsvinden op 16,17 en 18 juni 2017 op en rondom sportpark Nederheide te 
Berg aan de Maas met als aftrap op vrijdagavond een jubileumwedstrijd tussen ‘oud’ spelers van IVS 
en ‘oud’ spelers van MVV. Verder kunnen jong en oud 3 dagen genieten van een mooi muzikaal en 
onderhoudend programma op onze feestlocatie. De vrijdagavond zal dus een nostalgisch karakter 
hebben en op zaterdag is een spetterende feestavond gepland voor jong en oud met een van de 
populairste coverbands uit de regio: Anderkovver. Op zondag sluiten we af met een feestelijke 
receptie, huldiging jubilarissen en een muzikale omlijsting. U bent van harte welkom om het 100 jarig 
bestaan samen met ons groots te vieren tijdens dit feestweekend! 

Geschiedenis van IVS  

R.K.V.V. I.V.S is op 3 juni 1917 opgericht door een aantal mannen met A.H Simonis die de eerste 
aanstoot gaf, en staat voor In Vriendschap Sterk. Gedurende dit 100 jarig bestaan heeft IVS diverse 
successen gevierd met als uitschieter het avontuur in de hoofdklasse en het verslaan van MVV en 
Fortuna Sittard in de poulefase van de Amstel cup. Er zijn nog meer geweldige herinneringen aan 100 
jaar I.V.S., we noemen er een paar: 

In 1918 kreeg I.V.S. tijdens een toernooi de 1e prijs, zijnde een medaille, voor de beste houding in de 
optocht van het kleedlokaal naar het voetbalveld. Tegenwoordig ondenkbaar dat je hiervoor een 
prijs zou kunnen winnen. Een andere mooie herinnering is dat een wedstrijd van het 1e elftal 
minuten lang werd stilgelegd omdat wijlen John Schumans, grensrechter van I.V.S., een sanitaire stop 
moest maken, natuurlijk in scene gezet! 

Graag tot 16, 17 en 18 juni op sportpark Nederheide te Berg aan de Maas! 

Kijk voor een volledig programma en overige informatie op onze jubileumwebsite: 100jaarvvivs.nl 


