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Ophef over
weren bedrijf  
tijdens Inkom
Fitnesscentrum MAC is niet langer welkom  
tijdens de Inkom voor nieuwe studenten.  
Reden: het bedrijf blijkt een directe concurrent 
van het nieuwe UM-sportcomplex in Randwyck. 
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Niet alleen bij het bewuste fitness-
bedrijf, ook in de Maastrichtse poli-
tiek is wrevel ontstaan over de be-
slissing van de universiteit (UM) om
MAC niet meer in te schakelen tij-
dens de jaarlijkse introductieweek 
voor studenten (Inkom). Tenminste
één ander bedrijf, dat onder geen 
beding met naam genoemd wil wor-
den, vreest eveneens als vaste spon-
sor van het evenement te worden 
geweerd. 
In ruil voor een financiële bijdrage
had het sport- en fitnesscentrum
sinds jaar en dag het recht om tij-
dens de Inkom in augustus actief re-
clame te maken voor het bedrijf bij 
de nieuwe studenten in de stad.
Voor de komende editie heeft de or-
ganisatie echter besloten dat MAC,
gevestigd in de binnenstad, niet lan-
ger voor die rol in aanmerking komt.
Directeur-eigenaar Constance Coe-
negracht van MAC is verbolgen 
over de gang van zaken. Volgens
haar tracht de UM met deze „mono-
polistische handelwijze” de com-
merciële belangen van UM Sport
veilig te stellen. Genoemde organi-
satie biedt studenten een uitgebreid
pakket van sportprogramma’s en
-faciliteiten aan. Vaststaat dat het
pas geopende Universitair Sport-
centrum, een hypermodern sport-
complex in Randwyck, ‘op de groei’
gebouwd is. Onlangs berichtte deze
krant dat er nog plek is voor ‘ettelij-
ke duizenden’ sportende studenten.
Met ruim 1600  leden, merendeels
studenten, is MAC een van de groot-
ste lokale spelers in de branche. „Al
zeker elf jaar doen we  mee aan de 
Inkom, tot volle tevredenheid. Let 
wel, tegen betaling van pakweg dui-
zend euro per keer. In ruil mochten 
we tijdens het festijn onze eigen fly-
ers uitdelen en stond onze naam
vermeld op draagtassen, T-shirts
en dat soort zaken. Het leverde ons
elk jaar gemiddeld zeker driehon-
derd nieuwe studentleden op. Dat

zijn er in de ogen van de UM kenne-
lijk wat veel, want we mogen opeens
niet meer meedoen. We kregen  te
horen dat het puur een centenkwes-
tie is.” Coenegracht wijst er fijntjes 
op dat in de nieuwe UM-sporthal
„de duurste en allermodernste” fit-
ness-apparaten staan. „Die kunnen
wij ons helaas niet veroorloven. 
Maar de UM wordt betaald door de
overheid, wij niet.” Zij kondigt tij-
dens de Inkom hoe dan ook „specia-
le verrassingsacties” aan.  

ReactieReactie
In een reactie benadrukt Pascal
Breuls, directeur van het Student
Services Centre van de UM waaron-
der UM Sport en Inkom ressorte-
ren, het belang van het nieuwe UM-
sportcomplex. „Welnu, dat moeten 
we uiteraard zo veel mogelijk ge-
vuld zien te krijgen. Een business 
case dus, zo simpel is het.”
Breuls spreekt met klem tegen dat 
er nu allerhande commerciële par-
tijen „worden geweerd of buitenge-
sloten” van het Inkom-evenement. 
„Geen sprake van, er zijn wel dege-
lijk bedrijven die meedoen. Plus nog
eens een hele serie sportverenigin-
gen. Voor MAC ligt het inderdaad 
anders. Overigens hebben we hen
wel nog gevraagd of zij voelen voor
een andere rol. Maar daar hebben
we nooit meer iets op gehoord.”
De kwestie heeft inmiddels ook poli-
tieke aandacht getrokken. De SPM,
de grootste gemeenteraadsfractie, 
is niet te spreken over de gang van
zaken en wil dat het stadsbestuur
zich met de zaak gaat bemoeien.
„Als gemeente pleiten we er keer op
keer voor dat de UM meer samen-
werking zoekt met de stad. Maar dit
lijkt meer op isoleren”, zegt SPM-
raadslid Jan Erckens. 

Reageren?
laurens.schellen@mgl.nl

 De UM doet hier aan  
monopolievorming.

Constance Coenegracht


