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Trotse
hoofdsponsoR
Van N.E.C.
Wij zoeken collega’s
We zijn regelmatig op zoek naar ondernemende collega’s die samen met ons verder
willen groeien, zowel op de bouwplaats als op kantoor. Heb je interesse om bij
KlokGroep te werken, maar heb je op onze site geen vacature gezien die bij je past?
Niet getreurd. Schrijf je in voor onze vacature-update ‘KlokGroep werkt!’ Wij houden je op de hoogte van nieuwe vacatures en je leest meer over ons mooie bedrijf.

SCHRIJF JE NU IN!

En ontvang onze vacature-update

www.werken bij klokgroep.nl

VOORWOORD
Beste N.E.C.’ers,
Van harte welkom in de Goffert voor het duel met Top Oss! Het duel met de Ossenaren is het laatste
voordat we een voetbalvrij weekend tegemoet gaan in verband met interlandvoetbal. Bij winst op
Top Oss kunnen we met een goed gevoel deze ‘voetbalvrije periode’ in gaan. We doen dan niet alleen
goede zaken op de ranglijst, ook in de tweede periode blijven we dan bovenin meedraaien.
De afgelopen weken heeft de ploeg zich goed gemanifesteerd, met vier duels zonder tegengoal tot
gevolg. De groei zit in de ploeg, zowel op individueel als op teamniveau worden spelers beter en beter
en lukt het ons om wedstrijden over de streep te trekken. Vorige week in Leeuwarden hebben onze
mannen gevochten als leeuwen en wisten zij, zeer verdienstelijk, de tot dan toe extreem veel scorende
thuisploeg hiervan te weerhouden.
Zaak is om vanavond deze lijn door te zetten en ook hier, in onze Goffert, opnieuw de drie punten
in eigen huis te houden. Dat hoeven de mannen echter niet alleen te doen. Met de steun van onze
twaalfde man willen we Top Oss vanavond onze wil op leggen! Steun waar we ook dit seizoen tot op de
dag van vandaag elke wedstrijd kunnen rekenen, steun die onze jongens dat extra zetje geeft en het
fundament is voor een hopelijk succesvol vervolg van dit seizoen, dat is wat ons als club uniek maakt
in deze competitie! Maar eerst vanavond, van wedstrijd tot wedstrijd, focus op wat we hier nu met z’n
allen kunnen winnen! Ik wens jullie veel plezier bij N.E.C. – Top Oss.
Met vriendelijke groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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TOP OSS

TECHNISCHE STAF
François Gesthuizen (Trainer/Coach)
Rogier Meijer 		
(Trainer/Coach)
Adrie Bogers 		
(Trainer/Coach)
Gabor Babos

TECHNISCHE STAF
Klaas Wels 		
(trainer/coach)
Marcel van der Sloot (assistent-trainer)
Pieter Tuns 		
(assistent-trainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

16

Damien Perquis (K)

22. Norbert Alblas (K)

20

Ronald Koeman (K)

31. Job Schuurman (K)

3

Danzell Gravenberch

3. Rens van Eijden

5

Cas Peters

4. Josef Kvida

6

Lion Kaak

5. Bas Kuipers

7

Enzo Stroo

6. Tom van de Looi

8

Rick Stuy van den Herik

7. Anthony Musaba

9

Pieter Langedijk

8. Jellert van Landschoot

10

Philippe Rommens

9. Etien Velikonja

11

Jordie Briels

10. Jonathan Okita

14

Olivier Rommens

11. Randy Wolters

15

Lorenzo Piqué

12. Mart Dijkstra

17

Gianni Tiebosch

14. Tom Overtoom

18

Giovanni Büttner

15. Niek Hoogveld

19

Sjoerd Overgoor

16. Souffian El Karouani

22

Niels Fleuren

17. Ole Romeny

23

Jason Bourdouxhe

20. Ayman Sellouf

25

Lars Hutten

21. Zian Flemming

27

Dennis Hettinga

26. Cas Odenthal

29

Cihat Çelik

28. Bart van Rooij

32

Levi Opdam

30. Frank Sturing

34

Hennos Asmelash

34. Terry Lartey Sanniez

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – TOP OSS
Voorbeschouwing N.E.C. – TOP Oss
N.E.C. is in de tweede periode van de Keuken Kampioen Divisie bezig aan een goede reeks. Van de
vier laatste wedstrijden werden er drie gewonnen, eenmaal werd gelijkgespeeld. In al die 360 minuten
voetballen kreeg N.E.C. bovendien niet één tegentreffer te verwerken. Toeval of niet: de reeks begon op
het moment dat aanvoerder Rens van Eijden na lang blessureleed terugkeerde in de basis. Laten we
hopen dat hij inderdaad het ontbrekende puzzelstukje in de defensie bleek te zijn en dat de reeks nog
even aanhoudt, te beginnen met vanavond, als N.E.C. het in eigen huis gaat opnemen tegen TOP Oss.
De Ossenaren toonden zich afgelopen seizoen een lastige tegenstander voor N.E.C. en dat is eigenlijk
nog mild uitgedrukt als we kijken naar de smadelijke 1-5 nederlaag die vorig jaar oktober geleden
werd. Afgelopen januari ging het met een 1-1 gelijkspel in Oss iets beter, maar ook daarmee zal men in
Nijmegen vanavond niet tevreden zijn. Er moet namelijk gewonnen worden om te blijven meestrijden
om de titel in tweede periode, waarin N.E.C. op dit moment (op doelsaldo) tweede staat, achter Telstar.
TOP Oss is tot dusverre bezig aan een moeizaam seizoen. De ploeg van trainer Klaas Wels staat op
de zestiende plaats en maakt gemiddeld exact één doelpunt per wedstrijd. De laatste drie wedstrijden
(inclusief de gewonnen bekerwedstrijd tegen SV Oss 20) werd overigens niet verloren. In de afgelopen
speelronde werd met 1-1 gelijkgespeeld bij FC Dordrecht, in de ronde daarvoor werd met 1-0 gewonnen
van Jong PSV. In de selectie van de Ossenaren vinden we twee oude bekenden: Cihat Celik en Danzell
Gravenberch.
Voor N.E.C. is de boodschap helder. Om zicht te blijven houden op een periodetitel zal er vanavond
'gewoon' gewonnen moeten worden van TOP Oss. Gezien de reeks waaraan de ploeg bezig is, zal het
in ieder geval niet aan het zelfvertrouwen liggen. Bovendien kan het trainerstrio uit een nagenoeg fitte
selectie peuren, hoewel op het moment van schrijven niet duidelijk is of verdediger Josef Kvida weer van
de partij is. Op naar een driepunter!
Door Teun van Thiel
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brand strategy

creative design

web development

F-Graphics is meer dan alleen
een reclamebureau uit N�megen
W� helpen bedr�ven en organisaties met het oplossen van hun vraagstuk op het gebied van
brand strategy, creative design en web development.
W� z�n F-Graphics. Een reclamebureau dat gelooft in het veranderen van de online en ofﬂine wereld.
De combinatie technologie en creativiteit zorgt ervoor dat ideeën worden omgezet in realiteit. Toe aan
vernieuwing? Take it to the next level.

Kerkenbos 1222C, 6546 BE N�megen
T 024 373 22 99 | info@f-graphics.nl | f-graphics.nl

DE TEGENSTANDER: TOP OSS
Vandaag treft N.E.C. streekgenoot TOP Oss in eigen huis. De ploeg van trainer Klaas Wels is niet heel goed gestart aan
de competitie, waar de ploeg uit Oss terug te vinden is in de onderste regionen van de competitie. Afgelopen seizoen
draaide de ploeg een uitstekend seizoen, maar in de play-offs om promotie/degradatie bleek Sparta te sterk.
De thuiswedstrijden van de club worden gespeeld in

Met een zesde positie op de ranglijst kende de ploeg van

het Frans Heessenstadion dat plaats biedt aan 4700

Wels in het seizoen 2018/19 het beste seizoen uit de

toeschouwers. Het stadion werd geopend in 1946 en

clubhistorie. Het scheelde echter niet veel of deze prestatie

gerenoveerd van 1997 t/m 2000 en 2010 t/m 2016. In

was nooit van de grond gekomen. In het seizoen 2009/10

2009 speelde Jong Oranje er zelfs een oefenwedstrijd

degradeerde TOP Oss namelijk uit de Eerste Divisie. Eén

tegen Jong Griekenland. De beloften uit Nederland

jaar later verloor de ploeg de strijd om promotie van

wonnen die wedstrijd met 4-1.

de Ijsselmeervogels. Omdat die ploeg niet wenste te

De club werd opgericht in 1928 als KMD (Klein Maar

promoveren ontving TOP Oss de licentie om terug te keren

Dapper), later werd dit veranderd tot TOP (Tot Ons Plezier),

in het betaald voetbal.

omdat veel clubs KMD als naam gebruikten. In 1954 werd

Klaas Wels is momenteel bezig aan zijn eerste klus als

er intrede gedaan in het profvoetbal. Dit duurde twee

hoofdtrainer bij een BVO. In een eerder stadium was de

seizoenen, waarna de ploeg uit Oss zich terugtrok en weer

oefenmeester assistent-trainer bij het toenmalige FC Oss.

als amateurploeg in actie kwam. Na jaren als topclub in het

Daarvoor stond Wels voor de groep bij Festilent, Best

amateurvoetbal keerde de club in 1991 terug in de Eerste

Vooruit, SV Deurne, RKSV Nemelaer en RKVV DESO.

Divisie.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

50. Ragnar Oratmangoen 1-0

Competitie: Keuken Kampioen Divisie

83. Ferdy Druijf 1-1

Datum: 25-01-2019
Locatie: Frans Heessen Stadion
Bezoekers: 2013
Scheidsrechter: Martin van den Kerkhof

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

30. Bryan Smeets 0-1

Competitie: Keuken Kampioen Divisie

46. Mart Dijksta (e.d.) 0-2

Datum: 26-10-2019

55. Rick Stuy van den Herik 0-3

Locatie: De Goffert

60. Huseyin Dogan 0-4

Bezoekers: 9143
Scheidsrechter: Jeroen Manschot

82. Bryan Smeets 0-5
84. Jonathan Okita 1-5
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - TOP OSS
Onze tegenstander van vandaag mag dan op ongeveer twintig kilometer van Nijmegen
liggen, vanzelfsprekend dat beide ploegen tegen elkaar staan is het niet. In het seizoen
2014/15 kruiste de ploegen voor het eerst sinds 1994 de degens. Ondanks dat N.E.C. drie
keer wist te scoren werd de einstand uiteindelijk bepaald op 1-2.
N.E.C. ging deze wedstrijd in als kampioen
van de Keuken Kampioen Divisie, de titel werd
drie dagen eerder binnengehaald. De kater
zat er waarschijnlijk nog flink in want N.E.C.
begon moeizaam aan de wedstrijd en na
twaalf minuten maakte Tom Daemen een eigen
doelpunt. De ploeg die tot dusver pas twee keer
had verloren stond op achterstand bij TOP Oss.
Gelukkig rechtte N.E.C. snel de rug en kwam het
na een halfuur via Christian Santos langszij.
De ploeg van trainer Ruud Brood had het zwaar
in Oss. De ploeg was op recordjacht. Na 29
wedstrijden had de ploeg 89 punten en was er

Weer
trekken wij
ten strijde.

een mogelijkheid om over het record van
RKC Waalwijk heen te gaan, zij haalden in het
seizoen 1987/88 96 punten het recordaantal
van 96 punten.
Uiteindelijk was het weer Christian Santos die
de ploeg op 1-2 bracht en de Nijmegenaren
de volgende overwinning bezorgde. In de 93e
minuut schoot hij de ploeg naar drie punten.
Aan het einde van het seizoen had N.E.C. het
puntentotaal 101 behaald. TOP Oss, toen nog
FC Oss, eindigde als negende op de ranglijst.

9

P

Y
A
D
N
O
M
IZZA
RT H O
A
A
K
N
E
O
Z
I
E
S
.C.
OOR ALLE N.E

UDERS

5.

0
0
A
Z
Z
I
P
V

YO R K
25CM NEW

ST Y L E

* Op vertoon van je N.E.C. seizoenkaart elke maandag
een 25cm pizza voor €5,00 in alle filialen te Nijmegen.
Bij grotere formaten geldt een bodemtoeslag.

*

NEWYORKPIZZA.NL

St Jacobslaan 402, NIJMEGEN, 024-8000770
Sint Annastraat 53B, NIJMEGEN, 024-3607508
Leuvensbroek 11-01, NIJMEGEN, 024-8000777
Molenweg 38, NIJMEGEN, 024-8000778
7 DAGEN GEOPEND VAN 16.00 - 22.00 UUR.

Software
Java
PROGRAMMA
EN
UITSL
AGEN
Architect
Developer

Junior Account
Manager

Junior Account
Manager

(existing business)

(new business)

Allround ICT
System-Cloud
Engineer

Java
Developer

(regio Den Haag)

Full stack
Developer

Java
Traineeship

Open
Sollicitatie

Hoor jij ook thuis
in ons team?
Check de opstelling op
werkenbijgxsoftware.com

Mattijs Branderhorst:

‘Ik zit lekker in mijn vel’
Op 23-jarige leeftijd brak Mattijs Branderhorst dan eindelijk door in het betaalde voetbal en heeft
sindsdien in een sportieve rollercoaster gezeten als keeper. Na jaren de jeugdopleiding te hebben
doorlopen, debuteerde hij in 2015 voor Willem II, maar raakte hij uit de gratie na een blessure. De
sluitpost koos eieren voor zijn geld en vertrok voor één jaar naar MVV, maar het avontuur in Maastricht
was niet geheel zoals hij het voor ogen had. Dat jaar erop streek Branderhorst neer in Nijmegen en hier
lijkt de goalie zijn draai aardig gevonden te hebben. ‘Ik voel mij zelfverzekerd’.
Het zijn statistieken waar menig collega-keepers
jaloers op zullen zijn: vier keer de nul houden. Tegen
respectievelijk Jong- PSV en AZ werd al de nul gehouden,
maar tegen MVV en SC Cambuur werd die lijn keurig
doorgezet. “Zoiets geeft natuurlijk vertrouwen; vier keer
het doel schoonhouden”, legt Branderhorst uit. “Ik voel
mij zelfverzekerd en ik zit lekker in mijn vel. Daardoor
raak ik steeds beter in een flow als keeper en ziet mijn
spel er steeds beter uit.” Als komende vrijdag wederom
het doel schoongehouden wordt, heeft N.E.C. het meest
de nul gehouden achter elkaar van de competitie dit
jaar.
Tegen SC Cambuur waren een aantal momenten die
passen in het beeld dat de doelman schetst. De Friezen
verzuimde grote kansen, maar dat was vooral door de
alertheid van Branderhorst die heerste in zijn eigen
doelgebied. “Het zat ook wel een beetje mee hoor”,
lacht de goalie. “Maar Cambuur is dan ook een echt

goede tegenstander. Dertig doelpunten vóór en slechts
acht tegen. Dus we wisten dat zij in aanvallend opzicht
gevaarlijk konden worden. We hebben het daar goed
gedaan door één punt mee te nemen. Dat twee ballen
nét naast gingen, is dan ook een beetje het geluk dat
mee moet zitten.”
Als je de curriculum vitae erbij pakt van de 25-jarige
keeper, zou je niet stellen dat hij pas op zijn 23e doorbrak
in het professioneel voetbal. “Ik heb lang geduld moeten
hebben. Dat is misschien bij keepers net wat anders dan
bij bijvoorbeeld aanvallers”, legt de N.E.C.-doelman uit.
“Aanvaller debuteren het liefst zo vroeg mogelijk, terwijl
keepers soms wat later debuteren. Ik denk dat over het
algemeen doelmannen wat langer meegaan ook. Ikzelf
ben er een levend voorbeeld van dat een debuut soms
wat langer op zich laat wachten.”
Willem II zal altijd speciaal aanvoelen voor de geboren
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INTERVIEW
Tielenaar. Na drie jaar in de jeugd gespeeld te hebben,
stond hij onder de lat van het ‘grote’ Willem II. “Ik heb
toen even Eredivisie gekeept. Dat was natuurlijk heel
bijzonder. Maar uiteindelijk stond een blessure verdere
ontwikkeling in de weg. Als je als keeper je plekje
kwijtraakt, kan het heel lang duren voordat je die weer
terug hebt. Ik vond en vind het ontzettend belangrijk om
minuten te blijven maken. MVV was niet helemaal wat
ik ervan verwacht had. Toen kwam N.E.C. langs, waar ik
nu bezig ben met mijn tweede huurperiode, en het voelt
nog altijd goed hier.”
Na de inhaalslag van afgelopen wedstrijden, ziet de
ranglijst er opeens een stuk meer rooskleurig uit in
Nijmegen. “We hebben een erg moeizame periode
gehad, waarbij we ook veel wedstrijden punten hebben
laten liggen terwijl dat echt niet nodig was. Nu spelen
we defensief steeds beter en boeken we wél resultaat”,
analyseert Branderhorst. “We hebben een heel erg leuk
team. De sfeer is goed, zeker na die overwinningen.
Zowat iedereen gaat buiten het voetbal ook met elkaar
om. Ikzelf zit bij een kaartgroepje, waar we regelmatig
mee gaan klaverjassen met een paar gasten uit het team.
Dat soort dingen dragen ook bij aan het teamgevoel en
dat zie je terug op het veld.”

Als de stelling de revue passeert of hij liever met 5-1 óf 10 wint is hij vliegensvlug met zijn antwoord: “1-0 winnen.
Ik vind niks mooiers dan achterin de nul houden.”
Over het feit dat hij in team van de week verscheen
van Voetbalzone na zijn sterke optreden bij Cambuur
reageert Branderhorst met enige nuance. “Het is een
leuk extraatje zoiets. Maar tegen een Cambuur word je
ook veel meer aan het werk gezet als keeper, waardoor
je sneller kan vallen. Het is leuk, maar niet echt meer dan
dat.”
Komende vrijdag volgt laagvlieger TOP Oss. Branderhorst
verwacht dat het een defensief duel wordt met de
Brabanders. “Zij spelen hoogstwaarschijnlijk met vijf
verdedigers en gaan het achterin dichtmetselen. Daar
moeten wij doorheen zien te breken.”
Mocht de keeper het doel wederom vrijhouden van
tegentreffers, kan het een flesje wijn verwachten aan zijn
adres. “Ik heb een weddenschapje lopen, inderdaad”,
vertelt hij met een glimlach. “Ik ben niet echt drinker,
maar deze weddenschap durf ik wel aan.”

De keeper is de eerste uit zijn familie die het profvoetbal
heeft weten te halen. Maar dat is geheel volgens eigen
plan gegaan van de doelman. “Mijn ouders zitten in het
onderwijs en zijn op een positieve manier nuchter van
zichzelf. Het was allemaal prima, ‘dat voetbal enzo’, maar
mijn studie mocht er niet onder lijden- en dat gebeurde
ook niet.” Zijn ouders hielden hem met twee benen op
de grond. Bezig zijn met zijn passie was prima, maar pas
bij een betaalde voetbalorganisatie als zijn studie klaar was.
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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

N.E.C. zet aangepast sporten centraal in speciale week
N.E.C. organiseert deze week samen met Uniek Sporten een speciale week waarin aandacht wordt
gevraagd voor het thema aangepast sporten. Onderdeel daarvan is een wedstrijddag meelopen bij
N.E.C. Eén van de deelnemers die een wedstrijddag achter de deuren van N.E.C. komt kijken, is de
45-jarige Moniek van der Meij. Moniek woont met ambulante begeleiding van Pluryn zelfstandig in
een appartement op een steenworpafstand van het Goffertstadion. “Ik ben sinds eind jaren ‘90 naar
Nijmegen verhuisd. Ik kan het mij niet goed herinneren wanneer nou mijn allereerste wedstrijd was,
maar sindsdien ben ik altijd naar N.E.C. blijven gaan”, vertelt ze trots.
Moniek maakt vrijdag de wedstrijddag tegen TOP Oss
mee op een wel hele bijzondere manier. Samen met
Wilco van Schaik is ze een dagje algemeen directeur van
N.E.C.! “Dit leek mij het allerleukste om mijzelf voor op te
geven”, glundert de 45-jarige N.E.C.-supportster. “Ik heb
ook wel wat vragen bedacht, maar ik ben vooral heel erg
benieuwd hoe zijn dag eruitziet.”

mijn vak en de stewards kennen mij ook. Maar soms als
het slecht weer is buiten dan ga ik niet, maar dat gebeurt
zelden hoor.” Naast Moniek komen er nog vier anderen
meekijken bij N.E.C., waaronder twee deelnemers die
als stewards meedraaien en twee deelnemers die de
gasten in het hoofdgebouw ontvangen. Deze personen
zijn geselecteerd door platformpartners Pluryn en de
Driestroom.

Voor Moniek is in Nijmegen wonen onlosmakelijk
verbonden met naar De Goffert gaan. “Ik vind Nijmegen
heel fijn om in te wonen en N.E.C. bezoeken voelt voor mij
aan als een uitje. Ik ken intussen ook heel wat mensen in
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WEDSTRIJD IN BEELD CAMBUUR - N.E.C.
Vorige week vrijdag speelde N.E.C. de zware uitwedstrijd bij Cambuur
Leeuwarden. Uitblinkers aan beide kanten waren de keepers. Het bleef
dan ook doelpuntloos gelijk. Het was geen normale 0-0, maar een
wedstrijd vol spanning en kansen. Kijk met de foto’s van Broer van den
Boom nog een keer terug op een prima resultaat in Leeuwarden.

UITSLAG
SC CAMBUUR - N.E.C.

0-0
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Foto's: Broer van den Boom
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N.E.C. JUNIORS

N.E.C. JUNIORS ZWEMMEN BIJ HEIJDERBOS.

Alle leden van N.E.C. Juniors kunnen op 15
november 2019 voor slechts 1 euro zwemmen
in Aqua Mundo in het Heijderbos. Vriendjes,
familie, papa en mama kunnen uiteraard ook
mee, zij betalen 11,95 euro (normale prijs 14,50
en 17,95 euro) Het Heijderbos is geopend tot
21.00 uur. Kaarten kun je kopen via deze website,
je krijgt een ticket toegemaild. Deze dien je uit te
printen en vanaf 12.00 uur bij de receptie van het
Heijderbos om te ruilen voor het daadwerkelijke
toegangskaartje. Bij het inwisselen van de tickets
krijg je een kortingsbon voor een heerlijke
kinderbox met friet, snack en een beker ranja.
Wil je kaarten bestellen? Mail dan naar:
juniors@nec-nijmegen.nl. Vermeld hierin hoeveel
kaarten je wilt bestellen, vergeet bij de 1 euro kaarten
niet de lidnummers te vermelden. Nadat je de mail
hebt gestuurd met de bestelling krijg je van ons een
bevestigingsmail met de info hoe te betalen.

15 NOVEMBER
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

HELMOND SPORT – N.E.C.
VRIJDAG 22 NOVEMBER 20.00 UUR
SOLARUNIE STADION

1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - JONG FC UTRECHT
MAANDAG 25 NOVEMBER 20.00 UUR
STADION DE GOFFERT
VRIJE VERKOOP

FC VOLENDAM – N.E.C.
VRIJDAG 29 NOVEMBER 20.00 UUR
KRAS STADION

1 KAART PER UITKAART

KOOP JE KAARTEN ONLINE:
WWW.NEC-NIJMEGEN.NL/KAARTEN
Weer
trekken wij
ten strijde.
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SPEELRONDE

13

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DAG

DATUM

Vrijdag

1 november

14
SPEELRONDE

UIT

0-0

N.E.C.

		

FC Dordrecht

1-1

Top Oss

		

NAC Breda

1-1

Go Ahead Eagles

		

MVV Maastricht

3-2

Almere City

		

FC Eindhoven

2-1

Jong AZ

		

FC Den Bosch

1-1

Helmond Sport

		

De Graafschap

0-0

Excelsior

		

SC Telstar

2-0

Jong FC Utrecht

Jong PSV

1-1

Roda JC Kerkrade

Jong Ajax

1-3

FC Volendam

THUIS

TIJD

Jong AZ

20.00 uur

MVV Maastricht

		

Helmond Sport

20.00 uur

De Graafschap

		

Almere City

20.00 uur

NAC Breda

		

Jong Ajax

20.00 uur

FC Den Bosch

		

Roda JC

20.00 uur

SC Cambuur

		

N.E.C.

20.00 uur

Top Oss

		

Excelsior

20.00 uur

FC Eindhoven

		

Go Ahead Eagles

20.00 uur

FC Dordrecht

		

Jong PSV

20.00 uur

Telstar

		

FC Volendam

20.00 uur

Jong FC Utrecht
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UITSLAG

SC Cambuur

4 november

SPEELRONDE

THUIS

DAG

DATUM

Vrijdag

8 november

DAG

DATUM

Vrijdag

15 november

THUIS

TIJD

UIT

UIT

FC Dordrecht

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

		

Top Oss

20.00 uur

FC Volendam

		

FC Eindhoven

20.00 uur

MVV Maastricht

Zondag

SC Telstar

12.15 uur

Go Ahead Eagles

		

FC Den Bosch

14.30 uur

Excelsior

		

SC Cambuur

16.45 uur

Almere City

Jong AZ

20.00 uur

De Graafschap

Maandag

17 november

25 november

		

Jong Ajax

20.00 uur

Helmond Sport

		

N.E.C.

20.00 uur

Jong FC Utrecht

		

Jong PSV

20.00 uur

NAC Breda		
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 7 NOVEMBER 2019

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

13

2

De Graafschap

13

8

3

2

22

27

7

6

0

19

3

NAC Breda

13

27

7

3

3

7

24
23

4

Jong Ajax

13

7

2

4

16

5

Excelsior

13

6

3

4

1

21

6

N.E.C.

13

5

5

3

4

20

7

SC Telstar

13

6

2

5

2

20
19

8

Go Ahead Eagles

13

4

7

2

3

9

Jong FC Utrecht

13

5

4

4

1

19

10

Almere City

13

5

4

4

1

19

11

FC Eindhoven

13

5

3

5

-4

18
18

12

FC Volendam

13

5

3

5

-4

13

Roda JC Kerkrade 13

4

5

4

0

17

14

FC Den Bosch

13

2

8

3

2

14

15

Helmond Sport

13

3

4

6

-15

13
12

16

TOP Oss

13

3

3

7

-9

17

MVV Maastricht

13

3

3

7

-13

12

18

Jong PSV

13

3

2

8

-9

11

19

Jong AZ

13

2

4

7

-6

10

1

4

8

-18

7

20

FC Dordrecht

13

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

Lassina Traore

Jong Ajax

11

Robert Mühren

SC Cambuur

10

Reda Kharchouch

SC Telstar

8

Shayon Harisson

Almere City

6

Branco van den Boomen

De Graafschap

6

Ike Ugbo

Roda JC Kerkrade 6

Jamie Jacobs

SC Cambuur

6

Ryan Gravenberch

Jong Ajax

6

Zian Flemming

N.E.C.

4

Jonathan Okita

N.E.C.

4
24

VOETBAL ACADEMIE
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VOETBAL ACADEMIE

Dirk Proper en Oranje boeken succes op WK
Dirk Proper is hard op weg naar meer internationaal succes. De 17-jarige middenvelder is momenteel in
Brazilië om met Oranje Onder 18 deel te nemen aan het WK voor spelers onder 17 jaar. Deze lichting wist
afgelopen mei zichzelf al op de kaart te zetten toen het Europees kampioen werd en is dan ook niet geheel
onverwachts een van de favorieten voor het eindtoernooi.
Maar de ploeg had tijd nodig om op gang te komen. Nadat de eerste poulewedstrijd met 3-0 verloren ging tegen Japan en
de tweede wedstrijd wat ongelukkig verloren werd van Senegal leek het er slecht uit te zien voor Dirk en zijn teamgenoten.
Met nog één wedstrijd te spelen was een goed resultaat nodig om als een van de beste nummers drie in de poule alsnog
door te kunnen gaan. En die opdracht heeft de ploeg begrepen. Met maar liefst 4-0 werd de Verenigde Staten verslagen.
Dirk Proper viel na 70 minuten in en maakte zo zijn eerste WK minuten. Dit resultaat bleek voldoende te zijn en zo wist
Oranje O18 zich met hangen en wurgen toch te plaatsen voor de volgende ronde.
En in die volgende ronde trof het afgelopen dinsdagnacht Nigeria. Met Dirk op de bank was Oranje met 1-3 te sterk tegen
de recordkampioen en plaatste zich hierdoor voor de kwartfinale waar het gaat spelen tegen Argentinië of Paraquay.
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STAGIAIRSPROJECT

Doneer een stoel voor Het Goede Doel!
Projectgroep ‘Het Goede Doel’ van N.E.C. organiseert gezamenlijk met Voedselbank Nijmegen
een doneeractie ‘Doneer een stoel voor Het Goede Doel’. De club wil het voor haar seizoen- en
clubkaarthouders mogelijk maken een stoeltje te doneren voor de wedstrijd tegen Almere City
FC op vrijdag 13 december.
N.E.C. is er voor al haar supporters en wil het voor iedereen mogelijk maken om naar De Goffert te
komen. Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om wedstrijden te kunnen bezoeken in De
Goffert. Sommige huishoudens moeten een dubbeltje op zijn kant draaien voor de boodschappen,
waardoor geld voor uitjes amper mogelijk is. De Stichting Voedselbank zet zich sinds 2004 in voor
mensen en huishoudens die minder te spenderen hebben om hen alsnog van eten en drinken te
voorzien. Nu wil N.E.C. het samen met haar supporters én De Voedselbank Nijmegen mogelijk maken
om juist die mensen een N.E.C.-beleving te laten ervaren.
Houd de website van N.E.C. in de gaten om te weten hoe je een stoel kunt doneren.
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

HET
BEGINT
Bij
VOETBAL OP VRIJDAG: SCHAKELPROGRAMMA
ELKE VRIJDAG 19:30 UUR OP FOX SPORTS 1

Weer
trekken wij
ten strijde.
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