STRIJDPLAN

N.E.C. - TOP OSS

Weer
trekken wij
ten strijde.

ZATERDAG 19 DECEMBER 2020
16:30 uur

www.nec-nijmegen.nl

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.’er,
Deze middag staat er weer een nieuwe wedstrijd op het programma. TOP Oss komt op bezoek in de
Goffert om met ons te strijden voor drie punten. Drie punten die N.E.C. goed kan gebruiken om onze
positie op de ranglijst te behouden en eventueel zelfs te verbeteren. Met elf ongeslagen wedstrijden op
een rij zitten we in een goede flow en is het zaak om de eerste competitiehelft, nu we de korte winterstop
in gaan, goed af te sluiten.
We zijn momenteel terug te vinden op een vierde plaats op de ranglijst, met slechts één punt achterstand
op de nummer 3: De Graafschap. We kunnen dus tevreden zijn met het verloop van het seizoen tot nu
toe, al blijft er altijd ruimte voor verbetering. Met een overwinning vandaag verstevigen we niet alleen
onze positie in de stand, maar blijven we een belangrijke kandidaat om rekening mee te houden voor de
winst van de tweede periode.
De tegenstander van vanmiddag is een ploeg waar wij het in het verleden al een aantal keer lastig tegen
hebben gehad, maar waar wij ook een aantal keer ruim van wisten te winnen. Wedstrijden tegen TOP
Oss lijken vaak alle kanten op te kunnen gaan, waardoor het moeilijk is om op voorhand een voorspelling
te doen over de wedstrijd. We zien onszelf als favoriet en gaan vanmiddag uiteraard voor drie punten
in onze Goffert. In het voorseizoen speelden we al een oefenwedstrijd tegen de ploeg uit Brabant en
toentertijd trokken we aan het langste eind door met 4-0 te winnen. Hopelijk kunnen we deze prestatie
vanmiddag evenaren.
Zeker in deze tijd kunnen de spelers alle steun gebruiken. Want samen zijn wij N.E.C., samen knokken
we voor goede resultaten, dus ook vanmiddag. Heel veel plezier en succes gewenst. Ik reken, ook op
afstand, op jullie!
Met sportieve groet,

Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kleding: Hoogenboom Mode

N.E.C.
N.E.C.

TOP OSS

TECHNISCHE STAF
Rogier Meijer (Trainer/Coach)
Ron de Groot (Assistent-Trainer)
Stefan Maletic (Assistent-Trainer)
Marco van Duinen (Keeperstrainer)

TECHNISCHE STAF
Klaas Wels (Trainer/Coach)
Marcel van der Sloot (Assistent-trainer)
Ronnie Buitenkamp (Keeperstrainer)
Jurgen Wevers (Keeperstrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

1. Ronald Koeman jr. (K)

22. Norbert Alblas (K)

13. Jordy Rondeel (K)

31. Job Schuurman (K)

30. Bo Geens (K)

3. Rens van Eijden

3. Trevor David

4. Kevin Bukusu

4. Jan Lammers

5. Gabriël Çulhacı

5. Ruben Roosken

6. Jordy Bruijn

6. Lion Kaak

7. Elayis Tavsan

7. Matthijs van Nispen

8. Édgar Barreto

8. Rick Stuy van den Herik

10. Jonathan Okita

9. Dennis van der Heijden

11. Ayman Sellouf

10. Philippe Rommens

12. Thomas Beekman

11. Cas Peters

15. Javier Vet

12. Kyvon Leidsman

16. Souffian El Karouani

14. Olivier Rommens

18. Mathias de Wolf

15. Lorenzo Piqué

19. Etien Velikonja

18. Giovanni Büttner

20. Joep van der Sluijs

19. Sjoerd Overgoor

21. Syb van Ottele

21. Grad Damen

23. Anton Fase

22. Niels Fleuren

26. Cas Odenthal

23. Lion Kalentjev

28. Bart van Rooij

25. Lars Hutten

32. Rangelo Janga

27. Brian Vogelzang

34. Terry Lartey Sanniez

28. Mateo Aramburu

71. Dirk Proper

32. Jarni Koorman
33. Mart Remans

SPORT
SNELDERS

MET

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – TOP OSS

Vanmiddag om 16.30 uur treedt N.E.C. aan voor de laatste wedstrijd van 2020: de thuiswedstrijd
tegen TOP Oss. De ploeg van trainer Rogier Meijer begint aan de wedstrijd in de wetenschap
dat al elf keer op rij niet verloren is én dat in TOP Oss de nummer veertien van de ranglijst op
bezoek komt. Wie puur naar die feiten kijkt zou op voorhand een eenvoudige wedstrijd kunnen
verwachten, maar er zijn wel degelijk omstandigheden die ervoor zorgen dat van onderschatting
(zoals nooit eigenlijk) geen enkele sprake mag zijn.
Zo won N.E.C. zelf afgelopen weekend weliswaar van FC Dordrecht, maar ging dat ondanks een bijzonder
vroege 2-0 voorsprong allesbehalve makkelijk. Tegenstander TOP Oss zit bovendien in haar beste fase
van het seizoen. De afgelopen drie wedstrijden werd gewonnen van Jong PSV, Jong FC Utrecht en Jong
AZ en de twee wedstrijden daarvoor werd gelijkgespeeld tegen hoogvliegers FC Volendam en NAC. Wat
daarbij wel opvalt is dat de Ossenaren in die wedstrijden vrij moeilijk het vijandige net wisten te vinden.
Tegen Jong PSV werd weliswaar drie keer gescoord (3-2), maar in de overige vier wedstrijden kwamen de
Brabanders bij elkaar opgeteld tot drie doelpunten. In de drie wedstrijd dáárvoor werd zelfs helemaal
niet gescoord door de ploeg van trainer Klaas Wels. In totaal trof TOP Oss dit seizoen veertien keer doel,
alleen FC Dordrecht scoorde minder (dertien keer).
N.E.C. staat op het moment van schrijven vierde en doet ook nog altijd mee om de titel in de tweede
periode. Hoewel het regelmatig ‘niet vanzelf gaat’, zijn de resultaten gewoon goed te noemen. En wint de
ploeg niet, dan wordt toch op zijn minst gelijk gespeeld. Voor de laatste nederlaag moeten we namelijk
wel érg ver terug in de tijd. Vandaag zal men in Nijmegen vooraf eigenlijk alleen maar tekenen voor een
overwinning. Het zou zorgen voor een extra lekker gevoel om de mini-winterstop (op 3 januari staat de
uitwedstrijd tegen Telstar alweer op het programma) mee in te gaan.
Vorig seizoen werd de thuiswedstrijd tegen TOP Oss overtuigend met 3-0 gewonnen. De doelpuntenmakers
van die avond (Ole Romeny, Anthony Musaba en Zian Flemming) zijn inmiddels niet meer van de partij,
maar ook met de huidige (en nagenoeg complete) selectie zal de klus geklaard moeten worden. Voor
de laatste keer in 2020: mouwen opstropen, knokken en in ieder geval sportief gezien zorgen voor een
positief einde van een bizar jaar!

Door Teun van Thiel

Weer
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ten strijde.
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Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - TOP OSS
Om alvast in de stemming te komen voor het treffen met TOP Oss van vanmiddag blikken we
eerst nog eens terug op een wedstrijd uit het verleden. Vandaag kijken we naar de wedstrijd
tegen de Ossenaren uit 2018, toen TOP Oss nog FC Oss heette, N.E.C. nog onder leiding stond van
trainer Pepijn Lijnders en jullie, als fans, nog welkom waren in de stadions. Wat wel hetzelfde was
als vandaag, is het strijdtoneel: het Goffertstadion.
Op 9 april 2018 is het aan scheidsrechter Richard
Martens om de wedstrijd in gang te zetten, door
om 20.00 uur op zijn fluitje te blazen. Onder
toezicht van zo’n 9.000 supporters is het N.E.C.
dat de overhand neemt in het begin van de
wedstrijd. De ploeg uit Nijmegen creëert dan
ook veruit de meeste kansen. Al in de tweede
minuut is verdediger Wojciech Golla dicht bij
de openingstreffer, maar hij weet de voorzet
uit de corner niet binnen de palen te mikken.
Vervolgens zijn het vooral de aanvallers die de
kansen krijgen. Met name Anass Achahbar en
Arnaut Groeneveld komen in kansrijke posities,
maar weten het net niet te vinden. Het is na 45
minuten eigenlijk een wonder dat er nog geen
goal is gevallen aan de kant van N.E.C. Buiten
dat het rood-groen-zwarte leger veel kansen
weet te creëren, geeft het achterin ook helemaal

Weer
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ten strijde.

niks weg. De Nijmegenaren zijn oppermachtig in
eigen huis, maar dat resulteert nog niet in een
voorsprong.
De tweede helft kent een verrassend begin.
Zoals de oude, ongeschreven voetbalwet
beschrijft is het niet N.E.C., maar FC Oss dat de
eerste goal maakt. In de 46e minuut krijgt Fatih
Kamaci de allereerste kans van de wedstrijd
voor de Ossenaren en deze promoveer hij dan
ook meteen tot doelpunt. Ondanks dat N.E.C.
veel en veel beter was in het eerste bedrijf
van de wedstrijd, kijkt het nu toch tegen een
achterstand aan en is het nog maar de vraag of
ze de wedstrijd nog kunnen keren.
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PROGRAMMA
EN UITSL AGEN
UIT
DE OUDE DOOS
Op die vraag heeft N.E.C.-aanvaller Arnaut
Groeneveld echter een razendsnel antwoord:
ongeveer een minuut later ramt hij de bal tegen
de touwen achter doelman van de bezoekers,
Xavier Mous. Nadat hij de bal bij de aanname
meteen prachtig over de verdediger wipt en
vervolgens naar binnen komt met de bal aan
de voet, schiet hij de bal weergaloos in het doel.
Het is nu aan N.E.C. om door te pakken en de
winst binnen te slepen.

Na die goal is het nog steeds N.E.C. dat de
kansen krijgt en weet FC Oss nog altijd geen
raad met het leger uit Nijmegen dat over ze
heen walst. Echter vallen er geen doelpunten
meer in de slotfase van de wedstrijd en zo blijft
het 2-1 in de Bloedkuul. Een volkomen terechte
overwinning, dat is wat N.E.C. te pakken heeft
na negentig minuten voetballen. Al had de score
veel hoger kunnen uitvallen.

Doorpakken doet de ploeg van Pepijn Lijnders
zeker. De kansen blijven komen, maar het blijft
lastig om af te drukken voor de formatie in het
rood, groen en zwart. Met aanvallers als Ferdi
Kadioglu, Sven Braken, Anass Achahbar en
Arnaut Groeneveld was het heerlijk voetballen
in eigen huis. Aanval na aanval blijft het team
gaan. FC Oss loopt eigenlijk alleen maar achter
de feiten aan, maar heeft nog altijd zicht op
een resultaat met de huidige 1-1 stand op het
scorebord. Het is uiteindelijk Sven Braken die in
de 68e minuut de bal nog maar eens terug weet
te winnen voor zijn ploeg, vervolgens meegeeft
aan Anass Achahbar die nog maar eens versnelt.
Op rechts komt Ferdi Kadioglu aangesneld en
dat ziet Achahbar, die de bal perfect meegeeft.
Plots staat Kadioglu voor de goal om de 2-1
binnen te schieten en dat doet hij dan ook. De
jonge aanvallende middenvelder bekroont de
mooie aanval met een doelpunt en geeft zijn
ploeg dan eindelijk die verdiende voorsprong.

Weer
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* 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

N.E.C. JUNIORS

Springplezier bij Jumpsquare Nijmegen
Net als afgelopen jaar, toen de N.E.C. Juniors met zo'n zeventig Juniorsleden bij Jumsquare aanwezig is
geweest, is het voor alle leden ook komende januari weer mogelijk deel te nemen aan deze leuke activiteit.
Op 13 januari in het nieuwe jaar staat er twee keer een uur ingepland waarop de kinderen kunnen springen
en plezier te hebben!
Die twee uur worden verdeeld onder twee verschillende leeftijdsgroepen. Van 13.00 uur tot 14.00 uur is er tijd voor
leden tussen anderhalf jaar en zeven jaar om te jumpen en van 15.30 uur tot 16.30 uur zijn kinderen ouder dan zeven
jaar welkom. Op deze dag zijn er ook instructeurs aanwezig om mooie sprongen te leren aan de Juniors. Kortom: genoeg
reden om het jaar te beginnen met een leuke activiteit!
Om je in te schrijven, dien je een mail te sturen naar juniors@nec-nijmegen.nl. Mochten er leden niet in dezelfde
leeftijdscategorie vallen maar wel samen willen springen, geef dit dan per mail aan. Dit wordt dan geregeld.

12

PROGRAMMA
EN UITSL AGEN
AFGESCHREVEN
HARDWARE
IS GELD WAARD!
DONEER HET, STEUN N.E.C.
MAATSCHAPPELIJK EN GEEF KINDEREN EEN
DUURZAME SPORTKANS!
IT4KIDS
PARTNER
VAN N.E.C.

Weer
trekken wij
ten strijde.

WWW.IT4KIDS.COM
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WEDSTRIJD IN BEELD FC DORDRECHT - N.E.C.
Vorige week speelde N.E.C. een uitwedstrijd in Dordrecht. De ploeg van trainer
Rogier Meijer kende een bliksemstart en stond na slechts zes minuten op een 0-2
voorsprong door goals van Bruijn en Janga. In de blessuretijd van de tweede helft deed
de thuisploeg nog wat terug, maar de Nijmegenaren trokken de overwinning over de
streep: 1-2. We kijken nog eens terug op deze overwinning met een zevental foto's van
huisfotograaf Broer van den Boom.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
FC DORDRECHT - N.E.C.

1-2
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Foto's: Broer van den Boom
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: TOP OSS
Zaterdagmiddag functioneert het Goffertstadion weer als strijdtoneel voor N.E.C., waar de
ploeg van Meijer het opneemt tegen TOP Oss. Een tegenstander die de Nijmegenaren over
het algemeen goed ligt, kijkend naar de resultaten uit het verleden. De club uit Oss draait
inmiddels al een ruime tijd mee in het Nederlands betaald voetbal, maar dat is niet altijd zo
geweest.
Op 9 april 1928 ontstond de voetbalvereniging in
het Brabantse Oss. Aanvankelijk begon de club
met de naam K.M.D. (Klein Maar Dapper), maar
die naam werd in hetzelfde jaar nog vervangen.
Tot in 1994 ging de club door het leven onder
de naam TOP en tussen 2009 en 2018 luidde de
naam FC Oss. Daartussen heette de club, net als
nu, TOP Oss: een afkorting voor Tot Ons Plezier
Oss. De club speelt haar thuiswedstrijden in het
Frans Heesenstadion, vernoemd naar voormalig
hoofdsponsor Heesen Yachts.

Pas in 1992 ging de club voor de tweede keer
in de geschiedenis het betaald voetbal in. Waar
het uitgroeide tot een middenmoter in de Eerste
Divisie, met zo af en toe betere of slechtere
seizoenen. In 2010 werd ‘FC Oss’ echter laatste
in de Jupiler League, waardoor het degradeerde
naar de Topklasse. Van lange duur was die
periode in het amateurvoetbal niet: slechts één
jaar hadden de Ossenaren nodig om terug te
keren, door kampioen te worden in de Topklasse.
Tot op de dag van vandaag zijn zij nog altijd actief
in de Eerste Divisie.

In 1954 besloot de Brabantse club een proflicentie
aan te vragen om niet achter te blijven met andere
clubs die het profvoetbal ingingen. Echter duurde
het slechts twee jaar alvorens de club weer
terugkeerde naar het amateurvoetbal. In de jaren
‘60 tot en met de jaren ‘80 bleef de club hoog
meedraaien op amateurniveau.
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DE TEGENSTANDER: TOP OSS
TOP Oss was tot op heden negentien keer
de tegenstander van N.E.C. in een officieel
duel, daarnaast werden er ook nog vijf
vriendschappelijke ontmoetingen gespeeld. In
die negentien officiële duels waren de punten
elf keer voor de Nijmegenaren, drie keer werd ze
verdeeld en de andere vijf keer gingen ze naar de
kant van de Ossenaren. Wat opvallend is gezien
de resultaten tegen TOP Oss, is dat er nog nooit
een doelpuntloos duel is gespeeld tussen de
ploegen. Vaak eindigen de wedstrijden met TOP
Oss dan ook in hoge uitslagen, met winst voor
zowel voor N.E.C. als voor TOP Oss. Denk aan
uitslagen als 5-1, 5-0, 3-3, 4-2 en bijvoorbeeld de
vriendschappelijke wedstrijd in het voorseizoen
van dit jaar toen N.E.C. met 4-0 won in eigen huis.
Doelpunten kwamen toen op naam van Jordy
Bruijn, Joep van der Sluijs, Thomas Beekman en
Anton Fase.

Inmiddels zijn er zestien speelronden gespeeld
in de Keuken Kampioen Divisie en waar N.E.C.
op een mooie vierde plaats te vinden is, staat
TOP Oss tien plekken lager, de veertiende plaats.
Wel zijn de Nijmegenaren gewaarschuwd: al vijf
wedstrijden op rij is er niet verloren in Oss en de
laatste drie wedstrijden eindigde allemaal in winst
voor de Ossenaren. Daarentegen is de Nijmeegse
voetbalploeg ook bezig aan een indrukwekkende
reeks, er is namelijk al elf wedstrijden op rij niet
verloren. Vanmiddag zullen beide clubs gebrand
zijn te winnen en hun goede reeks voort te zetten.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
25' Jordy Bruijn

1-0

77' Thomas Beekman

2-0

80' Joep van der Sluijs

3-0

85' Anton Fase

4-0

WEDSTRIJDVERLOOP

Competitie:

Vriendschappelijk

Datum: 		

18-08-2020

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

675

Scheidsrechter:

Robin Gansner

WEDSTRIJDDETAILS

12' Ole Romeny

1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

72' Anthony Musaba

2-0

Datum: 		

8-11-2019

90' Zian Flemming

3-0

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

6723

Scheidsrechter:

Sander van der Eijk

Weer
trekken wij
ten strijde.
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SPEELRONDE
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM
11 december

17

UIT

6-0

FC Den Bosch

		

Jong FC Utrecht

3-2

Excelsior

		

TOP Oss

3-2

Jong PSV

		

De Graafschap

2-2

Jong Ajax

		

Go Ahead Eagles

0-0

NAC Breda

		

Telstar

2-3

Almere City FC

FC Dordrecht

1-2

N.E.C.

		

SC Cambuur

2-0

Jong AZ

		

FC Eindhoven

4-0

MVV Maastricht

Roda JC Kerkrade

2-2

Helmond Sport

14 december

SPEELRONDE

UITSLAG

FC Volendam

12 december

DATUM
18 december

THUIS

TIJD

UIT

FC Den Bosch

18:45

FC Eindhoven

		

NAC Breda

18:45

FC Volendam

		

Jong AZ

21:00

Helmond Sport

		

MVV Maastricht

21:00

FC Dordrecht

De Graafschap

14:00

Jong FC Utrecht

19 december

N.E.C.

16:30

TOP Oss

Excelsior

12:15

SC Cambuur

Roda JC Kerkrade

20:00

Go Ahead Eagles

Jong PSV

18:45

Almere City FC

Jong Ajax

21:00

Telstar

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

2 januari

Helmond Sport

18:45

FC Dordrecht

Almere City FC

21:00

De Graafschap

		
20 december
		
21 december
		

SPEELRONDE 18

THUIS

		
3 januari
		
		
		
4 januari
		
5 januari
		

Excelsior

12:15

NAC Breda

FC Eindhoven

14:30

SC Cambuur

Telstar

16:45

N.E.C.

FC Volendam

20:00

MVV Maastricht

Jong AZ

18:45

Roda JC Kerkrade

Jong FC Utrecht

21:00

FC Den Bosch

Jong PSV

18:45

Go Ahead Eagles

TOP Oss

21:00

Jong Ajax
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 15 DECEMBER 2020

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

16

13

1

2

37

40

2

Almere City FC

16

11

4

1

18

37

3

De Graafschap

16

10

2

4

7

32

4

N.E.C.

16

9

4

3

14

31

5

FC Volendam

16

8

6

2

24

30

6

NAC Breda

16

9

2

5

13

29

7

FC Eindhoven

16

7

4

5

1

25

8

Go Ahead Eagles

16

6

5

5

4

23

9

Roda JC Kerkrade

16

5

7

4

5

22

10

Telstar

16

6

4

6

4

22

11

Jong Ajax

16

6

4

6

-2

22

12

Excelsior

16

6

2

8

4

20

13

Jong FC Utrecht

16

6

1

9

-7

19

14

TOP Oss

16

5

4

7

-9

19

15

Jong PSV

16

4

4

8

-7

16

16

Helmond Sport

16

4

4

8

-11

16

17

Jong AZ

16

3

2

11

-23

11

18

FC Dordrecht

16

3

2

11

-27

11

19

FC Den Bosch

16

2

4

10

-21

10

20

FC Dordrecht

16

2

4

10

-23

10

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Elias Mar Omarsson

Excelsior

17

Robert Mühren

SC Cambuur

14

Jeredy Hilterman

Jong FC Utrecht

10

Thomas Verheijdt

Almere City FC

9

Ralf Seuntjes

De Graafschap

9

Giovanni Korte

SC Cambuur

8

Sydney van Hooijdonk

NAC Breda

8

Brian Brobbey

Jong Ajax

8

Nick Doodeman

FC Volendam

8

Roland Alberg

Roda JC Kerkrade

8

Jordy Bruijn

N.E.C.

6
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TRAINER IN BEELD

trainer in beeld: dennis te braak
Graag stellen wij jullie middels dit eerste interview onze nieuwe hoofd jeugdopleiding voor, Dennis te Braak.
Te Braak speelde vanaf zijn vijfde voetbal en kwam als 11-jarige in de opleiding van De Graafschap. Daar heeft
hij uiteindelijk de gehele jeugdopleiding doorlopen en daarna dertien seizoenen betaald voetbal gespeeld bij
De Graafschap, VVV-Venlo en Heracles Almelo. Gedurende zijn voetbalcarrière hielp Te Braak al structureel
bij de verschillende jeugdopleidingen als trainer.
Op het moment van stoppen met zijn actieve carrière

voor de functie van hoofd jeugdopleiding, als opvolger

werd hij jeugdtrainer bij zijn oude club De Graafschap.

van, de intussen bij FC Twente/Heracles academie

Na drie seizoenen verhuisde hij naar de jeugdopleiding

werkende, Iddo Roscher.

van FC Twente om daar verschillende leeftijdscategorieën
te trainen. Na drie seizoen keerde hij toch weer terug

“Mijn naam is Dennis te Braak en ben woonachtig in

naar Doetinchem en werd daar trainer van de Onder

Doetinchem waar ik samenwoon met mijn vriendin

19 en assistent van het eerste elftal. Destijds was hij

Sandra en twee zoontjes Kick (16) en Jens (12)”, begint de

verantwoordelijk voor de transitie van jeugdspelers

ex-profvoetballer door zichzelf voor te stellen. Hij koos

richting het eerste elftal. In het vierde seizoen werd hij

afgelopen zomer voor een baan als hoofd jeugdopleiding

naast assistent-trainer van het eerste elftal ook hoofd

in plaats van jeugdtrainer, wat hij eerst was. Voor hem

jeugdopleiding van De Graafschap.

was deze keuze vrij makkelijk: “Een hoofd jeugdopleiding
heeft meer en vooral langer invloed op het optimaliseren

Na negen mooie seizoenen stapte te Braak uiteindelijk

van het opleidingsprogramma ten opzichte van een

over naar Feyenoord. In Rotterdam heeft hij twee

jeugdtrainer. Als jeugdtrainer ben je meer een schakel

seizoenen als jeugdtrainer gewerkt totdat afgelopen

op de route richting het stadion.” Naast een switch van

seizoen N.E.C. op de deur klopte en een voorstel deed

werkzaamheden, koos Te Braak ook voor de overstap
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van Feyenoord naar N.E.C. “Hier heb ik vier redenen

‘’Tot op heden heb ik het enorm naar mijn zin binnen de

voor. Als eerste om met passie vorm te geven aan het

organisatie. Ik ben heel goed opgevangen en zie samen

optimaliseren

voor

met het personeel enorme uitdagingen voor de toekomst

talentvolle voetballers en ambitieus personeel. Daarnaast

om de route voor de spelers zo optimaal mogelijk te

de potentie die N.E.C. heeft als club in het Nederlands

maken richting het betaalde voetbal”, vertelt de ex-

voetballandschap én de potentie van de trainer/coaches

voetballer van verschillende Eredivisieclubs. Momenteel

binnen de Voetbalacademie. Als laatste de visie op het

ziet het er allemaal even wat anders uit, in verband met

kansen bieden voor personeel en spelers door N.E.C. als

de coronasituatie. “Tijdens de coronaperiode wordt het

organisatie”, licht hij toe.

optimale opleidingsprogramma sterk beperkt, maar de

van

het

opleidingsprogramma

kunst is om in oplossingen te blijven denken. Belangrijk
“De afgelopen periode was ik vooral nieuwsgierig

is dat zowel personeel als spelers continu beseffen dat

hoe er bij N.E.C. werd/wordt gewerkt aangezien veel

ze elke dag het beste uit zichzelf moeten halen (intrinsiek

stafleden al langer bij de club werken”, vertelt de hoofd

motivatie). Mijn rol hierin is dat ik de omgeving probeer

jeugdopleiding over het begin bij N.E.C. “Nu ben ik in de

te stimuleren en inspireren zodat zowel personeel

fase beland om mijn visie te delen met de omgeving om

als spelers hun verantwoordelijkheid nemen in hun

van daaruit richting te gaan geven naar de toekomst. Mijn

ontwikkeling”, licht Te Braak toe.

hoofdtaak is een bijdrage te leveren aan de individuele
ontwikkeling van de trainer/coach en die van de spelers”,

Inmiddels hoopt Dennis te Braak zijn visie toe te passen

aldus Dennis te Braak. Hij continueert: “Daarnaast zal

bij de Nijmeegse voetbalclub: “Als speler, trainer en

ik zowel op korte, middellange als lange termijn een

als beleidsmaker heb ik de route richting het betaald

beleid moeten maken gericht op het optimaliseren van

voetbal vele jaren meegemaakt. Dus vooral mijn

het opleidingsprogramma. Hierbij kun je denken aan

ervaring in het inspireren, stimuleren en begeleiden van

programma's maken op gebied van prestatie, medisch,

talentherkenning en ontwikkelen van trainer/coaches en

talentherkenning en ontwikkeling, samenwerking in

spelers zal ik binnen de organisatie van N.E.C. kunnen

de regio, topsportleefstijl. Tevens kijk ik samen met de

toevoegen.” Ook heeft hij een doel voor zichzelf gezet

andere verantwoordelijke naar de topsportomgeving

voor de komende twee jaar. “Mijn doel is een duurzame

zoals accommodatie, personeelsbeleid en financieel

bijdrage leveren aan de ontwikkeling van spelers en

beleid. Om te blijven ontwikkelen en een lerend klimaat

personeel, zodat spelers een leve lang plezier houden

te houden moet je goed kijken naar welke prestatie

in sporten (specifiek voetbal) en uiteraard er samen

indicatoren je gebruikt. Objectieve data en continu

zorg voor dragen dat er een continu doorstroom is van

innovatief helpt je als organisatie verder naar het

spelers richting het betaalde voetbal en specifiek N.E.C.”,

bereiken van je doelen.”

sluit Te Braak af.

Weer
trekken wij
ten strijde.
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alle wedstrijden van

N.E.C.

uit en thuis volgen?

HET
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Weer
trekken wij
ten strijde.

ABONNEER NU VIA FOXSPORTS.NL
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