STRIJDPLAN

N.E.C. - VITESSE

Weer
trekken wij
ten strijde.

ZONDAG 17 OKTOBER 2021
14:30 uur

www.nec-nijmegen.nl

VOORWOORD
Beste N.E.C.’ers,
Graag heet ik jullie weer van harte welkom in ons Goffertstadion. Vandaag spelen we niet zomaar een
wedstrijd, maar voor velen van jullie dé wedstrijd van het jaar: N.E.C. - Vitesse! De afgelopen weken zijn
voorbijgevlogen en nu maken we ons op voor de Gelderse Derby, die eindelijk terug is.
Gisteren nog zagen we in hoeverre de wedstrijd speelt in de stad. Met ruim 2.000 supporters bezochten
jullie de afsluitende training in aanloop naar dit duel. Diezelfde strijd verwacht ik vandaag. Niet alleen van
jullie, maar ook van onze spelers op het veld. Zorg vandaag voor veel positieve sfeer, zodat wij de strijd
op het veld kunnen uitvechten.
We gaan vandaag vol voor de overwinning. Sta met z'n allen, in een uitverkocht Goffertstadion, als één
blok achter ons team. We rekenen op jouw steun!

Met sportieve groet,

Wilco van Schaik
Algemeen directeur

Weer
trekken wij
ten strijde.
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Kleding: COEF Men Nijmegen

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

VITESSE

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

TECHNISCHE STAF
Thomas Letsch (Trainer/Coach)
Jan Fiesser (Assistent-Trainer)
Dick Schreuder (Assistent-Trainer)
Marink Reedijk (Assistent-Trainer)
Edwin Zoetebier (Keeperstrainer)
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Markus Schubert (K)
Jeroen Houwen (K)
Daan Reiziger (K)
Eli Dasa
Danilho Doekhi
Jacob Rasmussen
Dominik Oroz
Tomáš Hájek
Romaric Yapi
Maximilian Wittek
Enzo Cornelisse
Million Manhoef
Sondre Tronstad
Riechedly Bazoer
Yann Gboho
Matúš Bero
Toni Domgjoni
Patrick Vroegh
Daan Huisman
Loïs Openda
Oussama Darfalou
Nikolai Baden Frederiksen
Oussama Tannane
Hilary Gong
Julian von Moos
Thomas Buitink

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL

SPORT
SNELDERS

MET

Mattijs Branderhorst (K)
Ilias Bronkhorst
Rens van Eijden
Iván Márquez
Rodrigo Guth
Jordy Bruijn
Elayis Tavsan
Édgar Barreto
Ali Akman
Jonathan Okita
Magnus Mattson
Mikkel Duelund
Javier Vet
Souffian El Karouani
Ole Romeny
Mathias de Wolf
Pedro Ruiz
Lasse Schöne
Joep van der Sluijs
Thomas Beekman
Calvin Verdonk
Cas Odenthal
Danny Vukovic (K)
Bart van Rooij
Robin Roefs (K)
Dirk Proper
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – VITESSE

In de testsamenleving waarin we op dit moment leven, zal in Nijmegen en omstreken in ieder geval op één ding
niet getest hoeven worden: derbykoorts! Zou daar de afgelopen weken wél naar gekeken zijn, dan sloeg de meter
in onze stad rood uit en was Nijmegen het episch centrum van deze prettige aandoening geweest. Want wát is er
de afgelopen tijd uitgekeken naar de wedstrijd die voor vanmiddag op het programma staat in de Goffert: N.E.C.
– Vitesse…..eindelijk weer! Met dikke stift werd 17 oktober na de bekendmaking van het wedstrijdprogramma
van de Eredivisie omcirkeld in de agenda’s en vandaag is het dan zo ver. Voor fans en spelers de wedstrijd van
het jaar en al vaak een gevecht waarin eeuwige helden geboren worden. Laten we hopen dat ook na deze editie
een Nijmeegse derbyheld aan het rijtje illustere voorgangers kan worden toegevoegd.
Op de ranglijst doen N.E.C. en Vitesse dit seizoen nog nauwelijks voor elkaar onder. Oké, Vitesse staat met 13 punten twee
plekjes hoger dan N.E.C. (met 11 punten op de tiende plaats), maar die rolverdeling kan vanmiddag om 16.15 uur zomaar
weer anders zijn. Trainer Rogier Meijer kan daarbij beschikken over een selectie die bijna volledig op oorlogssterkte is.
Rens van Eijden en Mathias De Wolf ontbreken nog altijd, maar dat is het dan ook wel qua afwezigen. Ook Dirk Proper
en Mikkel Duelund, die de laatste weken met klachten te kampen hadden, zijn weer volledig van de partij. N.E.C. gaat de
strijd met Vitesse overigens aan met twee kersverse internationals in de gelederen. Jonathan Okita maakte afgelopen
week namelijk zijn debuut voor Congo, terwijl Souffian El Karouani zijn eerste minuten maakte voor Marokko.
Vitesse-trainer Thomas Letsch moet het in Nijmegen in ieder geval stellen zonder rechtsback Million Manhoef (die
geopereerd is aan zijn knie) en Oussama Tannane. De middenvelder is wegens een gebrek aan motivatie voor onbepaalde
tijd teruggezet naar de selectie van Vitesse O21. Middenvelder Matus Bero en spits Thomas Buitink zijn allebei geschorst
nadat ze in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (2-1 winst) een rode kaart kregen. De Arnhemmers kwamen dit seizoen
acht keer tot scoren (N.E.C. tien keer) en kreeg net als N.E.C. tot dusverre vijftien tegentreffers te verwerken.
De laatste keer dat N.E.C. – Vitesse in competitieverband gespeeld werd was op 23 oktober 2017. Over de Arnhemse
openingstreffer hebben we het niet meer, maar dat het vlak voor tijd 1-1 werd door een treffer van Taiwo Awoniyi (al
zijn er ook nog altijd mensen die Dario Dumic als de doelpuntenmaker zien) zal menigeen zich nog graag herinneren.
Aan scheidsrechter Allard Lindhout vandaag de taak om de Gelderse derby in goede banen te leiden. De leidsman krijgt
daarbij hulp van grensrechters Van Roekel en Bluemink. Opvallend detail: N.E.C. verloor onder leiding van scheidsrechter
Lindhout nog nooit een wedstrijd. Twee keer werd gelijkgespeeld en maar liefst acht keer werd gewonnen. Laten we er
daar vanmiddag alsjeblieft negen van maken!
Rogier Meijer en zijn mannen zullen er vanmiddag álles aan doen om de drie punten in eigen huis te houden en de
overtuigende overwinning bij Fortuna Sittard (1-3) een fraai vervolg te geven. Met de steun van een kolkende Goffert gaat
dat lukken. Het hele seizoen tonen de N.E.C-supporters zich (zowel uit als thuis) al een echte twaalfde man voor de ploeg
en dat zal vandaag niet anders zijn. Met de hulp van een ramvolle Goffert – juist vandaag mag het stadion weer helemaal
gevuld worden – moet de Arnhemmers het vuur aan de schenen gelegd worden en moeten Thomas Letsch en zijn team
met de staart tussen de benen terug naar Arnhem gestuurd worden. Vandaag doen we het meer dan ooit dit seizoen
met zijn allen, dus laat je horen voor rood, zwart en groen!

Door Teun van Thiel
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Kom jij bij ons werken?
Excluton behoort tot de meest innovatieve en vooraanstaande bestratingsproducenten
van Nederland. Wij produceren sierbestrating en betonnen bestratingsproducten voor de
inrichting van de Openbare Ruimte.
Wij werken dagelijks met ruim 200 mensen aan de productie en verkoop van onze
producten.

Wegens succes en groei zijn wij op zoek naar nieuwe gemotiveerde mensen:

Operator nabewerking & verpakking
Operator pers
Betontechnoloog
Allround storingsmonteur
Heftruckchauffeur - afrijder

www.excluton.nl

INTERVIEW

CAS ODENTHAL
Cas Odenthal is een Nederlandse voetballer, geboren in Leersum. In 2019 verruilde hij de jeugd
van FC Utrecht voor N.E.C., waar hij in 2020 zou doorbreken tot een vaste selectiespeler. Sinds dit
seizoen vormt hij samen met Iván Márquez het centrale duo van N.E.C.
Hoe staat het met de spanning voor de wedstrijd tegen Vitesse?
Ik voel zeker de spanning voor zondag. De derby is na vier jaar terug en de stad heeft er ook echt
naar uitgekeken. Het is voor mij de eerste officiële derby. In de jeugd heb ik met N.E.C. al een keer
eerder tegen Vitesse gespeeld, maar nog nooit op het hoogste niveau. Je merkt dat de wedstrijd
overal leeft, maar de voorbereiding voor ons is niet heel anders. We kijken naar hun sterke en
zwakke punten en hopen daar op in te gaan spelen.
Geven de acties van de supporters onderling een extra lading aan de wedstrijd?
Wij focussen ons vooral op de wedstrijden, maar je merkt dat de supporters al het hele seizoen als
één blok achter ons elftal staan. Deze week neemt dat wel nog grotere vormen aan. We zijn heel
dankbaar voor hun steun. Het is mooi dat de wedstrijd zo leeft onder de supporters.
Wat maakt deze wedstrijd nou zo anders dan andere wedstrijden?
Deze wedstrijd is echt een streekderby, dus er wordt straks onderling uitgevochten wie de beste
van Gelderland is. Ik denk dat er daarom wat meer komt kijken bij deze wedstrijd. Ik denk ook dat
het alleen maar mooi is, want hier voetbal je echt voor. Voor ons is het natuurlijk geweldig om deze
wedstrijd te spelen.
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INTERVIEW
Hoe brak je door tot een vaste basisspeler bij N.E.C.?
Twee jaar geleden toen kwam ik in het eerste, toen heb ik 5 wedstrijden gespeeld en ben ik daarna op
de bank terechtgekomen. Vorig jaar ben ik ook na een paar wedstrijden weer op de bank gekomen.
Toen heb ik echt een plan voor mezelf gemaakt hoe ik beter wilde worden. Ik kon namelijk wel boos
zijn op het feit dat ik niet speelde, maar daar had ik niks aan. Toen ging het na een tijdje wat minder
met het team en ben ik er weer ingekomen. Sinds dat moment gaat het steeds beter en heb ik echt
een vaste basisplaats bij N.E.C.
Wat vind je van het niveau van de Eredivisie?
Vergeleken met vorig jaar is de Eredivisie wel echt drie stappen hoger vind ik. Je speelt tegen
slimmere tegenstanders en hierdoor is het belangrijk om continu scherp te zijn. Ik denk dat we jonge
jongens in het team hebben, die zich goed aanpassen aan het niveau. Dat zie je dan ook terug in de
resultaten en hopelijk kunnen we dat zo doortrekken.
Kan je nog iets leren van de wedstrijd tegen Ajax en Feyenoord?
Ik denk dat we tegen Ajax de goals heel snel tegen kregen, hierdoor werden we best wel overrompeld.
Tegen Feyenoord hebben we echter gezien dat het stukken beter ging. Ik denk zelfs dat we daar
drie punten hadden kunnen binnenslepen. We kunnen er dus veel van leren, maar ik zie wel een
stijgende lijn, ook in die topwedstrijden.
Wat verwacht je van de wedstrijd tegen Vitesse?
We gaan er in ieder geval alles aan doen om de wedstrijd winnend af te sluiten. Zij hebben ook
veel kwaliteiten en zijn niet voor niets zo hoog geëindigd vorig seizoen. We zijn goed in vorm en
daarom heb ik het gevoel dat we, met het publiek erachter in ons stadion, de drie punten kunnen
binnenhalen.
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SPEELRONDE
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM
1 oktober
2 oktober
		
		
		
3 oktober
		
		

SPEELRONDE
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DATUM
16 oktober

1-1

UIT
FC Twente

RKC Waalwijk

1-1

Go Ahead Eagles

Heracles Almelo

3-2

Willem II

PEC Zwolle

0-1

SC Heerenveen

Fortuna Sittard

1-3

N.E.C.

SC Cambuur

1-3

AZ

Ajax

0-1

FC Utrecht

Vitesse

2-1

Feyenoord

PSV

2-1

Sparta Rotterdam

THUIS

TIJD

UIT

Feyenoord

16:30

RKC Waalwijk

		

SC Heerenveen

18:45

Ajax

Go Ahead Eagles

18:45

Heracles Almelo

		

PSV

21:00

PEC Zwolle

		

Fortuna Sittard

21:00

SC Cambuur

17 oktober
		

AZ

12:15

FC Utrecht

Sparta Rotterdam

14:30

FC Groningen

N.E.C.

14:30

Vitesse

FC Twente

16:45

Willem II

THUIS

TIJD

UIT

22 oktober

Willem II

20:00

Fortuna Sittard

23 oktober

FC Utrecht

18:45

SC Heerenveen

		

PEC Zwolle

20:00

Heracles Almelo

		

RKC Waalwijk

21:00

Sparta Rotterdam
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FC Groningen

UITSLAG

		

		

SPEELRONDE

THUIS

DATUM

FC Twente

12:15

N.E.C.

		

24 oktober

SC Cambuur

14:30

Feyenoord

		

Vitesse

14:30

Go Ahead Eagles

		

Ajax

16:45

PSV

		

FC Groningen

20:00

AZ
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STAND EREDIVISIE
PER 16 OKTOBER 2021

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

Ajax

8

6

1

1

28

19

2

PSV

8

6

0

2

8

18

3

FC Utrecht

8

5

2

1

13

17

4

Willem II

8

5

1

2

2

16

5

Feyenoord

7

5

0

2

11

15

6

FC Twente

8

4

2

2

4

14

7

SC Heerenveen

8

4

1

3

-1

13

8

Vitesse

8

4

1

3

-7

13

9

SC Cambuur

8

4

0

4

-5

12

10

N.E.C.

8

3

2

3

-5

11

11

Heracles Almelo

7

3

1

3

-1

10

12

AZ Alkmaar

7

3

0

4

2

9

13

Go Ahead Eagles

8

2

1

5

-9

7

14

RKC Waalwijk

8

1

3

4

-3

6

15

FC Groningen

8

1

3

4

-7

6

16

Sparta Rotterdam

8

1

3

4

-9

6

17

Fortuna Sittard

7

1

2

4

-9

5

18

PEC Zwolle

8

0

1

7

-12

1

TOPSCORERS EREDIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Guus Til

Feyenoord

6

Sébastien Haller

Ajax

5

Bryan Linssen

Feyenoord

5

Mats Seuntjens

Fortuna Sittard

5

Henk Veerman

SC Heerenveen

5

Dušan Tadić

Ajax

4

Noussair Mazraoui

Ajax

4

Anastasios Douvikas

FC Utrecht

4

Ricky van Wolfswinkel

FC Twente

4

Robin Pröpper

FC Twente

4
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PROGRAMMAJava
EN UITSL AGEN
Software
Developer

Architect

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

Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - VITESSE
Zondag 3 april 2016 nam N.E.C. het in eigen huis op tegen Vitesse. De Nijmegenaren wonnen met 2-1
tegen de ploeg uit Arnhem.
De ploeg van Faber begon de wedstrijd met een bliksemstart. Van meet af aan en in rap tempo werd de
aanval gevonden. Dat leverde al binnen zeven minuten een hachelijke situatie op voor het doel van Vitessegoalie Eloy Room. Een door Navarone Foor genomen hoekschop werd weggewerkt en belandde terug in de
voeten van het Nijmeegse jeugdproduct, die besloot hard voor te zetten. Via het been van Arnold Kruiswijk
kon Room uiteindelijk redding brengen.
N.E.C. nam het heft steeds meer in handen en halverwege het eerste bedrijf besloot Foor het doel van
Room eens (van grote afstand) onder vuur te nemen, waarbij de in Nijmegen geboren keeper enkel
redding kon brengen door de bal weg te stompen. Kort daarna moest Room opnieuw in actie komen, toen
Limbombe het doel van dichtbij onder vuur nam. Ook bij deze poging hield de doelman zijn doel schoon.
Niet veel later, slechts luttele seconden voor rust, waren de rollen tussen Room en Limbombe volledig
omgedraaid. De normaal van de linkerflank acterende Belg was naar rechts verhuisd en wist, na een
fenomenale pass van Gregor Breinburg, aan zijn directe tegenstander Maikel van der Werff te ontsnappen.
Oog in oog met Room mikte Limbombe nu wel raak en bepaalde daarmee de ruststand direct op 1-0.
In de tweede helft was N.E.C. opnieuw de bovenliggende partij en kreeg het de volgende grote kans.
Roman was hoogstpersoonlijk dicht bij een tweede Nijmeegse treffer. Na een lange bal van Golla was de
Roemeense spits met een slimme loopactie de laatste linie van Vitesse in eerste instantie te snel af geweest
en leek hij alleen op Room af te kunnen. Bij zijn aanname had hij echter te veel tijd nodig, waardoor Kashia
op het allerlaatste moment nog kon ingrijpen. Zo’n tien minuten voor het sluiten van de markt was het wel
raak voor de Nijmegenaren. Opnieuw werd een verre corner van Limbombe bij de tweede paal terug de
drukte in gebracht en door Dumić via het been van een Vitesse-verdediger uiteindelijk onberispelijk tegen
de touwen gewerkt: 2-0.
Lang kon N.E.C. echter ook weer niet genieten van deze verdubbeling van de voorsprong, want amper drie
minuten na de treffer van Dumić was het aan de andere kant eveneens raak. Baker mocht vanaf ongeveer
25 meter aanleggen voor een vrije trap en krulde de bal over de muur tegen de touwen: 2-1. Van een heus
slotoffensief was geen sprake, waardoor het volgepakte en zonovergoten Goffertstadion na negentig-plusvier minuten massaal kon juichen.
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VOETBAL ACADEMIE
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K AARTVERKOOP

FC TWENTE – N.E.C.

ZONDAG 24 OKTOBER 12.15 UUR
FC TWENTE STADION ‘DE GROLSCH VESTE’
1 KAART PER UITKAART

KNVB BEKER
VV CAPELLE – N.E.C.

WOENSDAG 27 OKTOBER 20:00
SPORTPARK ‘T SLOT CAPELLE AAN DEN IJSSEL
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. – FC GRONINGEN
ZONDAG 31 OKTOBER 14:30
GOFFERTSTADION
CLUBCARDVERPLICHTING 1 OP 6

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

WEDSTRIJD IN BEELD
Op zaterdag 2 oktober was Fortuna Sittard de gastheer in een
onderling treffen met N.E.C. De Nijmegenaren trokken uiteindelijk
in een regenachtig duel aan het langste eind: 1-3. De Nijmeegse
doelpunten kwamen op naam van Jonathan Okita, Elayis Tavsan en
Jordy Bruijn. We blikken terug op deze wedstrijd door de ogen van
huisfotograaf Broer van den Boom.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
N.E.C. - FORTUNA SITTARD

1-3
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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: VITESSE
Op 14 mei 1892 werd de Arnhemse voetbalclub SBV Vitesse opgericht. De ploeg speelt in het geel en zwart
gestreept. In Arnhem is de GelreDome het stadion waar de Vitessenaren in spelen. De maximumcapaciteit
van het stadion bedraagt 26.500 toeschouwers. De trainer van dit seizoen is Thomas Letsch.

In 1896 promoveerde club naar de Eerste klasse Oost. Het werd 6 keer kampioen in de 19 jaar die volgde. Vitesse
kende door de eerste en tweede wereldoorlog een wisselvallige periode. Een paar keer won het op een haar na niet
het Nederlandse kampioenschap, om vervolgens weer tegen degradatie te voetballen. Onder leiding van voorzitter
Karel Aalbers groeide Vitesse sinds 1985 uit tot een stabiele subtopper in de Eredivisie. Ook Europees kende Vitesse
een aantal memorabele wedstrijden tegen onder andere Real Madrid, Internatzionale en Liverpool. Op 25 maart 1998
werd het stadion Gelredome, met een capaciteit van 25.000 zitplaatsen, feestelijk geopend. Nadat Aalbers werd afgezet
volgde de buitenlandse overname van Merab Jordania die grootse plannen had met Vitesse. Zijn komst zorgde na een
paar jaar voor Europees succes onder leiding van John van den Brom en later Fred Rutten. Na de overname kende
Vitesse nog financiële problemen. Jordania werd beschuldigd van wanbeleid en moest noodgedwongen zijn aandelen
verkopen.
Na het financiële debacle sloeg Vitesse een nieuwe weg in. De club vormde een ploeg van jonge taleneten en transfervrije
spelers, zoals Davy Pröpper, Marco van Ginkel en Marvelous Nakamba. Daarnaast begon Vitesse een samenwerking met
Chelsea FC. Jonge talenten van Engelse clubs zouden bij Vitesse speelkans krijgen en ervaring opdoen in de Eredivisie,
om vervolgens terug te keren naar Londen. De nieuwe weg bleek succesvol, Vitesse haakte aan bij de Nederlandse
subtop.
In 2017 behaalde Vitesse zijn eerste grote prijs in de clubhistorie. Na 125 jaar wonnen de Arnhemmers de KNVB Beker,
na een 2-0 winst tegen AZ. Vorig seizoen eindigde Vitesse op de 4e plaats, onder leiding van Thomas Letsch. Dit seizoen
speelt de club uit Arnhem ook in de nieuwe UEFA Europa Conference League.
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Bron: Vitesse Media

MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
51' Ricky van Wolfswinkel

1-0

Competitie:

Eredivisie

66' Ferdi Kadioglu

1-1

Datum: 		

03-04-2017

84' Ricky van Wolfswinkel (pen)

2-1

Locatie: 		

Gelredome

Bezoekers: 		

16654

Scheidsrechter:

Serdan Gözübüyük

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

38' Navarone Foor

0-1

Competitie:

Eredivisie

88' Dario Dumic

1-1

Datum: 		

23-10-2016

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

12100

Scheidsrechter:

Pol van Boekel

Weer
trekken wij
ten strijde.
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AFGESCHREVEN HARDWARE
IS GELD WAARD!

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

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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N.E.C. JUNIORS

N.E.C. VOETBALDAGEN
De herfstvakantie staat weer voor de deur en dat betekent dat jij je weer kunt aanmelden voor de
N.E.C. Voetbaldagen! De Voetbaldagen zijn gepland op 25, 26 en 27 oktober. Je kunt je aanmelden
voor één of meerdere dagen.
Ervaren trainers van FC Master Profs (www.masterprofs.nl) gaan aan de slag om van jou een nóg betere
voetballer te maken. De N.E.C. voetbaldagen zijn voor jongens en meisjes van elk niveau. Ben je tussen
de 6 - 12 jaar? Dan ben je van harte welkom op de voetbaldagen. Daarnaast krijg je onder andere een
rondleiding door het Goffertstadion én ontvang jij twee kaarten voor een wedstrijd van N.E.C., zodra het
mogelijk is een wedstrijd te bezoeken.
Er zijn per dag 70 plaatsen beschikbaar, dus wees er op tijd bij! Iedere deelnemer krijgt een N.E.C.kledingpakket, bestaande uit; shirtje, broekje en sokken. Daarnaast zorgen wij tijdens de dagen voor een
heerlijke lunch en tussendoor voor voldoende gezonde snacks en drinken.
Aanmelden:
Wil jij erbij zijn? Schrijf je dan snel in via de link: https://necnij.me/voetbaldagen
Wat: N.E.C. Voetbaldagen		
Wanneer: 25, 26 en 27 oktober
Hoe laat: 09:00 – 16:00 uur		
Waar: De Eendracht		

Kosten leden Juniors:		
1 dag: €60,-			
2 dagen: €110,-			
3 dagen: €145,-			

Kosten niet-leden:
1 dag: €75,2 dagen: €125,- 24
3 dagen: €160,-

