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We are (not on the) back!

Wij zijn weer trotse
hoofdsponsor van N.E.C.
Heel veel succes dit seizoen!
energieflex.nl

Dat doe je goed!

STRIJD

VOORWOORD
Beste N.E.C.’er,
We gaan weer beginnen, heerlijk! Aan het einde van het vorige seizoen waren we allemaal moe en
toe aan rust, maar na enkele weken begon het alweer te kriebelen en wil je niets anders dan dat de
bal weer om ‘het echie’ gaat rollen!
Vanavond trappen we het meest aantrekkelijke Eerste Divisie seizoen ooit af! Met clubs als Sparta,
FC Twente, Roda JC, Go Ahead Eagles en ook onze tegenstander van vanavond, SC Cambuur,
hebben we echt veel sterke ploegen in onze competitie! Het belooft hoe dan ook een spannende
en spectaculaire voetbaljaargang te worden, waarbij het lastig is om vooraf een échte titelfavoriet
aan te wijzen.
Op voorhand zal iedereen zeggen FC Twente en Sparta, gevolgd door Roda. Maar de twee elftallen
die vanavond aan de aftrap verschijnen willen ook meespelen om de prijzen, dus we mogen stellen
dat direct voor zowel ons als SC Cambuur een topwedstrijd is. Een van de topwedstrijden waarvan ik
er dit jaar, samen met jullie, veel van hoop te zien in onze Goffert!
De ambitie van beide ploegen om serieus mee te doen dit jaar zal er vanavond bij beide frisse
elftallen vanaf spatten, dus ik ga er eens goed voor zitten en wil u vragen hetzelfde te doen.
Te beginnen vanavond, maar ook zeker de rest van het hele seizoen. Samen naar de top, daar gaan
we voor! Heel veel succes en plezier vanavond en dit hele seizoen in onze Bloedkuul!!

Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur

Kostuum: Hoogenboom Mode

N.E.C.
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TRAINER

TRAINER

1

Gino Coutinho

1.

Xavier Mous

2

Guus Joppen

2.

Jordy van Deelen

3

Rens van Eijden

3.

Emmanuel Mbende

4

Josef Kvida

4.

Matthew Steenvoorden

5

Robin Buwalda

5.

Sai van Wermeskerken

6

Tom Overtoom

6.

Kevin Schindler

7

Brahim Darri

7.

Issa Kallon

8

Joey van den Berg

8.

Mathias Schils

9

Sven Braken

9.

Nigel Robertha

10

Anass Achahbar

11

Randy Wolters

11.

Justin Mathieu

12

Mart Dijkstra

12.

Pieter Bos

15

Niek Hoogveld

14.

Robert van Koesveld

17

Ole Romeny

16.

Daan Boerlage

18

Kevin Jansen

17.

Tyrone Conraad

19

Lowie van Zundert

18.

Julian Calor

20

Paolo Sabak

19.

Karim Rossi

21

Leroy Labylle

20.

Robin Maulun

21.

Robbert Schilder

JACK DE GIER

RENÉ HAKE

22

Norbert Alblas

23

Marco van Duin

22.

Andrejs Ciganiks

24

Lance Duijvestijn

23.

Omar El Baad

28

Bart van Rooij

24.

David Sambissa

29

Michael Den Heijer

25.

Cody Claver

30

Frank Sturing

27.

Alvin Daniels

34

Terry Lartey Sanniez

29.

Kevin van Kippersluis

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. - SC CAMBUUR
Eindelijk! Vanavond begint ook in de Keuken Kampioen Divisie het seizoen 2018 – 2019. Voor N.E.C.
betekent dat zoveel als een thuiswedstrijd tegen SC Cambuur, maar veel meer nog het begin van
een nieuwe jacht op het grote einddoel: promotie naar de Eredivisie.
Die jacht wordt geopend met een vernieuwde selectie en technische staf. Zo staat N.E.C.-icoon Jack de
Gier nu als trainer voor de groep en is ook onze aanvoerder Rens van Eijden weer neergestreken in het
Goffertstadion. Samen met onder andere nieuwelingen Joey van den Berg en doelman Gino Coutinho zorgt
dat in ieder geval voor de nodige ervaring in de selectie. En minstens zo belangrijk: met veel van de nieuwe
spelers die deze zomer zijn binnengehaald lijkt het ook op het gebied van ‘strijd’ wel goed te komen dit jaar.
Dat is toch waar het allemaal mee begint; spelers die onze Bloedkuul verdedigen alsof ze ‘m met eigen
handen hebben uitgegraven.
Tegenstander SC Cambuur eindigde vorig seizoen op de achtste plaats in de (toen nog) Jupiler League,
maar ook daar zijn deze zomer uiteraard de nodige wijzigingen doorgevoerd in de selectie. Bekende
namen als Xander Houtkoop, Martijn Barto, Erik Cummins en Furdjel Narsingh vertrokken en jongens als
Emmanuel Mbende (Chemnitzer FC), Andrejs Ciganiks (Schalke 04 II), David Sambissa (FC Twente) en Julian
Calor (Vitesse) werden aan de selectie toegevoegd. Aan trainer René Hake de taak om van de ververste
groep een eenheid te smeden.
Als de voorbereiding daarbij als graadmeter kan worden genomen, dan lijkt Hake zijn ploeg aardig te hebben
klaargestoomd voor deze nieuwe voetbaljaargang. De resultaten waren de afgelopen weken namelijk prima,
met onder andere winstpartijen tegen Sparta (0-2) en Jong Ajax (2-1). De enige verliespartij die Cambuur
noteerde tijdens de oefencampagne was die tegen De Graafschap (3-0 voor de Doetinchemmers).
Toch blijkt in de praktijk vaak dat een goede of slechte voorbereiding geen voorbode is van wat er gebeurt
als het voetbalcircus weer écht gaat beginnen. N.E.C. en Cambuur zullen er in ieder geval op gebrand zijn
de competitie goed te beginnen, al helemaal omdat de ‘Eerste Divisie’ dit jaar sterker bezet lijkt dan ooit
tevoren. De opdracht voor N.E.C. mag dus duidelijk zijn en komt plat gezegd op het volgende neer: erop
klappen, vastbijten in de tegenstander en pas loslaten als de scheidsrechter na 90 minuten affluit en de buit
binnen is. Op naar een mooi seizoen!

Door Teun van Thiel

RECLAMEBUREAU F - GRAPHICS

RUIMTE VOOR
CREATIVITEIT

Kerkenbos 1222C

F - GRAPHICS.NL

6546 BE Nijmegen

024 373 22 99

info@f-graphics.nl
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DE TEGENSTANDER
Met SC Cambuur als eerste opponent van de nieuwe Keuken Kampioen Divisie mag gesteld
worden dat Jack de Gier en zijn mannen niet direct de meest makkelijke tegenstander van
deze voetbaljaargang treft. De sterk vernieuwde ploeg uit Leeuwarden zal, na een sterke
voorbereiding, met het nodige vertrouwen afreizen naar Nijmegen.
Evenals de selectie van N.E.C. onderging die

Saillant detail: Waar zowel in de verdediging als in

van SC Cambuur ook een flinke metamorfose.

de aanval diverse spelers rondlopen die precies

Maar liefst zestien spelers trokken de deur

weten wat er gevraagd wordt van het voetballen in

van het Cambuurstadion definitief achter zich

de Eerste Divisie. Met ervaren spelers als Robert

dicht. Hiertegenover staat de komst van vijftien

Schilder en Matthew van Steenvoorden achterin

nieuwelingen, dus ook trainer/coach René Hake

en Kevin van Kippersluis en Alvin Daniels voorin

zal de afgelopen periode flink hebben moeten

tikken de beide linies ruim 400 wedstrijden aan,

puzzelen met zijn nieuwe groep.

terwijl op het middenveld slechts Daan Boerlage
en Mathias Schils gezamenlijk 58 wedstrijden in

Afgaande op de resultaten in de oefencampagne

de Eerste Divisie in de benen hebben. Ervaring

kunnen we stellen dat dit meer dan aardig gelukt

genoeg echter ook in deze linie, waar met name

is, want de Friezen behaalden enkele uitstekende

Matthias Schils en Kevin Schindler kunnen buigen

resultaten. Zo werd Almere City met 2-0

op een flink aantal wedstrijden in de Duitse en

verslagen, moest titelfavoriet Sparta Rotterdam

Belgische competitie.

er op het kasteel met dezelfde cijfers aan geloven

Vanavond ontbreken Schilder en Van Steen-

en werd tijdens de laatste testcase voor het duel

voorden echter vanwege een schorsing. Karim

van vanavond Jong Ajax 1-2 in Amsterdam opzij

Rossi en Nigel Robertha kampen momenteel

gezet. Er werd éénmaal verloren, Eredivisionist

met blessures en worden ook niet bij de

De Graafschap was met 3-0 een maatje te groot.

wedstrijdselectie verwacht.

GINO COUTINHO:
“IK BEN ER KLAAR VOOR.
LAAT MAAR KOMEN.”
Hij kwam deze zomer als eerste nieuwe aanwinst van N.E.C. binnen. Ondanks diverse opties
koos gevoelsmens Gino Coutinho voor het ‘project N.E.C.’. We spraken met de doelman
voorafgaand aan N.E.C. – SC Cambuur. “Ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen aan
deze mooie club.”

Gino, de voorbereiding zit erop, vanavond

Ondanks interesse van verschillende club

gaat het beginnen. Hoe kijk jij terug op de

koos je voor N.E.C., waarom ben je naar

voorbereiding?

Nijmegen gekomen?

“Met een goed gevoel. De eerste weken hier zijn

“Dat is een optelsom geweest voor mij. Ik ben

mij goed bevallen. Ik heb een weekje moeten

een gevoelsmens en heb bijna alle keuzes in

missen door een kleine blessure, maar voor de

mijn carrière gemaakt op gevoel, en dat was

rest alles vol mee kunnen doen, dus al met al ben

hier bij N.E.C. vanaf het begin goed. Ook mijn

ik zeer tevreden met hoe het is gegaan.”

zaakwaarnemer zei me dat hij dacht dat de club
goed bij me zou passen. De gesprekken met de
trainer en de directie waren positief en de ambitie
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die de club heeft is een ambitie waar ik graag deel

moeten luisteren naar de ouderen, omdat wij

van uitmaak. Daarnaast heb ik regelmatig hier

meer hebben meegemaakt. Een jonge speler mag

gespeeld en hoorde ik bij AZ Rens (van Eijden,

mij net zo goed aanspreken als ik iets fout doe.

red.) en Alireza (Jahanbakhsh) regelmatig over

Je moet elkaar altijd de waarheid kunnen zeggen,

positief over N.E.C. vertellen, dus alles bij elkaar

alleen dan kom je verder.”

opgeteld was N.E.C. voor mij de juiste stap.”
Je kwam over van AZ, is die club te vergelijken
Je kwam als eerste versterking, met jouw

met N.E.C.?

komst sprak je vertrouwen uit in de ambitie

“Op vele vlakken lijkt AZ inderdaad wel op N.E.C.

van de club. Zijn die volgens jou vooralsnog

Net als hier zijn de mensen daar ambitieus en

waargemaakt als je kijkt naar de huidige

altijd bezig met ontwikkeling en verbetering. AZ is

selectie?

een warme club, met fijne mensen. Tot op heden

“Absoluut, we hebben inmiddels echt een

is dat bij N.E.C. ook zo.

goede ploeg staan. We zijn nog niet zo lang
onderweg, maar we zijn al wel echt een team. De

Vanavond start de competitie met het

persoonlijkheden passen goed bij elkaar en er

thuisduel tegen SC Cambuur, wat verwacht

wordt open, duidelijk en eerlijk gecommuniceerd.

je van vanavond?

De kracht daarvan wordt vaak onderschat. Ik

“Ik kijk er vooral naar uit om te beginnen. Het is

vind dat heel belangrijk, nog belangrijker dan het

mooi dat we met een thuiswedstrijd te starten,

hebben van veel individuele klasse, al beschikken

want er is niets mooier dan spelen voor je eigen

we daar ook over. De kracht van het collectief

supporters. Voor mij is het mijn debuut in de

bepaalt uiteindelijk een groot deel van de

Goffert, dus ik hoop samen met onze iets moois

prestaties, en dat zit hier wel goed.”

van te maken. Ik heb er zin in, laat maar komen.”

Hoe zie je jouw rol in dat proces?
“Het allerbelangrijkste is voor mij dat je er met
z’n allen aan werkt om elkaar te begrijpen en
elkaar te accepteren. Als oudere speler is het
makkelijker om daar het voortouw in te nemen,
maar ik vind dat leeftijd daarin niet leidend is.
Het is bij mij zeker niet zo dat de jongeren altijd

Door: Luc Keersmaekers

MEEST RECENTE ONTMOETING

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

42. Anass Achahbar
52. Jordy van Deelen

1-1

WEDSTRIJDVERLOOP

Competitie: 		

Jupiler League

Datum: 		

16-03-2018

Locatie: 		

Cambuur Stadion

Bezoekers: 		

7262

WEDSTRIJDDETAILS

48. Kevin van Kippersluis

0-1

Competitie: 		

Jupiler League

60. Mohamed Rahi

1-1

Datum: 		

03-11-2017

68. Mohamed Rayhi

2-1

Locatie: 		

Goffertstadion

83. Steeven Langil

3-1

Bezoekers: 		

9163
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UIT DE OUDE DOOS
Vandaag neemt N.E.C. het in de thuiswedstrijd op tegen SC Cambuur. Afgaand op de historische
statistieken tussen beide elftallen zou een overwinning er in moeten zitten voor de ploeg van
Jack de Gier, maar resultaten uit het verleden blijken zelden garanties voor het heden. De degens
tussen beide ploegen werden in de Goffert 18 maal gekruist, waarbij N.E.C. 13 maal als winnaar
van het veld stapte, driemaal werd er gelijk gespeeld en tweemaal ging Cambuur er vandoor met
de zege. Op 17 april 2016 behaalde N.E.C. één van die dertien overwinningen.
Gaat hij weg of blijft hij, en wat houdt N.E.C. er

Barto en Jerge Hoefdraad wisten het doel echter

aan over? Een vraag die al enige tijd rondzingt

niet te vinden voor Cambuur, terwijl voor N.E.C.

in de Goffert omtrent een mogelijke transfer

Christian Santos ook enkele malen gevaarlijk

van Anthony Limbombe. De aanvaller speelde in

dichtbij was.

2016 nog ‘gewoon’ in het rood, groen zwart en
was met een assist mede verantwoordelijk voor

Na de thee kwam de ploeg van Ernest Faber via

de 2-1 overwinning van N.E.C. op SC Cambuur

Navarone Foor op 1-0 en met een aanvallende

destijds.

wissel direct na de voorsprong verdubbelde de
ploeg de marge via de ingevallen Mihai Roman.

De overwinning op de Friezen bracht N.E.C. op

Ondanks een tegentreffer van Hoefdraad en

een positie die aan het einde van het seizoen

een daaropvolgend slotoffensief van Cambuur

recht gaf op de play-offs voor Europees voetbal,

kwam N.E.C. niet echt meer in de problemen,

met nog slechts enkele wedstrijden te spelen.

waardoor de punten ook deze editie in

Voor rust kregen zowel de bezoekers als N.E.C.

Nijmegen bleven.

kansen om op voorsprong te komen. Martijn

Ben jij de nieuwe
Java developer in
onze opstelling?
Wij zoeken sterspelers om
ons team te versterken.

Lees alles
over je transfer
op
Make
digital
personal.
WERKENBIJGXSOFTWARE.COM
W
WW.GXSOFTWARE.COM
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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
7 DAGEN GEOPEND VAN 16.00 - 22.00 UUR.

WEDSTRIJDEN IN BEELD
VOORBEREIDING N.E.C.
Voorafgaand aan het treffen van vanavond werkte N.E.C. diverse
oefenduels af. Zo werden de degens in eigen huis gekruist met
het Turkse Kayserispor en was N.E.C. in Weurt te sterk voor RKC
Waalwijk en speelde het gelijk tegen het Qatarese Al Gharafa van
recordinternational Wesley Sneijder. Onze huisfotograaf Broer van
den Boom was uiteraard overal bij en legde de duels vast op de
gevoelige plaat.

SC NEC – N.E.C. 		

0-7

N.E.C. – AL GHARAFFA

0-0

VV ALVERNA – N.E.C. 		

1-2

FC DORDRECHT – N.E.C.

0-0

N.E.C. – KAYSERISPOR

2-1

N.E.C. – RKC WAALWIJK

2-1

JVC CUIJK – N.E.C. 		

0-4

Door: Luc Keersmaekers

N.E.C. FUNRUN
12 september
Op woensdag 12 september 2018 staat de tweede editie van de GoffertRun op het programma.
Tijdens dit recreatieve hardloopevenement hebben deelnemers de mogelijkheid om 1, 5 of 10
kilometer te lopen in en om het Goffertstadion.
Ben jij benieuwd hoe het voelt om via de compleet vernieuwde kleedkamergang naar de spelerstunnel te
lopen? En vervolgens via de spelerstunnel het heilige gras te betreden? Beleef dit magische gevoel samen
met vrienden, familie, collega’s of lekker alleen, op woensdag 12 september tijdens de BloedkuulRun in
het Goffertstadion en -park!

ACTIVITEITEN N.E.C. JUNIORS
september
Ook de komende jaargang staan er weer vele leuke, spannende en uitdagende activiteiten op de
kalender voor onze jongste fans: de N.E.C. Juniors. In september hebben onze juniors de gelegenheid
om aan te sluiten bij twee activiteiten! Welke? Dat vind je hieronder!

TWEEDE EDITIE BLOEDKUULRUN

12 september 2018

Op woensdag 12 september 2018 staat de

Inmiddels heeft de kleedkamergang een geheel

tweede editie van de BloedkuulRun (voorheen

nieuwe uitstraling gekregen, ook hier loop je

Stadium FunRun) op het programma. Tijdens

zowel tijdens de 1, 5 als 10 kilometer.

dit recreatieve hardloopevenement kan je de
1, 5 of 10 kilometer lopen in en om ons mooie

Geef je jezelf op!?

Goffertstadion. Ook dit jaar komt het opgehaalde

De vorige editie van het evenement leverde

bedrag ten goede aan het Radboudumc Amalia

bijna €3.000 euro op. Als jij je inschrijft, alleen

kinderziekenhuis en stichting N.E.C. Doelbewust.

of met je groep, kan je via een donatieplatform
geld ophalen voor de twee goede doelen.

Routes

Ga

De routes zijn ten opzichte van vorig jaar weer

meer informatie!

veranderd. Dit jaar kan jij over het heilige gras
van het Goffertstadion lopen, daarnaast kom je
ook bij de bus sluis achter het uitvak.

naar

www.stadiumfunrun.com/nec

voor
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SPRINGEN BIJ BOUNZ

13 september 2018

Bounz is leuk, sportief en betrokken. Bounz

Wil jij komen springen? Geef je dan op door een

brengt

een

mail te sturen naar juniors@nec-nijmegen.nl ,

volgend niveau. De Bounz arena bestaat uit

vermeld hier duidelijk je naam, lidnummer en

32

een

welk groep je komt springen. Wil je met vriendjes

tumbelingbaan en rondom schuine wanden

en of vriendinnetjes springen geef je dan samen

van trampolines waar je helemaal los kunt gaan,

op! Per groep is er plaats voor 35 leden.

trampoline

springen

aaneengeschakelde

naar

trampolines,

wedden dat je gaat zweten!
Op donderdag 13 september is het hele gebouw
gereserveerd voor leden van N.E.C. Juniors,
vanaf 7 jaar, er zijn verschillende groepen /
tijden waar je je voor kan opgeven:

Van 15.00 tot 16.00 uur, groep 1, 35 kids
Van 16.00 tot 17.00 uur, groep 2, 35 kids
Van 17.00 tot 18.00 uur, groep 3, 35 kids

MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM
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SPEELRONDE

1

PROGRAMMA
DAG

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

Vrijdag

17 aug 2018

Dordrecht

20:00

Helmond Sport			

		

G.A. Eagles

20:00

Jong Utrecht

		

Jong PSV

20:00

Eindhoven

		

MVV

20:00

TOP Oss

		

NEC

20:00

Cambuur

		

RKC

20:00

Telstar

		

Roda

20:00

Jong Ajax

		

Twente

20:00

Sparta

		

Volendam

20:00

Den Bosch

Jong AZ

20:00

Almere City

Maandag

20 aug 2018

STAND KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
PER 17 AUGUSTUS 2018
CLUB
1

Almere City

GESPEELD GEWONNEN
0

0

GELIJK
0

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN
0

0

0

2

FC Den Bosch

0

0

0

0

0

0

3

FC Dordrecht

0

0

0

0

0

0

4

FC Eindhoven

0

0

0

0

0

0

5

FC Oss

0

0

0

0

0

0

6

FC Twente

0

0

0

0

0

0

7

FC Volendam

0

0

0

0

0

0

8

Go Ahead Eagles

0

0

0

0

0

0

9

Helmond Sport

0

0

0

0

0

0

10

Jong Ajax

0

0

0

0

0

0

11

Jong AZ

0

0

0

0

0

0

12

Jong FC Utrecht

0

0

0

0

0

0

13

AJong PSV

0

0

0

0

0

0

14

MVV Maastricht

0

0

0

0

0

0

15

N.E.C.

0

0

0

0

0

0

16

RKC Waalwijk

0

0

0

0

0

0

17

Roda JC

0

0

0

0

0

0

18

SC Cambuur

0

0

0

0

0

0

19

SC Telstar

0

0

0

0

0

0

20

Sparta Rotterdam

0

0

0

0

0

0
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UNIEK IN NEDERLAND
Bewonder de reuzenpanda’s Xing Ya en
Wu Wen in Ouwehands Dierenpark! Betreed de
mystieke wereld van Pandasia en ervaar de Chinese sfeer.
Ontmoet de reuzenpanda’s en vervolg je reis door Pandasia, dat in
traditioneel Chinese stijl is gebouwd. Leer hier meer over de unieke
reuzenpanda en de andere Aziatische diersoorten zoals de koeskoes,
kleine panda, muntjak en het bijzondere spookdiertje.

