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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,
Bij deze heet ik jullie van harte welkom in het Goffertstadion. Vanavond nemen wij het in eigen huis
op tegen Jong PSV. Normaliter is dit een wedstrijd die garant staat voor goals, dus laten we hopen
dat dit vanavond wederom het geval is en dat onze ploeg aan het einde van de avond het meest
productiefs is geweest. We gaan immers weer voor een overwinning na de gelijke spelen tegen
De Graafschap en Go Ahead Eagles, wedstrijden waarin we ons terugknokten en in de absolute
slotfase ook kans hadden op de volledige drie punten.
Het is dan ook belangrijk dat we ons vanavond wederom als één blok positioneren en vanaf de
eerste minuut achter de ploeg staan. De drie duels van deze week zijn van groot belang, daar we
stappen willen en moeten maken op de ranglijst. We zijn de afgelopen weken gegroeid als team en
daar moeten we nu, in deze reeks van wedstrijden, de vruchten van plukken.
Samen zijn wij N.E.C. en trekken wij vanavond ten strijden voor een overwinning in De Goffert!
Bij deze wens ik jullie veel plezier en succes, ik reken op jullie!
Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur

Weer
trekken wij
ten strijde.

Kostuum: Hoogenboom Mode
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N.E.C.
N.E.C.

JONG PSV

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

TECHNISCHE STAF
Peter Uneken		
Wilfred Bouma 		
Edwin de Wijs		

1. Mattijs Branderhorst (K)

Mike van de Meulenhof (K)

22. Norbert Alblas (K)

Youri Roulax (K)

31. Job Schuurman (K)

Kyan van Dorp (K)

3. Rens van Eijden

Maxime Soulas

4. Josef Kvida

Justin de Haas*

5. Bas Kuipers

Baggio Wallenburg

6. Tom van de Looi
7. Anthony Musaba
8. Jellert van Landschoot
9. Etien Velikonja
10. Jonathan Okita
11. Randy Wolters
12. Mart Dijkstra
14. Tom Overtoom
15. Niek Hoogveld
16. Souffian El Karouani
17. Ole Romeny
20. Ayman Sellouf

(Trainer/Coach)
(Assistent)
(Assistent)

Rico Zeegers
Steven Theunissen
Tijn Daverveld
Richard Ledezma
Claudio Gomes
Robin Lauwers
Robin Schoonbrood
Andrew Mendonca
Koen Oostenbrink
Sekou Sidibe
Yorbe Vertessen

21. Zian Flemming

Cyril Ngonge

26. Cas Odenthal

Amar Catic

28. Bart van Rooij

Oliver Horvath

30. Frank Sturing
34. Terry Lartey Sanniez

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – JONG PSV
Na een voor N.E.C. competitieloos interlandweekend, gaat vanavond de bal weer rollen in het
Goffertstadion. Jong PSV komt op bezoek en N.E.C. treft daarmee een ploeg die in de onderste regionen
van de Keuken Kampioen Divisie bivakkeert. De Eindhovenaren staan op de negentiende plaats op de
ranglijst en houden daarmee alleen FC Dordrecht onder zich. De laatste wedstrijd die Jong PSV afwerkte
eindigde overigens wel in een overwinning voor de jongelingen. In Eindhoven werd FC Volendam met 3-1
verslagen dankzij twee treffers van Cyril Ngonge en een doelpunt van Yorbe Vertessen.
N.E.C. leed in diezelfde speelronde een 1-0 nederlaag bij koploper NAC, maar kon het veld in Breda met
opgeheven hoofd verlaten. Punten leverden het niet op, maar het vertoonde spel en de strijdlust boden
voldoende houvast en vertrouwen voor de nabije toekomst.
Tegen Jong PSV zal in eigen huis gewonnen moeten worden om niet achterop te raken bij de ploegen in
het linker rijtje van de ranglijst. Na de nederlaag tegen NAC vond N.E.C. zich terug op de twaalfde plaats
op de ranglijst, maar zowel TOP Oss als FC Den Bosch kwamen afgelopen weekend wél in actie en gingen
N.E.C. voorbij; waardoor de Nijmeegse eerstedivisionist nu op plek veertien staat.
N.E.C. kan weer kan beschikken over aanvoerder Rens van Eijden. Na lang blessureleed deed hij vorige
week de volle negentig minuten mee in een ingelast oefenduel tegen RC Genk (3-1 verlies, Nijmeegs
doelpunt door Ayman Sellouf). Verder kent N.E.C. op de langdurig geblesseerde Norbert Alblas na geen
personele problemen.
Door Teun van Thiel

Weer
trekken wij
ten strijde.
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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: JONG PSV
In Eindhoven zal met een teleurgesteld gevoel teruggekeken worden naar de seizoenstart. Uit negen wedstrijden
werden maar zeven punten gehaald. Uit werd zelfs nog geen punt gehaald uit vier wedstrijden. De ploeg van
Peter Uneken bezet daarmee de negentiende plaats in de Eerste Divisie.

De nummer drie van vorig jaar wist voor de interlandperiode

Alleen Roulaux en Soulas stonden in de basis afgelopen

te winnen van FC Volendam met 3-1. Eerder werd alleen

wedstrijd op De Herdgang.

gewonnen van Jong AZ met 3-2 en de opener tegen FC
Den Bosch eindigde in een 2-2 gelijkspel, alle drie in eigen
huis. Grote man bij overwinning op Volendam was Cyril
Ngonge, de huurling van Club Brugge scoorde twee keer

Sinds 2013 zit Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, de
ploeg behaalde respectievelijk de 10e, 14e, 11e, 4e, 5e en
3e plaats in de Eerste Divisie.

en bracht zijn totaal dit seizoen op drie.
Ten opzichte van de vorige ontmoeting met Jong PSV
zijn niet veel spelers meer over. Een aantal spelers zijn
doorgeschoven naar de hoofdmacht en een deel is
vertrokken.

Foto o.v.v. PSV
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

10. Sven Braken 1-0

Competitie: Jupiler League

39. Sven Braken 2-0
45. Matthias Verreth 2-1
45. Joël Piroe 2-2
73. Bart Ramselaar 2-3
81. Bart Ramselaar 2-4

Datum: 14-09-2018
Locatie: De Goffert
Bezoekers: 9102
Scheidsrechter: Martin van den Kerkhof

85. Ole Romeny 3-4
90. Josef Kvida 4-4

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

22. Ferdy Druijff 0-1

Competitie: Jupiler League

43. Jonathan Okita 0-2

Datum: 08-04-2018

87. Frank Sturing (ed.) 1-2

Locatie: De Herdgang
Bezoekers: 412
Scheidsrechter: Erwin Blank

Weer
trekken wij
ten strijde.

8

FOTO: BROER VAN DEN BOOM

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - JONG PSV
Het afgelopen seizoen stonden N.E.C. en Jong PSV op 14 september tegenover elkaar in de Goffert.
De wedstrijd zou uiteindelijk leiden tot een waar doelpuntenspektakel. Waar N.E.C. voortvarend uit
de startblokken schoot, rechtte de jeugdploeg uit Eindhoven de rug en leidde tien minuten voor het
eindsignaal met 2-4. Een knotsgekke eindfase bezorgden de Nijmegenaren een remise: 4-4-4.
De confrontatie vond plaats in de vijfde speelronde van de

Na een flinke botsing tussen Okita en de Eindhovense doelman Van

competitie. N.E.C. was voortvarend begonnen aan het nieuwe

Osch leek N.E.C. het even helemaal kwijt te zijn. In de blessuretijd van

seizoen, met een gelijkspel tegen Cambuur (2-2) en drie winstpartijen

de eerste helft werd de stand vervolgens nog gelijkgetrokken door

tegen respectievelijk Jong FC Utrecht (1-2), FC Dordrecht (1-0) en

doelpunten van Verreth en Piroe, waardoor de Nijmeegse formatie

Roda JC (2-3).

wederom van voor af aan kon beginnen.

De wedstrijd, toentertijd onder leiding van de Martin van den Kerkhof,

Het was echter PSV dat na de thee de stijgende lijn door leek te

begon voor N.E.C. veel belovend. Na tien minuten was het Sven Braken

trekken. Het duurde uiteindelijk tot de 73e minuut tot Bart Ramselaar

die de 1-0 binnen kon schieten na een assist van Jonathan Okita.

de 2-3 binnen werkte en de bezoekers op voorsprong schoot. Al snel
volgde ook de 2-4 van Ramselaar en N.E.C. leek de eerste nederlaag

N.E.C. bleef de betere van de twee. Op het moment dat Jong PSV beter

van het seizoen te gaan leiden. Toch richtte N.E.C. zich nog een keer

in de wedstrijd leek te komen, maakte Sven Braken zijn tweede van de

op, Ole Romeny scoorde als invaller vlak voor tijd de 3-4 en het was

wedstrijd. Een corner van Tom Overtoom werd binnen geknikt door

uiteindelijk Kvida die in de absolute blessuretijd na een slotoffensief

de Limburgse spits.

voor de gelijkmaker tekende met een lage schuiver.
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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.

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

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

Lees alles over je transfer op
WERKENBIJGXSOFTWARE.COM

interview Josef Kvída: Tsjechische libero in de
Nijmeegse defensie
Josef Kvída is bezig aan zijn tweede seizoen bij N.E.C., nadat hij vorige zomer overkwam van PEC Zwolle.
Sindsdien is de 22-jarige verdediger uit Příbram, Tsjechië, een klein stadje zestig kilometer ten zuidwesten
van Praag, niet weg te denken uit de Nijmeegse defensie. ‘We moeten gewoon blijven knallen’.
In 2015 kwam Kvída over naar Nederland en inmiddels

niet vreemd. Zijn broer voetbalt in Tsjechië op het

spreekt de 1,96 meter lange verdediger de taal zowat

tweede niveau en vader Kvída had het ook in zijn genen.

vloeiend. “Ik ben het direct gaan leren toen ik naar

“Van wat ik hoorde, was mijn vader een gruwelijke

Zwolle ging. Dat vind ik ook vrij normaal dat je als

middenvelder”, grapt de Tjech. “Hij kon serieus goed

voetballer de taal probeert te leren. Je moet toch leren

voetballen, maar toen hij opgroeide waren tijden anders

communiceren met je teamgenoten”, vertelt de Tsjech

en heeft hij zich niet volledig kunnen of willen focussen

met enige nuance. “Ik kreeg een leraar toegewezen

op het voetbal.”

vanuit PEC en oefende in mijn vrije tijd met Nederlandse
teamgenoten de taal. Nu spreek ik het aardig.”

Voor wie bekend is met social media, zoals Instagram,
ziet Kvída nog wel eens voorbijkomen op het account

Met familie spreekt hij uiteraard zijn moedertaal, maar

van teamgenoot en vriend, Randy Wolters. Onlangs

zij zijn wonend in zijn geboorteplaats Příbram. Nijmegen

werd de Tsjech nog vastgelegd op de gevoelige plaat

ligt zo’n 813 kilometer van de Tsjechische stad af, dus

door Wolters, terwijl de verdediger een dutje deed

zijn de momenten schaars dat hij zijn familie kan zien.

met een pandaknuffeltje op de bank. Wolters was

“Afgelopen week ben ik in Tsjechië geweest, toen zag

er als de kippen bij om het dutje te verstoren van de

ik iedereen weer even”, klinkt Kvída enthousiast als hij

22-jarige verdediger en het vervolgens over het internet

over zijn familie praat. “Ik vind het altijd fijn om onder

te verspreiden. “Haha, ja hij is af en toe echt gek”, lacht

dierbaren te kunnen zijn. Met hen onderhoud ik veel

Kvída over de flamboyante Wolters. “Hij loopt meestal

contact, ook al zit ik hier al een tijdje in Nederland.

van die grappen te maken, maar dat is ook het mooie

Wanneer ik kan, ga ik langs.” Voetbal is de familie Kvída

aan hem. Of hij is aan het zingen in de kleedkamer of
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INTERVIEW
hij zet zelf de muziek aan, Randy is een gangmaker.”

“We speelde best goed in Breda. We stonden compact

De twee trekken veel met elkaar op, zowel binnen als

en gaven weinig weg, maar dat was ook bij hen. Ze

buiten de lijnen. “Zo nu en dan overnacht Randy bij mij.

stonden ver naar achteren. Uiteindelijk gaat er één

Zijn gezinnetje woont ver van Nijmegen af, dus dan is

schot in en zit het ook niet mee met ‘Jona’ (Okita) die

het voor hem een heel gedoe om elke dag op en neer

zijn schot op de lat zag gaan of Mart (Dijkstra) die tegen

te reizen. Dan blijft hij een paar keer per week bij mij

de lat schoot. Soms moet het ook meezitten”, vertelt de

in het appartement en gaan we samen naar N.E.C.

centrumverdediger. De komende twee weken zullen

toe. “Daarnaast spreek ik Etien (Velikonja) veel of Bas

opnieuw een krachtmeting worden voor Kvída en zijn

(Kuipers). Op zich iedereen wel hoor, als spelers ga je

kompanen, want er staan maar liefst vijf wedstrijden

algauw veel met elkaar om.”

gepland in twee weken tijd. Tussen de wedstrijden op de
gebruikelijke vrijdagavond, speelt N.E.C. maandagavond

Volgens Kvída is de sfeer in het team heel goed. Alleen

tegen Jong AZ en de week erop op dinsdag tegen

is het soms tot aan frustrerend toe dat de sportieve

Excelsior in de eerste ronde van de KNVB-beker.

resultaten achterblijven bij de jeugdige formatie. “We

Vrijdagavond kan N.E.C. voor het eerst sinds lange tijd

hebben echt wel een heel talentvol team”, verzucht hij.

weer eens drie punten pakken, tegen het Jong PSV van

“We hadden veel meer wedstrijden kunnen- en ook

trainer Peter Uneken dat op bezoek komt.

verdiend te winnen. We pakten knap een punt hier
en daar, maar we staan te laag nu voor wat we in huis

Kvída: “Het wordt een zwaar programma voor ons, maar

hebben. Ik denk dat het leermomenten moeten zijn. We

ook een programma waar we punten kunnen pakken.

moete gewoon blijven knallen.” N.E.C. heeft een aantal

Vooral verdedigend zijn we ons aan het ontwikkelen

lastige wedstrijden achter de rug in de Eerste Divisie.

en weten we dat het beter moet, maar daar heb ik

De Graafschap kwam in vorm op bezoek in de Goffert,

vertrouwen in met deze selectie. Dat gaan we nu ook

waarop N.E.C. verloor in Dordrecht en met Go Ahead

hopelijk laten zien in resultaten.”

Eagles voor een doelpuntenregen zorgden: 3-3. Tegen
de lijstaanvoerder en periodekampioen NAC Breda
deden de Nijmegenaren zichzelf afgelopen ronde flink
tekort door niet te scoren en met een minimaal verschil
te verliezen; 1-0.
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SUPPORTERSRAAD

Eindelijk is het zover! N.E.C. is gestart met haar eigen Supportersraad. Een initiatief voor en van supporters!
Deze raad bestaat uit supporters die van betekenis willen zijn voor iedereen die betrokken is bij N.E.C. en in
samenwerking met de club hogere doelen willen nastreven.

Na een aantal weken voorbereidingstijd is op maandag 2
september 2019 de eerste bijeenkomst georganiseerd met
dertien enthousiaste en betrokken supporters. Zij hebben
zichzelf aangemeld middels een officiële aanmeldprocedure
en zijn door de benoemingscommissie gekozen om toe te
treden tot de raad. De leden hebben allen op eigen wijze
een betrokkenheid met de club en ze vertegenwoordigen
in de raad o.a. de medesupporters vanuit hun vak. De
eigen ervaringen en input die leden ontvangen van
andere supporters wordt vervolgens ingebracht tijdens
de bijeenkomsten van de raad, waarin elk keer ander,
supporters gerelateerde, thema centraal staat.

Weer
trekken wij
ten strijde.

De N.E.C. Supportersraad wordt geleid door niemand
minder dan Fons de Poel. Fons beschouwt Nijmegen als
zijn ‘enige echte basis’ en is groot N.E.C.-supporter. Naast
Fons, de dertien actieve leden van de Supportersraad zijn
ook Leonard Ariens (RVC) en Arjan van Hout (Bestuurslid
supportersvereniging) betrokken als toezichthouders.
Vanuit de club zijn Wilco van Schaik (directeur) en Hilde
Boerstal (SLO) vertegenwoordigd.
De supportersraad is te bereiken op het volgende
mailadres: supportersraad@nec-nijmegen.nl
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WEDSTRIJD IN BEELD NAC BREDA – N.E.C.
Voor de interlandperiode ging N.E.C. op bezoek bij NAC in Breda.
Met het meest minimale verschil werd er verloren. Waardoor de
tegenstander ervandoor ging met de eerste periode na een doelpunt
van Sidney van Hooijdonk.

UITSLAG
NAC BREDA - N.E.C.

1-0
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Foto's: Broer van den Boom

Weer
trekken wij
ten strijde.
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N.E.C. JUNIORS

N.E.C. DISCO BOWLEN
Op woensdag 23 oktober vanaf 16.00 uur kunnen alle leden een uur
disco bowlen! Hierna staat er patat met een snack en drankje voor je
klaar. Voor een bedrag van €7,50 kun je je hiervoor opgeven. Wil je
met vriendjes of vriendinnetjes op 1 baan (per baan max. 6 kinderen)
geef je dan gezamenlijk op. Opgeven kan bij de receptie van het
Goffertstadion of via juniors@nec-nijmegen.nl

Wat:		
wanneer:		
Prijs:		
opgeven: 		
		

Disco bowlen
23 oktober
		
ag
sd
en
o
W
€7,50
tadion
bij receptie Gofferts
nijmegen.nl
of via juniors@nec-
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

JONG AZ – N.E.C.
MAANDAG 21 OKTOBER 20:00 UUR
AFAS TRAININGSCOMPLEX
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - MVV
VRIJDAG 25 OKTOBER 20:00 UUR
STADION DE GOFFERT
6 KAARTEN PER (S)CC

EXCELSIOR – N.E.C. (KNVB BEKER)
DINSDAG 29 OKTOBER 19:45 UUR
VAN DONGE & DE ROO STADION
1 KAART PER UITKAART

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

Vrijdag

4 oktober

SPEELRONDE

10

DAG

SPEELRONDE

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

11

UITSLAG

UIT

SC Cambuur

4-0

Excelsior

FC Dordrecht

2-5

Jong FC Utrecht

NAC Breda

1-0

N.E.C.

		

Jong PSV

3-1

FC Volendam

		

Go Ahead Eagles

1-1

Jong AZ

		

FC Den Bosch

4-0

TOP Oss

		

De Graafschap

0-0

Almere City

		

Jong Ajax

6-0

FC Eindhoven

		

SC Telstar

1-2

Roda JC Kerkrade

		

Helmond Sport

3-1

MVV Maastricht

THUIS

UITSLAG

		
		

DAG

DATUM

Vrijdag

11 oktober

MVV Maastricht

0-0

SC Cambuur

Zaterdag

12 oktober

Top Oss

2-2

SC Telstar

Roda JC Kerkrade

4-0

Helmond Sport

FC Volendam

1-1

FC Den Bosch

		

Excelsior

3-2

FC Dordrecht

		

Almere City

1-1

Go Ahead Eagles

		
Zondag

Maandag

SPEELRONDE

THUIS

13 oktober

21 oktober

/TIJD

UIT

Jong AZ

20.00 uur

N.E.C.

		

Jong Ajax

20.00 uur

Jong FC Utrecht

		

Jong PSV

20.00 uur

FC Eindhoven

		

NAC Breda

20.00 uur

De Graafschap

DAG

DATUM

Vrijdag

18 oktober

THUIS

TIJD

UIT

SC Telstar

20.00 uur

Almere City

		

FC Den Bosch

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

		

Go Ahead Eagles

20.00 uur

FC Volendam

		

MVV Maastricht

20.00 uur

Excelsior

		

FC Dordrecht

20.00 uur

Helmond Sport

		

Jong AZ

20.00 uur

Jong Ajax

		

SC Cambuur

20.00 uur

Top Oss

N.E.C.

20.00 uur

Jong PSV

		

FC Eindhoven

20.00 uur

NAC Breda

		

Jong FC Utrecht

20.00 uur

De Graafschap
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 14 OKTOBER 2019

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

NAC Breda

9

7

1

1

10

22

2

SC Cambuur

10

7

1

2

18

22

3

De Graafschap

9

5

4

0

13

19

4

Excelsior

10

6

1

3

3

19

5

Jong Ajax

9

5

2

2

13

17

6

Jong FC Utrecht

9

5

2

2

7

17

7

Almere City

10

4

4

2

1

16

8

FC Eindhoven

9

4

2

3

-2

14

9

Go Ahead Eagles

10

3

5

2

0

14

10

Roda JC Kerkrade

10

3

3

4

-2

12

11

FC Volendam

10

3

3

4

-4

12

12

FC Den Bosch

10

2

5

3

2

11

13

Telstar

10

3

2

5

-4

11

14

N.E.C.

9

2

4

3

-1

10

15

Helmond Sport

10

2

3

5

-13

9

16

Top Oss

10

2

2

6

-6

8

17

MVV Maastricht

10

2

2

6

-12

8

18

Jong AZ

9

1

4

4

-3

7

19

Jong PSV

9

2

1

6

-8

7

20

FC Dordrecht

10

1

3

6

-12

6

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

Robert Mühren

SC Cambuur

Shayon Harrison
Jamie Jacobs
Lassina Traore
Jeffry Fortes
Ike Ugbo

Almere City
SC Cambuur
Jong Ajax

DOELPUNT
8
6
6
5

Excelsior

5

Jong Ajax

5

Roda JC kerkrade 5
Branco van den Boomen De Graafschap 5
Ryan Gravenberch
Samy Bourard
Sydney van Hooijdonk
Ole Romeny

FC Eindhoven

4

NAC Breda

4

N.E.C.

3
24

Theo van Benthum: ''Het is meer dan werk’’
Hij hoort na drie decennia in dienst zowat bij het meubilair van N.E.C., groeide in Grootstal op onder de rook
van De Goffert waar hij in 1987 begon als verzorger en sinds 1996 stadionmanager is van de club. Theo van
Benthum over zijn voorliefde voor N.E.C. en over zijn tijd bij de Nijmeegse voetbalclub. ‘Het is meer dan werk’.
Afgelopen weekend ging de telefoon van Theo van Benthum

Het managen van het N.E.C.-terrein doet de Nijmegenaar

wat vroeger af dan gebruikelijk. Om 02.00 uur ‘s nachts

niet in zijn eentje. Het team dat hij aanstuurt telt vier

werd hij uit bed gebeld door de politie om met spoed naar

mensen in loondienst, met daarbij een tiental vrijwilligers die

De Goffert te komen. Nog onbekende daders stichtten in

wekelijks helpen het complex in conditie te houden. “Ik haal

de nacht van zaterdag op zondag brand aan de voorzijde

veel voldoening uit het werken met vrijwilligers. Daar mogen

van het stadion en bij de voordeur van De Eendracht. “Dan

we mee in onze handjes knijpen als N.E.C. Het doet mij erg

moet je als stadionmanager snel ter plekke zijn. Ik vertrok

goed om te zien hoe mensen zich wekelijks op vrijwillige

direct toen ik gebeld werd en was geloof ik om 05.00 uur pas

basis inzetten voor deze club. Daar kan ik alleen maar trots

thuis”, vertelt de Nijmegenaar. “Dat verwacht je niet zo snel,

op zijn”, vertelt Van Benthum over zijn team.

dat er iemand het stadion in brand probeert te steken. Er is
in korte tijd nog aardig wat schade aangericht.”

“Twee jongens focussen zich fulltime op de velden om
De Goffert heen en op de mat die in het stadion ligt. Het

Zo blijkt maar dat het een 24/7 job is, stadionmanager zijn.

onderhoud van de grasmat komt nog aardig wat werk

Zowel het stadion zelf als het sportcomplex van De Eendracht

bij kijken”, legt de stadionmanager uit die zich over het

valt onder de verantwoordelijkheid van Van Benthum en zijn

hovenierambt heeft laten bijspijkeren met een hbo thuis

consorten. Iets dat hij met alle plezier in de wereld doet. “Dit is

studie. “Ik ben ooit begonnen met dit vak en had toen

mijn club. Het voelt niet als werk voor mij, ook al ben ik er soms

regelmatig experts nodig die mij ondersteunden. Uiteindelijk

heel wat uren per week zoet mee. Van het onderhouden van

leer je er steeds meer over en hebben we nu zelf de kennis

de grasvelden tot technische onderhoud binnen- en buiten

in huis. Sterker nog, toen ik startte als stadionmanager

het stadion; ik krijg er energie van om hier bezig te mogen zijn.”

onderhield de gemeente de grasmat in het stadion. Die
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INTERVIEW
kwamen ze dan een keer op donderdag maaien. Toen heb ik

opnieuw in 2017. Voor mij is N.E.C. geen commerciële

een maaier gekocht en ben ik het zelf gaan doen”, blikt Van

bedoeling, maar staat het voor plezier. N.E.C. is Nijmegen en

Benthum terug.

andersom. Er komen nog altijd duizenden mensen naar het
stadion, dat maakt N.E.C. ook wel weer tot wat het is.

Ooit begon de technicus in de oude thuishaven van N.E.C.:
De Bloedkuul. “Poeh, dat was een oud en vervallen gebouw

Over de grasmat benadrukt hij nog maar eens dat hij en

op het einde. Wat ook wel weer zijn charme had. Maar het

zijn team daar hard aan werken, terwijl er naar zijn mening

was een betonnen bak, waarbij soms elektra uitviel. Dan is

financieel gezien meer nodig is. “Ik zeg al jaren dat de grasmat

het huidige stadion een stuk fijner in onderhoud kan ik je

toe is aan een nieuwe toplaag. Dan is het jammer dat ik

verzekeren.”

telkens krijg te horen dat er geen geld is. In tegenstelling
tot andere voetbalverenigingen hebben we daar niet de

Op slechts een paar honderd meter van dat oude stadion af

financiële middelen voor. Ik begrijp dat er keuzes gemaakt

groeide hij op in de wijk Grootstal. De club was voor hem van

worden, zeker financieel, maar toch is dat jammer. Laten we

jongs af aan al een begrip in en rondom Nijmegen. Hij gaat

hopen op betere tijden.”

als supporter dus al lange tijd mee bij de club uit de Waalstad.
Waar hij hoogte- en dieptepunten heeft meegemaakt bij de
volksclub. “Het gaat mij natuurlijk aan het hart dat we er nu
minder voorstaan dan gehoopt. Dat geldt voor iedereen die
deze club een warm hart toedraagt. De afgelopen jaren is er
veel gebeurd, waaronder de degradatie in 2014 en daarna

Weer
trekken wij
ten strijde.
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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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