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N.E.C. Maatschappelijk
bestaat 10 jaar, gefeliciteerd!

Samen trekken wij ten strijde
voor een mooiere samenleving!
EnergieFlex founding partner N.E.C. Maatschappelijk

Weer
trekken wij
ten strijde.
Dat doe je goed!
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VOORWOORD
Beste N.E.C.’er,
Alleen de naam PSV klinkt al als een groot affiche. Alhoewel dit Jong PSV is kijk ik uit naar deze
wedstrijd, omdat de jeugdafdeling van PSV de laatste jaren van zich doet spreken. Dit is wederom
een tegenstander waar we alles op het veld achter moeten laten voor de drie punten, zoals elke
wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie alles vraagt van ons team.
Het feit dat we afgelopen zaterdag in Kerkrade op karakter de drie punten hebben gepakt heeft
ons goed gedaan. Het geeft ons vertrouwen voor vanavond, wanneer we weer een stap in de goede
richting kunnen maken.
En dat in deze week die in het teken staat van onze maatschappelijke tak, die tien jaar bestaat. Al
tien jaar is NEC aanwezig in stad en regio om andere mensen te helpen, in beweging te krijgen of
dat extra zetje in de rug te geven. Wat N.E.C. betreft gaan we de komende tien jaar ons nog meer
inzetten op maatschappelijk vlak.
Vanavond spelen we vanwege het jubileum in een uniek groen maatschappelijk en duurzaam shirt.
Onze sponsoren Energieflex, GX software, NASwerkt, Hofmans tapijten en Personato hebben alle
hun ruimte ter beschikking gesteld aan vele goede doelen uit stad en regio. Dat verdient bij voorbaat
al een applaus. Hetzelfde applaus dat u vanavond kan geven na afloop van de wedstrijd. We gaan in
De Goffert vanavond voor de overwinning. We spelen met een maatschappelijk hart voor jullie. Veel
succes en plezier!

Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur

Weer
trekken wij
ten strijde.

Kostuum: Hoogenboom Mode
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JONG PSV

TRAINER

TRAINER

TECHNISCHE STAF
Adrie Bogers
Patrick Pothuizen
Gábor Babos

TECHNISCHE STAF
Twan Schepers
Peter Uneken
Abe Knoop

22. Norbert Alblas (K)

Mike van de Meulenhof (K)

JACK DE GIER

23. Marco van Duin (K)
3. Rens van Eijden
4. Josef Kvida

DENNIS HAAR

Youri Roulaux (K)
Jordan Teze

5. Robin Buwalda

Dirk Abels

6. Tom Overtoom

Maxime Soulas

7. Brahim Darri
8. Joey van den Berg

Steven Theunissen

9. Sven Braken

Michal Sadílek

10. Anass Achahbar

Marlon Frey

11. Randy Wolters
12. Mart Dijkstra
15. Niek Hoogveld
17. Ole Romeny
18. Kevin Jansen
19. Lowie van Zundert
20. Paolo Sabak

Laros Duarte
Jaëll Hattu
Robin Schoonbrood
Bertalan Kun
Baggio Wallenburg

21. Leroy Labylle

Justin Lonwijk

24. Lance Duijvestijn

Lennerd Daneels

28. Bart van Rooij
29. Michael Den Heijer

Matthias Verreth

30. Frank Sturing

Joël Piroe

34. Terry Lartey-Sanniez

Amar Catic

44. Mathias Bossaerts
77. Jonathan Okita

Zakaria Aboukhlal

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL

VOORBESCHOUWING
N.E.C. - JONG PSV

In Nijmegen en omstreken zal menigeen afgelopen week hebben nagenoten van de zwaarbevochten maar
o zo heerlijke uitoverwinning op Roda JC. Twee keer kwam N.E.C. in Kerkrade op achterstand, maar even zo
vaak wist de equipe van trainer Jack de Gier zich langszij te knokken bij de Limburgers. Na de 2-2 van Sven
Braken was het zelfs alleen N.E.C. dat nog wist te scoren. Anass Achahbar maakte vanaf de strafschop de
2-3 in Nijmeegs voordeel en dat bleek uiteindelijk genoeg om de volle drie punten vanuit Zuid-Limburg mee
naar De Goffert te nemen.
In diezelfde Goffert staat in de vijfde speelronde van de Keuken Kampioen Divisie vanavond de
thuiswedstrijd tegen Jong PSV op de rol. De Eindhovenaren zijn matig aan het seizoen begonnen en vinden
zichzelf daardoor met vier punten terug op de veertiende plek op de ranglijst. In de eerste speelronde werd
in eigen huis nog wel met 2-1 gewonnen van stadgenoot FC Eindhoven, maar daarna waren de resultaten
niet meer om over naar huis te schrijven. Bij FC Oss gingen de Eindhovense jongelingen met 4-1 over de
knie, thuis tegen Helmond Sport werd met 1-1 gelijkgespeeld en uit bij Jong FC Utrecht werd afgelopen
weekend met 3-2 verloren.
Vorig seizoen hield N.E.C. vier punten over aan de de twee wedstrijden tegen Jong PSV. In Eindhoven werd
het in een knotsgekke wedstrijd 3-3 (N.E.C. keek al na twee minuten tegen een achterstand aan, kwam
vervolgens op een 3-1 voorsprong en gaf de zege alsnog weg), maar in Nijmegen werd Jong PSV met een 2-0
nederlaag (eigen doelpunt Dirk Abels en een treffer van Arnaut Groeneveld) naar huis gestuurd. Vanavond
gaat N.E.C. bijna op volle oorlogsterkte op jacht naar de vierde overwinning op rij, waar de ploeg van trainer
Dennis Haar juist weer op zoek is na een de eerste overwinning in vier weken tijd. N.E.C. staat inmiddels
op de gedeelde tweede plaats op de ranglijst, op twee punten afstand van Go Ahead Eagles, dat al haar
vier gespeelde wedstrijden in winst wist om te zetten. Bij winst zou die afstand - uiteraard afhankelijk van
wat Go Ahead Eagles presteert in de uitwedstrijd tegen Jong AZ - theoretisch gezien al overbrugd kunnen
worden. Het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen, maar dromen mag altijd....Op naar een driepunter dus!
Door Teun van Thiel
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RECLAMEBUREAU F - GRAPHICS

RUIMTE VOOR
CREATIVITEIT

Kerkenbos 1222C
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6546 BE Nijmegen

024 373 22 99

info@f-graphics.nl
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DE TEGENSTANDER
Jong PSV speelt sinds 2013 in de Eerste Divisie. Dit was tevens het eerste jaar dat de KVNB
jeugdteams toeliet in het betaalde voetbal. Daarvoor kwam het tweede elftal van PSV uit in de
Beloften Eredivisie. In die competitie was het succesvol; het werd vier keer kampioen van de
beloften. Ook in de Eerste Divisie behaalde Jong PSV successen met twee periodetitels in 2014
en 2016. Het is echter voor Jong-teams niet mogelijk om mee te doen met aan de nacompetitie.
In 2017 behaalde Jong PSV hun beste eindklassering met de vierde plaats. Vorig jaar eindigde de
manschappen van trainer Dennis Haar op een vijfde stek in de Eerste Divisie.

De selectie van Jong PSV heeft in de zomer heel

afgelopen vrijdag tegen Jong FC Utrecht. Na twee

wat mutaties ondergaan, waar bijvoorbeeld

keer van een achterstand te zijn terugkomen was

namen als Pablo Rosario en Donyell Malen

een doelpunt van Nick Venema in de 93e minuut

gepromoveerd zijn naar de eerste selectie van

de Eindhovenaren te machtig. Met vier punten

PSV. De gaten die zijn achtergelaten zijn volledig

uit vier wedstrijden vindt Jong PSV zich terug op

opgevuld door namen uit PSV O19, op Marlon

de veertiende stek op de ranglijst.

Frey van Bayer Leverkusen na. Talenten als
Jordan Teze, Joël Piroe en Amar Catic moeten het
‘nieuwe Jong PSV’ vorm gaan geven.
Dit seizoen zijn de jongelingen van PSV stroef
begonnen aan het seizoen. Na een overwinning
op FC Eindhoven, ene verlies in Oss tegen TOP en
een gelijkspel tegen Helmond speelde de ploeg

Weer
trekken wij
ten strijde.
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N.E.C. Old Star Piet Kersten
“Het bewegen is bel angrijk, maar ik denk dat het sociale
gedeelte het bel angrijkste is van de N.E.C. Old Stars.”
N.E.C. Maatschappelijk bestaat 10 jaar, en dat wordt groots gevierd door de club. Een van
de iniatieven van N.E.C. Maatschappelijk is de N.E.C. Old Stars. Deelnemers dienen 50 plus
te zijn, en spelen voetbal volgens het ‘walking football’ principe. Dit houdt in dat rennen
niet toegestaan is, elk team zes spelers op het veld mag hebben, dat het op een klein veld
gespeeld wordt, en dat er zonder keepers wordt gespeeld. Walking football vond in 2013 zijn
intrede in Nederland bij drie profclubs. Vandaag de dag zijn er 185 walking football clubs,
waarvan er 22 zijn aangesloten bij BVO’s.
Het doel van walking football is niet alleen het sportieve aspect, maar vooral ook het
sociale aspect wat het met zich meebrengt. Ouderen komen uit een sociaal isolement en
zijn gezellig samen aan het trainen en een potje aan het voetballen. Deze week spraken we
met Piet Kersten, een van onze N.E.C. Old Stars, over zijn beleving van het initiatief:
Hoe bent u terechtgekomen bij N.E.C. Old
Stars?
“Ik ben al heel lang seizoenkaarthouder bij
N.E.C., zo’n 40 jaar als ik me niet vergis. Vandaar
dat ik hier terecht ben gekomen. Ik hoorde
ervan via een artikel, waarna ik besloot me aan
te melden. Ik wilde graag weer beginnen met
voetballen, maar met het reguliere voetbal kom
je op deze leeftijd niet echt meer mee. Vandaar
dat dit zo geschikt was.”

Weer
trekken wij
ten strijde.

Wat doet u zoal met de N.E.C. Old Stars?
“We trainen elke woensdag, dat doen we nu
een half jaartje. We spelen vriendschappelijke
wedstrijden, en we spelen toernooien. Tot nu
toe hebben we drie toernooien gehad. Een
vond plaats op de grote markt, daar hadden ze
een veld uitgezet. Ook zijn we bij NAC en PSV
geweest. We gaan vanmiddag met zijn allen
naar Duitsland. We zijn uitgenodigd voor een
toernooi in Leverkusen. We spelen wedstrijden
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tegen vier Duitse ploegen, en vier Nederlandse
ploegen. We krijgen een rondleiding in het
stadion van Bayer Leverkusen, waarna we nog
een hap gaan eten. Het is een heel verzorgd
programma.”

Ik heb begrepen dat u een al een tijd
geblesseerd bent, maar u toch elke week
trouw erbij bent. Wat beweegt u ertoe om
toch naar de N.E.C. Old Stars te komen?
“Ik ben inderdaad al een tijd geblesseerd helaas,
gelukkig train in ondertussen wel weer. Ik hoop
er binnenkort weer bij te zijn. Ik blijf komen
omdat ik het gewoon harstikke leuk vind om
te doen, een heel leuk initiatief. Ik denk dat
het sociale aspect het allerbelangrijkst is. Ik
kan weer omgaan met die gasten, een beetje
kleedkamerpraat. We proberen in wezen het
gevoel van vroeger op te roepen, met een paar
jongens voetballen en alles wat daarbij hoort.”

Wat is de leukste ervaring die u heeft
meegemaakt met de N.E.C. Old Stars?
“Ik denk dat ik dan uitkom bij het toernooi wat
we speelden bij PSV, ondanks dat ik dus door
die blessure niet mee kon spelen. Het was
uitstekend geregeld en klaargezet voor ons.
Daarnaast was het in het Philips Stadion zelf, wat
een hele mooie ervaring opleverde. Ook was het
heel tof om te zien dat er veel oud-spelers van
PSV in hun Old Stars team zit.”

Weer
trekken wij
ten strijde.

Jullie voetballen met de Old Stars volgens de
regels van ‘walking football’. Was dit wennen
voor u?
“Het was zeker wennen ja. We zijn hier natuurlijk
omdat we niet meer mee kunnen met ‘regulier
voetballen’. Je instinct is echter om achter een
bal aan te rennen als die voor je uit wordt
gespeeld. Dit wordt meestal wel afgefloten. Ook
mag de bal niet boven heuphoogte komen, ook
dat is natuurlijk aanpassen ten opzichte van wat
je gewend bent. Ik ben echter allang blij dat ik
weer kan voetballen, wat lange tijd onmogelijk
was voor mij.”

Ervaart u met N.E.C. Old Stars veel sociale
binding met leeftijdsgenoten?
“Zeker weten, dat is denk ik het belangrijkste
aspect van de Old Stars is. Tuurlijk is het
bewegen zelf ook heel belangrijk, maar ik denk
dat het sociale gedeelte ervan het belangrijkst is.
Ik heb zelf mensen in mijn buurt gecharterd om
ook mee te komen doen. Je zou het wel echt een
vriendenteam kunnen noemen, er hangt altijd
een gemoedelijke sfeer. Ik heb altijd veel zin om
hierheen te komen. We gaan met de hele groep
de 12e meedoen met de Goffertrun. We hebben
ook een groepsapp, we houden elkaar op de
hoogte. Ik kan echt alleen maar positief zijn over
Old Stars. Voor mij heeft het alleen maar goede
dingen gebracht.”

Door: Luc Keersmaekers
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Interview Bea de Ruijter N.E.C. United
In december 2008 startten stichting N.E.C.
Doelbewust en Futsal Chabbab het project
‘N.E.C. BuurtBattle’. Hierbij werd door
wijkteams zaalvoetbal gespeeld in verschillende
categorieën ten aanzien van leeftijd en geslacht.
De uniciteit van dit project was dat de jongeren
(tot 17 jaar) niet alleen punten scoren met
voetbal, maar ook door fair play en door
Buurtbijdrages. Hiermee had de organisatie
wisselgeld in handen om jongeren aan te
spreken op hun gedrag. Zodoende kon men
bijdragen aan de opvoeding.
Zo werd dit project ongeveer tien jaar doorgezet.
Elk jaar als de BuurtBattle georganiseerd
werd, kwamen daar 250 jongeren per keer
meedoen. Na ongeveer tien jaar was er
behoefte aan een frisse wind. Bea de Ruijter,

Weer
trekken wij
ten strijde.

programmaontwikkelaar Jeugd bij bindkracht
10 en tevens bestuurslid van N.E.C. doelbewust,
beaamt dat het tijd was voor iets nieuws: ‘We
hebben in tien jaar ontzettend veel bereikt met
de N.E.C. Buurtbattle. We hebben veel jongeren
bereikt, maar het was tijd voor vernieuwing.
Ook de gemeente Nijmegen, onze grootste
subsidiënt, vond het tijd voor een innovatie van
het project. We zijn om ons heen gaan kijken en
zagen dat PSV iets moois had georganiseerd,
namelijk PSV United. Het was een mooi
voorbeeld van de opzetting van ons project.
We zijn samen met N.E.C. doelbewust en
bindkracht10 gaan kijken wat we gingen doen.’
Uiteindelijk werd er gekozen om een project te
organiseren onder de noemer ‘N.E.C. United’.
Volgens Bea is de opzet van het project drastisch
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veranderd: ‘Op dit moment zijn we bezig met
een pilotgroep van 10 jongeren tussen de 9
en 14 jaar in Nijmegen-Noord. We gaan echt
intensief aan de slag met de jongeren met
een coach. Ze trainen twee keer per week, en
tekenen net zoals profvoetballers een contract
hier. In dat contract staan dan afspraken die
we maken met ze. Voorbeelden daarvan zijn
dat ze altijd op tijd zijn, zich netjes afmelden
wanneer ze niet komen, hun huiswerk maken,
werken aan hun zelfvertrouwen en noem maar
op. Ook de ouders tekenen een contract, zij zijn
belangrijk in het proces omdat zij het dichtst bij
de jongeren staan.’

te worden. We werken samen met de gemeente
Nijmegen en de scholen, die de jongeren
aandragen. Het zijn jongeren die een steuntje in
de rug kunnen gebruiken.’
‘Na een jaar checken we of de doelen die de
jongeren hadden gesteld voor zichzelf bereikt
zijn. Omdat we echt een duurzaam project neer
willen zetten zorgen we na dat jaar ook voor een
opvolgende activiteit. Dat kan sport gerelateerd
zijn, of juist helemaal niet. De jongeren hebben
daar zelf natuurlijk een grote stem in.’

Ondanks dat de jongeren een tenue krijgen en
tweemaal per week komen trainen, is voetbal
niet prioriteit binnen N.E.C. United. Bea gaat
verder: ‘We gebruiken voetbal echt als middel,
het is niet prioriteit nummer één. Het draait
allemaal om persoonlijke ontwikkeling van de
jongeren. We willen dat zij een goed voorbeeld
worden in hun wijk. Elke maand zetten we een
thema centraal, waarmee we dan aan de slag
gaan. Soms trainen ze niet en komen ze bij
elkaar om dingen te bespreken of om gecoacht

Weer
trekken wij
ten strijde.

Door: Luc Keersmaekers
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MEEST RECENTE ONTMOETING

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

44. Dirk Abels e.d.

1-0

Competitie: 		

Jupiler League

90. Arnaut Groeneveld

2-0

Datum: 		

8-2-2018

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

8815

Scheidsrechter: 		

Richard Martens

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

2. Albert Gudmundsson

1-0

Competitie: 		

Jupiler League

23. Guus Joppen

1-1

Datum: 		

25-9-2017

44. Ted v.d. Pavert

1-2

Locatie: 		

Philips Stadion

62. Wojciech Golla

1-3

Bezoekers: 		

1463

66. Sam Lammers

2-3

Scheidsrechter: 		

Joey Kooij

77. Sam Lammers

3-3
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C.-JONG PSV
Met namen als Jahanbaksh, Limbombe, Santos
en huidige aanvoerder Rens van Eijden kwam
N.E.C. drie en een half jaar geleden ook uit tegen
Jong PSV, dat voor het eerst op bezoek kwam in
de Goffert. Het was voor de Eindhovenaren hun
eerste seizoen in de Eerste Divisie.
Het duel kwam moeizaam op gang voor beide
ploegen. Het was Jong PSV dat als eerste toesloeg,
met een verdwaalde voorzet van Joshua Brenet
die plotsklaps in het doel van een verbaasde
Joshua Smits viel. Na het openingsdoelpunt
gingen de Nijmegenaren nadrukkelijk op zoek
naar de gelijkmaker, die niet lang op zich wachten.
Een lepe voorzet van Christian Santos belandde
voor de voeten van Anthony Limbome, die de bal
ongekend hard achter doelman Remko Pasveer
joeg: 1-1. Na een dominant resterend half uur
van de eerste helft van N.E.C. was het Jong PSV
wat tegen de verhouding in weer op voorsprong
kwam. Middenvelder Rai vloet kopte zijn ploeg
naar de voorsprong: 1-2. Uit de aftrap van de goal
werd echter direct de stand weer gelijkgetrokken.
Jahanbaksh werd de diepte in gestuurd, waarna
zijn schot gestuit werd door Pasveer. De rebound
was echter succesvol voor Sjoerd Ars na een pass
van Navarone Foor: 2-2.
N.E.C. keerde getergd terug uit de kleedkamer
en liet vanaf het eerste moment blijken absoluut

Weer
trekken wij
ten strijde.

geen genoegen te nemen met één punt vanavond.
Binnen de kortste keren was het dan ook alweer
raak. Een fantastisch uitgevoerde aanval over
meerdere schijven belandde uiteindelijk voor de
voeten van Giovanni Gravenbeek. Met een perfect
afgemeten voorzet bediende de rechtsback Sjoerd
Ars, die de bal op evenzo mooie wijze richting de
verre hoek verlengde en voor de 3-2 zorgde.
Nauwelijks vijf minuten later kon het wederom in
groten getale toegestroomde publiek opnieuw
op de banken. Vanuit een vrije trap van Alireza
Jahanbakhsh ontstond onrust in de doelmond
van Remko Pasveer, waarna de bal op het hoofd
van Christian Santos belandde. De Venezolaan
legde terug op Tom Daemen, die vervolgens de
bevrijdende 4-2 binnen knikte. Sjoerd Ars plantte
een kwartier voor het sluiten van de markt met zijn
derde van de avond de kers op de taart. Wederom
op aangeven van Christian Santos, die vanavond
evenveel assists leverde als Ars goals, werkte de
topscorer de bal van dichtbij achter Pasveer.
Daarmee was het lot bezegeld. N.E.C. kwam nog
wel een aantal keer in de buurt van het doel van
Pasveer, maar de 31-jarige doelman van Jong PSV
hield zijn doel hierna schoon.
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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
Molenweg 38, NIJMEGEN, 024-8000778
7 DAGEN GEOPEND VAN 16.00 - 22.00 UUR.

WEDSTRIJD IN BEELD
RODA JC. - N.E.C.
N.E.C. nam uit Kerkrade de volle buit mee naar Nijmegen na een
spannende kraker tegen Roda JC. Kijk mee hoe huisfotograaf Broer
van den Boom de wedstrijd beleefde door zijn lens.

UITSLAG
RODA JC. – N.E.C. 		

2-3

VOORWOORD
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Door: Shane Jebbink
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VOLLE BAK BLINDENTRIBUNE
N.E.C. - Jong PSV
Voor de wedstrijd tegen Jong PSV heeft N.E.C. acht blinde of slechtziende gasten uitgenodigd om een
kuipje te gaan bestrijken op de eerste rij van vak R. Zij beleven de wedstrijd doordat ze via een headset
live commentaar te horen krijgen. Dit live commentaar wordt al jaren verzorgd door onze ervaren
commentatoren Hans de Beun en Leendert Haijemaije. Elke wedstrijd maken zij er weer een feestje van
zodat ook onze blinde en slechtziende gasten met veel plezier wedstrijden van N.E.C. kunnen bezoeken,
en tevens kunnen meeleven met alle emoties van al de andere fans.
Voor vragen of meer informatie over deze service kunt u mailen naar
martijn.vanbergen@nec-nijmegen.nl

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

AMUSEMENTSPARK TIVOLI

12 oktober 2018

Op vrijdag 12 oktober kunnen alle leden van N.E.C. Juniors

en speeltoestellen waar kinderen niet op uitgekeken

tegen een gereduceerd tarief naar Amusementspark

raken! Het park is veilig, kindvriendelijk, overzichtelijk

Tivoli in Berg en Dal. N.E.C. Juniors leden betalen slechts

en betaalbaar zonder al te lange wachttijden. Lijkt dit je

€ 7,50 (i.p.v. € 13,75). Niet-leden kunnen uiteraard ook

leuk? Bestel dan hier je kaarten.

mee. Per lid mag maximaal 1 niet-lid mee voor het
actietarief van € 7,50. Een 2e niet-lid betaalt de reguliere
entreeprijs.
Op slechts 5 minuten rijden van Nijmegen ligt
Amusementspark Tivoli. Kom ook spelen, genieten, gillen
en ravotten in het leukste pretpark voor bassischoolkids!
Het park heeft meer dan 30 superleuke attracties

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

N.E.C. VOETBALDAGEN
Afgelopen seizoen stonden in de Herfstvakantie en de

• Persconferentie met N.E.C. speler(s)

Meivakantie de N.E.C. Voetbaldagen gepland, in totaal

• Bezoek thuiswedstrijd N.E.C.

waren er deze dagen ruim 70 kinderen aanwezig en

• Leuke en gevarieerde voetbalspelletjes

het was wederom een groot succes! Bij de beide N.E.C.
Voetbaldagen was het schitterend weer, optimaal dus

Voor het komende seizoen staan er weer 2 x 3 dagen

om alle aanwezige kids de fijne knijpjes van het vak

gepland! Dit is in de volgende periodes: Woensdag 17,

voetbal te leren.

donderdag 18, vrijdag 19 oktober in de herfstvakantie

Naast het voetbal was er uiteraard ook ruimte voor

Woensdag 24, donderdag 25, vrijdag 26 mei in de

een rondleiding in het Goffertstadion, heerlijke lunch

meivakantie

(iedere dag) en ontmoetingen met N.E.C. speler(s). Van ’s
morgens 9.00 tot ’s middags 16.00 uur wordt de bende

KOsten

beziggehouden door ervaren trainers van Voetbal
Academie Dominique Scholten. Een korte greep uit de

1 dag		

€60,-

onderdelen van de N.E.C. Voetbaldagen:

2 dagen		

€110,-

3 dagen		

€145,-

• Leven als een prof van 9 tot 16 uur
(kinderen kunnen tot 17 uur bij ons blijven)

Geef jezelf op via www.nec-juniors.nl , het is mogelijk

• Trainingen door opgeleide trainers

om je voor één, twee of drie dagen in te schrijven! Heb

• Ontmoeting(en) met N.E.C. speler(s)

je op voorhand al een vraag, dan kun je mailen met

• Rondleiding door Gofferstadion

voetbaldagen@nec-nijmegen.nl

Weer
trekken wij
ten strijde.
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

HELMOND SPORT – N.E.C.
VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2018 20.00 UUR
SOLARUNIE STADION
1 KAART PER UITKAART

EXCELSIOR – N.E.C.
DINSDAG 25 SEPTEMBER 2018 20.45 UUR
VAN DONGE & DE ROO STADION
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. – GO AHEAD EAGLES
VRIJDAG 28 SEPTEMBER 2018 20.00 UUR
GOFFERSTADION
VRIJE VERKOOP

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

23

UITSLAGEN SPEELRONDE 4

SPEELRONDE

5

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

DAG

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

vrijdag

14-sep

SC Cambuur

20:00

Telstar

		

FC Volendam

20:00

TOP Oss

		

FC Dordrecht

20:00

FC Twente

		

RKC Waalwijk

20:00

Roda JC Kerkrade

		

FC Eindhoven

20:00

MVV Maastricht

N.E.C.

20:00

Jong PSV

		

Almere City FC

20:00

Jong FC Utrecht

		

Jong AZ

20:00

Go Ahead Eagles

		

zondag

16-sep

Sparta Rotterdam

14:30

FC Den Bosch

maandag

17-sep

Jong Ajax

20:00

Helmond Sport

DAG

DATUM

THUIS

UITSLAG

vrijdag

7-sep

UIT

SC Cambuur

2-0

RKC Waalwijk

		

Sparta Rotterdam

2-0

FC Eindhoven

		

FC Dordrecht

1-4

Telstar

		

Go Ahead Eagles

3-0

FC Volendam

		

Almere City FC

2-2

MVV Maastricht

		

Jong FC Utrecht

3-2

Jong PSV

		

Helmond Sport

0-2

FC Den Bosch

FC Twente

1-2

TOP Oss

Roda JC

2-3

N.E.C.

Jong AZ

0-1

Jong Ajax

zaterdag

8-sep

		
maandag

Weer
trekken wij
ten strijde.

10-sep
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 31 AUGUSTUS 2018

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

Go Ahead Eagles

4

4

0

0

10

12

2

SC Cambuur

4

3

1

0

5

10

3

N.E.C.

4

3

1

0

3

10

4

TOP Oss

4

3

0

1

4

9

5

Sparta Rotterdam

4

3

0

1

4

9

6

Jong Ajax

4

2

1

1

3

7

7

Almere City FC

4

2

1

1

2

7

8

FC Twente

4

2

1

1

2

7

9

FC Den Bosch

4

2

1

1

2

7

10

Telstar

4

2

0

2

3

6

11

Roda JC Kerkrade

4

2

0

2

-1

6

12

RKC Waalwijk

4

2

0

2

-1

6

13

MVV Maastricht

4

1

1

2

-2

4

14

Jong PSV

4

1

1

2

-3

4

15

Helmond Sport

4

0

3

1

-2

3

16

Jong FC Utrecht

4

1

0

3

-7

3

17

Jong AZ

4

0

1

3

-3

1

18

FC Volendam

4

0

1

3

-6

1

19

FC Dordrecht

4

0

1

3

-7

1

20

FC Eindhoven

4

0

0

4

-6

0

TOPSCORERS
SPELER

CLUB

H. Dogan

TOP Oss

5

M. Engels

Roda

5

K. Rossi

Cambuur

5

A. Achahbar

NEC

4

T. Boere

Twente

3

S. Braken

NEC

3

A. Calcan

Almere

3

F. Druijf

AZ II

3

Danilo

Ajax

3

B. Smeets

TOP Oss

3

R. van der Venne

Go Ahead

3

N. Venema

Utrecht II

3
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