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Een avondje naar
de Goffert!

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

In de week tegen eenzaamheid hebben wij
14 mensen blij gemaakt met een uitnodiging om de
wedstrijd van vandaag in de Goffert mee te maken.
Wij wensen iedereen een belevenis om nog lang op
terug te kijken!

Weer
trekken wij
ten strijde.
Dat doe je goed!
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VOORWOORD
Beste N.E.C.’er,
Op deze vrijdag rolt de bal weer in ons eigen Goffertstadion! Vanavond moeten we laten zien hoe we
om gaan met de tegenslag van vorige week, na de nederlaag in Almere. Een verliespartij kan helaas
gebeuren en die van vorige week is hard aangekomen, maar het gaat er daarna vooral om hoe je
daar als topsporter op reageert. U kunt er vanuit gaan dat Jack en zijn mannen er op gebrand zijn
om vanavond de vervelende nasmaak weg te spoelen. En dat willen ze samen met u en alle andere
N.E.C.’ers doen, onze twaalfde man! Wanneer we met zijn allen de schouders eronder zetten, en samen
met de jongens strijden voor het rood-groen-zwarte logo, laten we ons vanavond weer van onze beste
kant zien. Dat is wat er vanavond moet gaan gebeuren in onze Bloedkuul!
Eindhoven is vanavond onze tegenstander, een ploeg die we nog kennen van vorig jaar. Een ploeg die
niet te onderschatten is getuige de laatste wedstrijden die ze hebben gespeeld. Niets minder dan
100% is genoeg om te winnen vanavond. Als wij echt ambitie hebben om hoog te eindigen dit jaar,
moeten we thuis altijd gaan voor de drie punten. Dat is het enige wat telt voor iedereen vanavond. Ik
kijk uit naar een aansprekende wedstrijd. Veel kijkplezier en succes!

Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur

Weer
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Kostuum: Hoogenboom Mode
3

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

FC EINDHOVEN

TRAINER

TRAINER

TECHNISCHE STAF
Adrie Bogers
Patrick Pothuizen
Gábor Babos

TECHNISCHE STAF
Ernie Brandts
Pascal Maas
Maikel Aerts

23. Marco van Duin (K)

1. Ruud Swinkels

52. Job Schuurman (K)

2. Rodney Klooster

JACK DE GIER

3. Rens van Eijden
4. Josef Kvida
5. Robin Buwalda
6. Tom Overtoom
7. Brahim Darri
8. Joey van den Berg

DAVID NASCIMENTO

3. Collin Seedorf
4. Siebe Van der Heyden
5. Charni Ekangamene
6. Karim Essikal
7. Alvin Daniëls

9. Sven Braken

8. Elton Kabangu

10. Anass Achahbar

9. Alessio Carlone

11. Randy Wolters

10. Branco van den Boomen

12. Mart Dijkstra

11. Samy Bourard

15. Niek Hoogveld
17. Ole Romeny
18. Kevin Jansen
19. Lowie van Zundert
20. Paolo Sabak

12. Guy Smit
15. Levan Jordania
16. Augustine Loof
17. Marcelo Lopes

21. Leroy Labylle

20. Elisha Sam

24. Lance Duijvestijn

21. Cas Faber

28. Bart van Rooij

22. Niels Raaijmakers

29. Michael Den Heijer

25. Kaj de Rooij

30. Frank Sturing
34. Terry Lartey-Sanniez
44. Mathias Bossaerts
71. Mike Trésor Ndayishimiye
77. Jonathan Okita

27. Joran Vermeulen
28. Jarno Janssen
29. Jay Idzes
30. Menno Bergsen
35. Rochdi Achenteh

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL

VOORBESCHOUWING
N.E.C. - FC EINDHOVEN
Vorige week vrijdag leed N.E.C. in de uitwedstrijd tegen Almere City de eerste nederlaag van het seizoen
(1-0). Thuis is de ploeg van trainer Jack de Gier nog altijd ongeslagen en die status zal de oefenmeester
ook na het thuisduel met FC Eindhoven nog willen hebben. Sterker nog, met minder dan drie punten
zou N.E.C. zich tegen de nummer zeventien op de ranglijst een slechte dienst bewijzen.
Toch is FC Eindhoven ondanks de lage klassering geen ploeg die je moet onderschatten. Het feit dat
de Brabanders op het moment in de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie bivakkeren
heeft namelijk vooral te maken met een desastreuze seizoensstart. De eerste vijf wedstrijden gingen
namelijk stuk voor stuk verloren, maar in de laatste drie wedstrijden werden punten gehaald tegen
Roda JC (0-0 in Kerkrade), Jong Ajax (0-3) en FC Twente (1-1 in Eindhoven). Niet de minste tegenstanders
dus en trainer David Nascimento lijkt met zijn ploeg de weg omhoog dan ook gevonden te hebben.
Vorig seizoen wist N.E.C. de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven met 2-1 te winnen, al gebiedt de eerlijk
te zeggen dat de uitslag geen recht deed aan het spelbeeld. De Brabanders domineerden namelijk
lange tijd, maar gelukkig besliste Sven Braken de wedstrijd met twee treffers in Nijmeegs voordeel. De
tegentreffer kwam op naam van Kyle de Silva. Deze jaargang zijn de doelpunten nog schaars voor FC
Eindhoven. In acht wedstrijden wist de ploeg zes keer te scoren en er is vooralsnog niet één speler met
meer dan één treffer achter zijn naam.
Jack de Gier zal het vanavond in ieder geval moeten stellen zonder Ole Romeny, die tegen Almere City
nog in de basis begon. De jongeling is opgenomen in de selectie van Oranje onder 19, dat in het kader
van de EK-kwalificatie een toernooi speelt tegen Ierland, Bosnië-Herzegovina en Faeröer Eilanden.
Het leek er even op dat ook Matthias Bossaerts zou ontbreken bij N.E.C., maar na overleg met de
bondscoach van Jong België mocht de verdediger toch in Nijmegen blijven om de ploeg bij te staan in
de jacht naar drie punten. Welke elf vanavond aan de aftrap staan is op het moment van schrijven nog
niet duidelijk, maar het doel is dat natuurlijk wel: drie punten en niks minder!
Door Teun van Thiel
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

RECLAMEBUREAU F - GRAPHICS

RUIMTE VOOR
CREATIVITEIT

Kerkenbos 1222C
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DE TEGENSTANDER
Op 16 november 1909 wordt FC Eindhoven opgericht onder de naam E.V.V. Eindhoven. De club is
opgericht om een tegenhanger te worden van de groeiende clubs uit de randstad. De clubkleuren
van de Eindhovense Voetbal Vereniging werden blauw wit. De blauwe kleur kwam van het toenmalige
wapen van Eindhoven. In 1921 fuseert E.V.V. met Gestel en wordt het E.V.V. Eindhoven.
Vanaf 1923 speelt E.V.V. Eindhoven in de Eerste

Einhoven (Stichting Betaald Voetbal Eindhoven).

Klasse. De club eindigt steevast onderin de

In 2002 werd de naam weer veranderd; dit keer

middenmoot. Het eerste succes komt in 1937

werd er gekozen voor FC Eindhoven.

met de winst van de KNVB Beker. In 1954 kwam
het grootste succes voor de club: het werd

In het huidige seizoen heeft FC Eindhoven zich

landskampioen van Nederland. Dit was tevens

opgericht na een moeizame start in de competitie.

het laatste seizoen voor het betaalde voetbal

Nadat de eerste vijf wedstrijden verloren gingen,

werd ingevoerd in Nederland. Op drie jaar na

werden er in de laatste drie wedstrijden vijf

speelt E.V.V. Eindhoven sinds 1958 in de Eerste

punten gepakt. Na een verdienstelijk gelijkspel

Divisie, met zelfs nog even een degradatie naar

tegen Roda en een dikke overwinning op de

de Tweede Divisie.

Toekomst tegen Jong Ajax, pakte FC Eindhoven
afgelopen speelronde in de slotfase tegen FC

In 1997 vond er een scheiding plaats binnen de

Twente een punt: 1-1.

club: E.V.V. ging verder als amateurvereniging.
De proflicentie ging gebruikt worden door SBV

Weer
trekken wij
ten strijde.
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Sven Braken interview
“Met N.E.C. naar de Eredivisie, dat zou geweldig zijn.”
Sven Braken is dit jaar ontzettend in vorm: in negen wedstrijden scoorde de Maastrichtenaar al zeven
keer, wat hem mede topscorer maakt van N.E.C. We spraken de centrumaanvaller voor het treffen
met FC Eindhoven over het seizoen tot nu toe, zijn verwachtingen over de aankomende tegenstander
en zijn ambities.
Vrijdag moesten jullie een bittere pil slikken met
het verlies in Almere. Hoe kwam de nederlaag tot
stand volgens jou?
“Ik denk dat we dan vooral naar onszelf moeten
kijken. We beginnen die wedstrijd gewoon matig.
We hadden denk ik het idee dat de goal wel zou
komen. Het wordt vrij snel 1-0, dan schrikken we
een beetje wakker. Daarna creëren we wat kansen
en wilden we naar voren, maar de goal maken we
niet. Er zat een beetje gelatenheid in de ploeg, dat
mag niet gebeuren.”
Dit is je tweede seizoen bij N.E.C. Voel je je hier
thuis?
“Eigenlijk voelde ik me hier vanaf het begin al thuis.
Er werken leuke mensen zowel op kantoor als in de
spelersgroep. Daarbij komt dat dit jaar Jack de Gier
trainer is, met wie ik al bij Almere heb samengewerkt.
Het gaf een goed gevoel dat hij deze kant op kwam.
Hij is zeker een trainer met wie ik goed kan werken.
Hij weet de juiste snaar te raken bij mij. Al met al voel
ik me hier absoluut thuis.”

Je bent dit jaar ontzettend op schot met zeven
doelpunten in de competitie tot nu toe. Komt
dat door het huidige systeem of heb je jezelf zo
stormachtig ontwikkeld?
“Ik denk dat het een samenwerking is. Ik krijg heel
veel vertrouwen vanuit de staf, maar het heeft
ook te maken met hoe ik zelf speel. Ik zit op dit
moment wel lekker in mijn spel, alhoewel het
uiteraard altijd beter kan. Maar het klopt dat ik tot
nu toe niet mag klagen.”
Vorig seizoen scoorde je in de wedstrijd tegen
Eindhoven in de Goffert twee keer. Is dat team te
vergelijken met het huidige Eindhoven? Wat voor
een team is Eindhoven?
“Ik denk dat Eindhoven dit jaar een andere
ploeg is dan vorig jaar. Naar mijn idee zijn ze
veranderd van speelstijl. Het was altijd echt een
voetballende ploeg, maar nu hebben ze heel veel
spelers die veel voor de diepte kiezen. Ze loeren
echt op ballen achter de verdediging met hun
snelle jongens voorin. Ik denk dat wij nu echt het
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INTERVIEW
spel moeten gaan maken en van daaruit kansen
creëren. Ik heb er vertrouwen in dat we dat
kunnen. Thuis moeten wij elke wedstrijd winnen,
dus we gaan absoluut voor die overwinning.”
Tot nu toe is er pas één keer gewonnen in de
thuiswedstrijden. Is daar een reden voor?
“Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met de
tegenstanders die we tot nu toe getroffen hebben
in de Goffert. Tegen Cambuur was het ongelukkig
en onnodig. Vervolgens tegen Jong PSV geven we
weer een voorsprong weg. Tenslotte is Go Ahead
Eagles nog op bezoek gekomen, wat gewoon
een hele goede ploeg is. Wat mij betreft was dat
gelijke spel terecht. Dat zijn dus zeker niet de
minste tegenstanders. Het klopt natuurlijk wel dat
we er niet blij mee zijn, we willen thuis gewoon
winnen. We willen het publiek wat bieden. Wat dat
betreft denk ik dat we daar vrijdag weer een stap
in kunnen zetten.”
De aankomende periode spelen jullie tegen wat
lager geklasseerde teams. Is dit een cruciale
periode volgens jou om punten te pakken?
“Met alle respect voor de aankomende
tegenstanders, want deze ploegen kun je ook
zeker niet onderschatten. Het klopt natuurlijk
wel dat wij favoriet zijn, het is een andere soort
druk die erbij komt kijken. Ik vind dat we als N.E.C.
altijd voor de winst moeten gaan in de Keuken
Kampioen Divisie.”
Zit jij op dit moment op de toppen van je kunnen?
“Nee, nog zeker niet. Ik kan nog veel meer. Ik
vind dat ik af en toe nog te weinig in het spel
voorkom. Het kan altijd beter natuurlijk. Het
aantal doelpunten wat ik tot nu toe heb gemaakt
is uiteraard mooi, maar naar mijn mening ben ik
in fases van wedstrijden nog te onzichtbaar. Dat
komt omdat ik dan te weinig aan de bal kom, als
dat nog meer gebeurt denk ik dat ik het meer kan
laten zien.”

Weer
trekken wij
ten strijde.

Wat zijn nog persoonlijke ambities van jou voor
je carrière?
“Iedere voetballer wil stappen maken, het hoogst
haalbare bereiken. Ik hoop volgend jaar een stap
te maken qua niveau, dus met N.E.C. naar de
Eredivisie zou geweldig zijn. Dat is zeker een stap
omhoog. Daarna een stabiele basisspeler worden
bij een stabiel N.E.C. in de Eredivisie, dat zou top
zijn. Uiteraard hoort doelpunten blijven maken
daarbij. Ik heb geleerd dat je niet te ver vooruit
kan kijken, onder andere door mijn blessures.
Uiteindelijk zie ik wel waar in eindig, ik kan niet
meer doen dan hard blijven werken.”
De groep is nu ondertussen een tijdje bij elkaar,
nadat deze weer helemaal vernieuwd was
afgelopen zomer. Hoe is de sfeer in de groep?
“De sfeer in de groep is top. Een aantal nieuwe
jongens brengen ontzettend veel ervaring en sfeer
met zich mee. Zij lopen al wat jaren mee in het
voetbal en hebben heel wat meegemaakt. Dat
geeft de ploeg wel een ruggengraat, waar het
vorig jaar nog wel eens aan schortte. We hadden
destijds een hele jonge ploeg, op sommige
momenten hadden we wat meer ervaring nodig.
Er wordt goed en hard getraind. We kunnen ook
buiten het veld het ontzettend goed met elkaar
vinden.”
Waar gaat N.E.C. eindigen dit jaar?
“Ik denk dat wij in de top moeten blijven
meedraaien. We hebben nu een aantal grote
wedstrijden gehad. Ik denk dat we tot nu toe ook
met vlagen hebben laten zien dat we daar horen,
vooral in de wedstrijden tegen Roda, Eagles en
Cambuur. Aan het einde van het seizoen moeten
we gewoon op een promotieplek staan. Of dat
eerste is of via de play-offs, dat zien we dan wel.
Onze doelstelling is promotie, en daar zijn een
aantal mogelijkheden voor. Daar gaan we gewoon
vol voor.”

Door: Luc Keersmaekers
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MEEST RECENTE ONTMOETING

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

8. Elton Kabangu

1-0

Competitie: 		

Jupiler League

42. Elton Kabangu

2-0

Datum: 		

30-3-2018

82. Kyle de Silva

3-0

Locatie: 		

Jan Louwers Stadion

84. Anass Achahbar

3-1

Bezoekers: 		

2487

90. Wojciech Golla

3-2

Scheidsrechter: 		

Siemen Mulder

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

17. Sven Braken

1-0

Competitie: 		

Jupiler League

80. Kyle de Silva

1-1

Datum: 		

1-9-2017

82. Sven Braken

2-1

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

8489

Scheidsrechter: 		

Allard Lindhout

Weer
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C. – FC EINDHOVEN
In de derde competitiewedstrijd van vorig seizoen
trof N.E.C. in de eigen Goffert FC Eindhoven. In
een duel waarin de Eindhovenaren eigenlijk de
meeste aanspraak op de overwinning maakten,
trokken de Nijmegenaren aan het langste eind:
2-1.
N.E.C. had het meteen moeilijk de eerste tien
minuten, met name met het neerzetten van de
organisatie. De eerste grote kans was dan ook
voor FC Eindhoven, maar de bal eindigde in de
tribune. Daarna bracht N.E.C. zichzelf een paar
keer in de problemen door ondanks alles op te
willen bouwen.
In de 18e minuut is het dan ook niet de verzorgde
opbouw maar een optimistische peer naar
voren waarmee de Nijmegenaren op voorsprong
komen. De vuurpijl van Dijkstra werd verkeerd
ingeschat en stuiterde door over de defensie van
de Eindhovenaren heen. Groeneveld zag zijn kans

Weer
trekken wij
ten strijde.

schoon en ging er met de bal vandoor. Met Sven
Braken naast zich hield de rappe buitenspeler
het overzicht en schoof hij de nieuwe spits van
N.E.C. de bal toe. Die schoot koeltjes binnen: 1-0.
In de tweede helft kleurde wederom de helft
van N.E.C. blauw-wit door de druk van de
Eindhovenaren. N.E.C. had de durf niet meer
om op te bouwen en de lange halen naar voren
werden snel veroverd door de uitploeg. Het was
wachten op een tegentreffer. Die kwam pas
laat: in de 77e minuut kopte Kyle de Silva de bal
vanuit een vrije trap binnen. N.E.C. leek met de
tegentreffer rijp voor de slacht, maar niet veel
later sloeg het gejoel van het thuispubliek om in
een staande ovatie toen Sven Braken zijn tweede
doelpunt van de avond maakte, wederom was
Groeneveld de aangever. Door het late doelpunt
ging N.E.C. er toch met de volle buit vandoor.
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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.

N.E.C. OLD STARS

N.E.C. gaat samenwerken met amateurclubs uit
Rijk van Nijmegen vOOr meer Oldstars voetbal
Afgelopen vrijdag, voor de wedstrijd N.E.C. – Go Ahead Eagles, heeft N.E.C. samen met de gemeente Nijmegen
een eerste kick-off bijeenkomst georganiseerd voor het platform Walking Football in het Goffertstadion.
In september 2015 is N.E.C. gestart met de N.E.C.

“Het is mooi om te zien hoeveel energie er zit bij de

Oldstars; een aangepaste manier van voetbal voor

aanwezigen om Walking Football naar de volgende stap

55-plussers. Met deze kennis en ervaringen wil N.E.C.

te brengen in het Rijk van Nijmegen. In samenspraak

nu ook amateurclubs uit het Rijk van Nijmegen

met al deze clubs wil N.E.C. meer en duurzamer aanbod

ondersteunen bij het opstarten van Oldstars teams.

creëren”, aldus Luc te Riele van N.E.C. Maatschappelijk.

Daarnaast wil N.E.C., met clubs die al gestart zijn,

Dat deze positieve energie aanwezig was, bleek wel uit

samen gaan werken om dit aanbod verder door te

het feit dat de clubs met veel ervaring deze ervaring

ontwikkelen middels deskundigheidsbevordering en

graag willen delen met de clubs in de opstartfase. Een

kennisdeling.

volgende bijeenkomst zal dan ook hier op gericht zijn.
Eerder stond N.E.C. al aan de basis van het speciaal

Elf amateurclubs afkomstig uit het Rijk van Nijmegen

voetbal-platform voor mensen met een beperking. Dit

waren aanwezig bij de bijeenkomst, waarvan een deel

platform is draait inmiddels volledig zelfstandig en telt

al geruime tijd gestart is. Onder deze club waren ook

op dit moment een samenwerking tussen twaalf clubs

SV Orion en SV Juliana ’31 aanwezig, waar nu een deel

uit het Rijk van Nijmegen.

van de eerste lichting N.E.C. Oldstars actief is.
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ACTIVITEITEN N.E.C. JUNIORS
VOORWOORD
OKTOBER

WEDSTRIJD IN BEELD
ALMERE CITY - N.E.C.
N.E.C. ging in de strijd om de kop in Almere onderuit: 1-0.
Kijk mee hoe huisfotograaf Broer van den Boom de
wedstrijd beleefde door zijn lens.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
ALMERE CITY - N.E.C. 		

1-0

16

Weer
Weer
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Door: Broer van den Boom
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ACTIVITEITEN N.E.C. JUNIORS
OKTOBER

N.E.C. VOETBALDAGEN
In de herfstvakantie (17-18-19 oktober 2018) staan in

• Rondleiding door stadion van N.E.C.;

en rondom het Goffertstadion de N.E.C. voetbaldagen

• Persconferentie met N.E.C.-speler(s) en/of trainer;

weer op het programma. Droom jij er ook van om te

• De N.E.C.-voetbalquiz;

leven als een profvoetballer? Grijp dan nu je kans!

• Leuke voetbalspelletjes;
• Training bekijken van het echte N.E.C.;

Ervaren trainers, waaronder ook oud N.E.C.-spelers,

• En nog veel meer N.E.C.-plezier!

gaan aan de slag om van jou een nóg betere voetballer
te maken. Wie weet word je wel gescout door N.E.C.!

De kosten voor de voetbaldagen

De N.E.C. voetbaldagen zijn voor jongens en meisjes en

De N.E.C. Voetbaldagen vinden plaats op woensdag,

voor elk niveau. Ben je tussen de 6 - 12 jaar? Dan ben je

donderdag en de vrijdag. Het is mogelijk om je voor één,

van harte welkom op de voetbaldagen in oktober 2018.

twee of drie dagen in te schrijven. De kosten voor de
voetbaldagen vind je in het schema hieronder.

We hebben wel maar een beperkt aantal plaatsen,
dus wees er op tijd bij! Iedere deelnemer krijgt een

Wil jij leven als een profvoetballer van N.E.C.?

N.E.C.-kledingpakket, bestaande uit; shirtje, broekje

Schrijf je dan snel in!

en sokken. Daarnaast zorgen wij tijdens de dagen voor
een heerlijke lunch en tussendoor voldoende gezonde
snacks en drinken.
Wat zit in het programma?
• Leven als een prof van 9u tot 16u
(kinderen kunnen tot 17u bij ons blijven);

aantal dagen

prijs

1 dag

€60,-

2 dagen

€110,-

3 dagen

€145,-

• Trainingen door professionele trainers;
• Geheel verzorgde lunch;

Wat:

N.E.C. voetbaldagen

Wanneer: 17, 18 en 19 oktober

Weer
trekken wij
ten strijde.

Hoe laat:

09.00 tot 17.00 uur

Waar:

Goffertstadion
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ACTIVITEITEN N.E.C. JUNIORS
OKTOBER

JUMPEN BIJ JUMPSQUARE
De ultieme combinatie van sport, fun & gezelligheid in

raak ook verslaafd aan deze nieuwe hype. Op woensdag

een trendy, industriële setting: dat is Jumpsquare. Met

7 november van 15:00 uur tot 16:00 uur is de tijd voor

ruim 2.500 vierkante meter is dit het grootste indoor

leden van 2 t/m 8 jaar gereserveerd en van 16:30 uur tot

trampoline park van de omgeving. Het park biedt de

17:30 uur is het de beurt aan de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

volgende faciliteiten: Fun Area, High Performance Area,

Je kunt jezelf opgeven door te mailen naar

Big Airbag, Trefbal Area, Basketbal Area en Foampit met

juniors@nec-nijmegen.nl

Slack line.
Iedereen vanaf 8 jaar is welkom bij Jumpsquare
(speciaal voor kinderen van 2 t/m 9 jaar is er een minijump area). Kom langs bij Jumpsquare in Nijmegen en

Wat:

Jumpen bij Jumpsquare

Wanneer: 7 november

Weer
trekken wij
ten strijde.

Hoe laat:

15.00 tot 17.30 uur

Waar:

Jumpsquare Nijmegen
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

TELSTAR – N.E.C.
VRIJDAG 19 OKTOBER 2018 20.00 UUR
RABOBANK IJMOND STADION
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. – TOP OSS
VRIJDAG 26 OKTOBER 2018 20.00 UUR
GOFFERSTADION
VRIJE VERKOOP

N.E.C. – FORTUNA SITTARD
DONDERDAG 1 NOVEMBER 2018 18.30 UUR
GOFFERSTADION

CLUBKAART VERPLICHTING – 4 KAARTEN PER CLUBKAART

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

21

UITSL AGEN SPEELRONDE

7

SPEELRONDE

8

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

DAG

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

vrijdag

12-okt

FC Volendam

20:00

Almere City FC

		

RKC Waalwijk

20:00

TOP Oss

		

FC Den Bosch

20:00

FC Dordrecht

N.E.C.

20:00

FC Eindhoven

		

Helmond Sport

20:00

Telstar

		

Jong AZ

20:00

Jong FC Utrecht

Go Ahead Eagles

12:15

Roda JC Kerkrade

		

Sparta Rotterdam

14:30

SC Cambuur

		

FC Twente

16:45

MVV Maastricht
Jong Ajax

		

zondag

14-okt

maandag

15-okt

Jong PSV

20:00

DAG

DATUM

THUIS

UITSLAG

vrijdag

5-okt

UIT

FC Volendam

1-0

RKC Waalwijk

		

FC Dordrecht

3-1

SC Cambuur

		

MVV Maastricht

0-3

FC Den Bosch

		

FC Eindhoven

1-1

FC Twente

		

Go Ahead Eagles

2-2

Sparta Rotterdam

		

Roda JC Kerkrade

2-3

Jong PSV

		

Jong Ajax

3-0

Telstar

		

TOP Oss

2-1

Jong FC Utrecht

Almere City FC

1-0

N.E.C.

Jong AZ

2-2

Helmond Sport

		
		

Weer
trekken wij
ten strijde.
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 31 AUGUSTUS 2018

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

Almere City FC

8

6

1

1

9

19

2

Go Ahead Eagles

8

5

2

1

10

17

3

FC Twente

8

5

2

1

7

17

4

Sparta Rotterdam

8

5

2

1

7

17

5

N.E.C.

8

4

3

1

3

15

6

SC Cambuur

8

4

2

2

4

14

7

TOP Oss

8

4

2

2

4

14

8

Jong Ajax

8

4

1

3

4

13

9

FC Den Bosch

8

4

1

3

2

13

10

Roda JC Kerkrade

8

4

1

3

0

13

11

Jong PSV

8

3

2

3

-2

11

12

MVV Maastricht

8

3

2

3

-3

11

13

Telstar

8

3

0

5

-3

9

14

RKC Waalwijk

8

2

1

5

-4

7

15

Jong AZ

8

1

3

4

-4

6

16

FC Volendam

8

1

3

4

-6

6

17

FC Eindhoven

8

1

2

5

-4

5

18

Helmond Sport

8

0

5

3

-5

5

19

Jong FC Utrecht

8

1

2

5

-10

5

20

FC Dordrecht

8

1

1

6

-9

4

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

F. Druijf

AZ II

8

M. Engels

Roda

7

A. Achahbar

NEC

6

S. Braken

NEC

6

H. Dogan

TOP Oss

6

N. Vossebelt

Almere

6

T. Boere

Twente

5

K. Rossi

Cambuur

5

R. Sappinen

Den Bosch

5
23

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

KEUKEN KAMPIOEN
DIVISIE OP FOX
Elke vrijdag
20.00
22.00

LIVE: Schakelprogramma
Samenvattingen

Elke maandag
20.00

Weer
trekken wij
ten strijde.

LIVE: wedstrijd

Gratis op jouw TV. Kanaal 11 of 14
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