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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.’er,
Vandaag trekken de mannen van Rogier Meijer weer ten strijde in het eigen Goffertstadion. We staan
vandaag tegenover Go Ahead Eagles, dat zeker geen onbekende tegenstander is voor ons. Na de
doordeweekse wedstrijd van dinsdag tegen Jong PSV, is er weer alles aan gelegen om vandaag zo goed
mogelijk het strijdtoneel te betreden.
Na twee uitwedstrijden is het weer tijd om in Nijmegen aan te treden. Het is inmiddels drie weken
geleden dat de nieuwe maatregelen rondom voetbalstadions bekend werden gemaakt. Helaas werden
deze maatregelen verlengt en zal N.E.C. dus ook vanavond in een lege Bloedkuul spelen tegen Go Ahead
Eagles. Wij balen hier natuurlijk, net als jullie, heel erg van en het is dan ook te hopen dat De Goffert snel
weer gevuld kan worden en we samen als één blok achter onze ploeg kunnen staan.
Vanavond biedt ons een kans om onze ongeslagen reeks door te zetten. Ondanks dat we niet tevreden
waren met één punt op bezoek bij Jong PSV moeten we de positieve punten meenemen in het vervolg
van de competitie. Na twee overwinningen lukte het ons dus niet om een derde winstpartij op een rij bij
te schrijven, desalniettemin is er al drie wedstrijden op een rij niet verloren en daar moet vertrouwen
uitgehaald worden voor vanavond. Op papier spelen we vanavond een Eredivisie affiche, die wij als N.E.C.
natuurlijk altijd willen winnen.
Zeker in deze tijd kunnen de spelers alle steun gebruiken. Want samen zijn wij N.E.C., samen knokken we
voor goede resultaten, dus ook vanavond. Heel veel plezier en succes gewenst. Ik reken op jullie!
Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Door Teun van Thiel
Kleding: Hoogenboom Mode
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TECHNISCHE STAF
Rogier Meijer (Trainer/Coach)
Ron de Groot (Assistent-trainer)
Stefan Maletic (Assistent-trainer)
Marco van Duin (Keeperstrainer)

TECHNISCHE STAF
Kees van Wonderen (Trainer/coach)
Harmen Kuperus (Assistent-trainer)
Jouad Boufarra (Assistent-trainer)
Paul Simonis (Assistent-trainer)
Tristan Berghuis (Assistent-trainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

1. Mitchel Michaelis (K)

22. Norbert Alblas (K)

16. Alessio Budel (K)

31. Job Schuurman (K)

20. Jay Gorter (K)

3. Rens van Eijden

2. Wout Droste

4. Kevin Bukusu

3. Sam Beukema

5. Gabriël Çulhacı

4. Jeroen Veldmate

6. Jordy Bruijn

5. Bas Kuipers

7. Elayis Tavsan

15. Nicolas Abdat

8. Édgar Barreto

22. Julliani Eersteling

10. Jonathan Okita

25. Boyd Lucassen

11. Ayman Sellouf

26. Justin Bakker

12. Thomas Beekman

6. Jay Idzes

15. Javier Vet

8. Luuk Brouwers

16. Souffian El Karouani

10. Erkan Eyibil

18. Mathias de Wolf

14. Zakaria Eddahchouri

19. Etien Velikonja

17. Frank Ross

20. Joep van der Sluijs

24. Maël Corboz

21. Syb van Ottele

7. Martijn Berden

23. Anton Fase

9. Antoine Rabillard

26. Cas Odenthal

11. Kevin van Kippersluis

28. Bart van Rooij

18. Sam Crowther

32. Rangelo Janga

19. Sam Hendriks

34. Terry Lartey Sanniez

21. Bradly van Hoeven

71. Dirk Proper

23. Quiermo Dumay

77. Terell Ondaan

27. Jacob Mulenga

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – GO AHEAD EAGLES
Afgelopen dinsdag bleek Jong PSV in Eindhoven een te lastige horde om drie punten mee terug
naar Nijmegen te nemen. N.E.C. keek in een matige wedstrijd lang tegen een 1-0 achterstand aan,
maar vijf minuten voor tijd wist de ingevallen Thomas Beekman met een rake kopbal toch nog een
punt uit het vuur te slepen. Trainer Rogier Meijer moest dus genoegen nemen met één punt en
eerlijk gezegd was dat ook wel het maximale dat N.E.C. verdiende.
Het verkregen punt zorgde er wel voor dat N.E.C. de vijfde positie op de ranglijst niet meer hoeft
te delen met een hele zwik andere ploegen, waaronder de tegenstander van vanavond: Go
Ahead Eagles. De Deventenaren staan onder leiding van voormalig N.E.C.-middenvelder Kees van
Wonderen, die tot dusverre twaalf punten bij elkaar sprokkelde en negende staat met zijn team.
Daarmee hebben de Eagles één punt minder dan N.E.C.
N.E.C. wacht vanavond in ieder geval de uitdaging om Eagles-doelman Jay Gorter te passeren. In
de afgelopen drie wedstrijden kregen de Deventenaren namelijk geen enkel tegendoelpunt te
verwerken. Eerst werd in die serie wedstrijden met 0-2 gewonnen bij MVV Maastricht, drie dagen
later werd doelpuntloos gelijkgespeeld tegen De Graafschap en vorig weekend werd FC Eindhoven
getrakteerd op een 3-0 nederlaag. Bas Kuipers, vorig seizoen nog spelend voor N.E.C., zorgde met
een treffer in blessuretijd voor het slotakkoord van dat duel. Daarvoor hadden spits Jacob Mulenga
en centrale verdediger Sam Beukema ook al gescoord.
In acht gespeelde wedstrijden kreeg Go Ahead Eagles pas zes doelpunten tegen. Die treffers vielen
ook nog eens in slechts twee wedstrijden (0-3 verlies tegen Jong Ajax en 2-3 verlies tegen Jong
Utrecht). In de zes (!) overige wedstrijden hielden de Overijsselaars dus de nul. Daar staat wel
tegenover dat de Eagles zelf het doel ook nog niet héél vaak wisten te vinden. In totaal was het
negen keer raak, waar N.E.C. in evenzoveel wedstrijden zeventien treffers wist te noteren.
Voor beide ploegen geldt vanavond hetzelfde: een overwinning zorgt voor aanhaken bij de top
van de Keuken Kampioen Divisie, verliezen is een pasje op de plaats maken. Een wedstrijd met
belangen dus en een affiche dat eigenlijk een volle Goffert zou verdienen. Die volle Goffert zit er
helaas nog even niet in, de driepunter en aansluiting bij de bovenste ploegen hopelijk wel!
De aftrap is vanavond om 18.45 uur, de wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Marc
Nagtegaal.

Weer
trekken wij
ten strijde.
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Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - GO AHEAD EAGLES
Vanavond staat de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma. Vanwege de
interlandperiode en twee achtereenvolgende uitwedstrijden heeft de confrontatie van vandaag
even op zich laten wachten. De tegenstanders uit Deventer speelden afgelopen zaterdag 17
oktober tegen FC Eindhoven en staan op dit moment op de negende plaats met twaalf punten.
Om alvast lekker in de stemming te komen gaan we in gedachte even terug naar 12 december
2018. Toen werd deze wedstrijd namelijk ook gespeeld.
Het is vrijdagavond 12 december 2018 en de
thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles staat
op het punt van beginnen. Op deze dag is het
de kersverse trainer Pepijn Lijnders die zijn
debuut maakt als hoofdtrainer van N.E.C. en
überhaupt in het betaalde voetbal. Hij tekende
in de winterstop zijn contract voor anderhalf jaar
en begon tijdens het trainingskamp in Estepona
eveneens voortvarend. De positieve en kundige
hand van Lijnders leek zijn vruchten af te werpen
want N.E.C. begon erg goed aan de wedstrijd
tegen de tegenstander uit Deventer.
Tijdens de openingsfase van de wedstrijd
heeft geen van de partijen de bovenhand. Het
schommelt heen en weer en aan beide kanten
van het veld worden er kansen gecreëerd. Het is

Weer
trekken wij
ten strijde.

erg enerverend om naar te kijken en na zestien
minuten gevoetbald te hebben is het Anass
Achahbar die N.E.C. op voorsprong schiet: 10. De vreugde is groot aan Nijmeegse kant en
N.E.C. probeert vervolgens het eerste doelpunt
een nog mooier vervolg te geven. Dit is echter
tevergeefs.
Zes minuten later is het Aaron Nemane,
die notabene zijn eerste wedstrijd voor de
Eagles speelt, die na een mooie dribbel de
Deventenaren in de korte hoek op gelijke hoogte
schiet. De vreugde bij N.E.C. was niet van lange
duur, maar de ploeg uit de Keizerstad liet het
er niet bij hangen. De Nijmegenaren hielden de
moed hoog en erin en zetten de aanval, direct
na het tegendoelpunt, opnieuw in. Dit werpte
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UIT DE OUDE DOOS
zijn vruchten af en zo kwam de ploeg van Pepijn
Lijnders wederom op voorsprong, ditmaal via
jongeling Ferdi Kadioglu. Hij werd geassisteerd
door vleugelspits Steeven Langil die na een
snelle flamboyante actie de bal af wist te leveren
bij Kadioglu. Niet veel later klonk het rustsignaal.
Na de rust was het Go Ahead Eagles die goed
uit de startblokken kwam. Via een aanval over
de linkerkant was het wederom Nemane die
zijn ploeg langszij kon schieten, maar hij faalde.
Na deze aanval was het spreekwoordelijke
doek gevallen voor de ploeg van trainer Jan

Weer
trekken wij
ten strijde.

van Staa en waren het de Nijmegenaren die de
wedstrijd bepaalden. Via een goede aanval wist
Jari Schuurman te scoren nadat hij in stelling
gebracht werd door Michael Heinloth.
Middels slordig spel, van onder andere oudN.E.C.’er Robin Buwalda, werden de laatste twee
doelpunten zomaar weggegeven aan N.E.C. Het
was spits Anass Achahbar die twee keer wist te
profiteren en zo maakte hij zijn eerste hattrick
in Nijmeegse dienst. Dit bepaalde dan ook de
eindstand van deze enerverende wedstrijd: 5-1.
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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.

Software
Java
PROGRAMMA
EN UITSL AGEN
Architect
Developer

Junior Account
Manager

Junior Account
Manager

(existing business)

(new business)

Allround ICT
System-Cloud
Engineer

Java
Developer

(regio Den Haag)

Full stack
Developer

Java
Traineeship

Open
Sollicitatie

Hoor jij ook thuis
in ons team?
Check de opstelling op
werkenbijgxsoftware.com

N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

N.E.C. Maatschappelijk en IT4Kids sluiten partnership
Vanuit een gezamenlijk vertrekpunt gaan N.E.C. Maatschappelijk en IT4Kids nu samenwerken. ‘Elk kind
verdient een sportkans’, dat is het motto dat beide partijen vasthouden. Sporten is iets wat voor heel veel
kinderen erg belangrijk is. Door middel van sport kunnen kinderen zich namelijk ontwikkelen in dingen zoals
discipline, samenwerken, zelfvertrouwen, respect en mentale weerbaarheid.
In periodes van twaalf weken werken leerlingen uit
groep 6, 7 of 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van
de middelbare IT4Kids geeft kinderen een kans om te
sporten door afgeschreven hardware op te schonen en te
recyclen. De waarde hiervan gaat uiteindelijk naar goede
doelen die ervoor zorgen dat kansarme kinderen kunnen
sporten. Via dit partnership zal N.E.C. Maatschappelijk,
en daarmee haar projecten, profiteren van alle hardware
die door businessclubleden en overige stakeholders van
N.E.C. beschikbaar wordt gesteld aan IT4Kids.
Om de revenuen voor N.E.C. Maatschappelijk te
maximaliseren zal IT4Kids tevens verbonden zijn aan
N.E.C. Business en OSRN. Dit met als doel om samen
met (businessclubleden van) N.E.C. de realisatie van
onder andere het maatschappelijke project N.E.C. United
mogelijk te maken.
N.E.C. United is een project dat actief is in drie
verschillende Nijmeegse wijken. Luc te Riele, Manager
Maatschappelijk van N.E.C., vertelt hierover: "Dit is het

derde jaar op rij dat we N.E.C. United uitvoeren en de
resultaten tonen aan het dat het project succesvol is,
veel kinderen die hebben deelgenomen gaan vervolgens
sporten bij een vereniging. Met de bijdrage van IT4Kids
hopen we het project uit te breiden naar alle wijken in
Nijmegen."
“Wij kijken ontzettend uit naar het partnership met N.E.C.
Maatschappelijk. Er is een groot aantal kinderen die door
beperkingen niet kunnen sporten en ook in Nijmegen
zijn dit er enorm veel. Het N.E.C. United project sluit
perfect aan bij onze missie voor duurzame sportkansen
voor kinderen. Het succes en de aanpak van het project
heeft samen met de energie van het commerciële team
ons doen besluiten om deze samenwerking aan te gaan'',
aldus Colette Zee, Algemeen Directeur IT4Kids.
Wil jij ook IT doneren? Ga dan naar de website van N.E.C.
Maatschappelijk voor meer informatie of neem contact
op via maatschappelijk@nec-nijmegen.nl.
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WEDSTRIJD IN BEELD JONG PSV - N.E.C.
Vanavond trekt N.E.C. in eigen huis ten strijde tegen Go Ahead Eagles.
Afgelopen dinsdag stond er voor N.E.C. ook al een duel op het programma,
ditmaal een uitwedstrijd tegen Jong PSV. In Eindhoven wist N.E.C. helaas
niet voor de derde keer op rij te winnen. Wel wisten de Nijmegenaren laat
in de wedstrijd een punt in de wacht te slepen. Het was Thomas Beekman
die N.E.C. als invaller langszij schoot en de eindstand op 1-1 zette.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
JONG PSV - N.E.C.

1-1
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: GO AHEAD EAGLES
Vanavond trekt N.E.C. ten strijde tegen Go Ahead Eagles. Het strijdtoneel voor deze ontmoeting
is onze eigen Bloedkuul. De bezoekers uit Deventer zijn geen onbekende voor de Nijmegenaren,
ze hebben namelijk al vaak tegenover elkaar gestaan in het verleden. Inmiddels zijn we dus wel
op de hoogte van de krachten van de tegenstander van vanavond.
Hoewel de Eagles in het verleden een lange periode op

Ook de laatste jaren heeft N.E.C. veel moeite om te winnen

het hoogste niveau van Nederland doorbrachten, spelen

van de rood-gelen uit Deventer. Van de laatste tien ontmoe-

ze de laatste decennia veelal in de Eerste Divisie met af en

tingen werd er maar eenmaal gewonnen, dit deed N.E.C.

toe een kort verblijf in de Eredivisie. Het laatste verblijf op

wel overtuigend. In 2018 wist N.E.C. in eigen huis met 5-1

het hoogste niveau van Nederland dateert van het seizoen

te winnen van de bezoekers uit Deventer. Drie wedstrijden

2016/2017, wat tevens ook het laatste seizoen was dat

werden gewonnen door Go Ahead Eagles en zes keer werd

N.E.C. actief was in de Eredivisie.

het gelijk. Wel staat deze clash vaak garant voor veel doelpunten, de laatste jaren. Zo werd er in 2019 twee keer ge-

In de rijke geschiedenis van beide clubs speelden de ploe-

lijkgespeeld, waar 3-3 en 4-4 als uitslagen konden worden

gen in totaal 92 officiële wedstrijden tegen elkaar, waarvan

genoteerd. N.E.C. is dus gewaarschuwd en zullen er alles

bijna de helft op het hoogste niveau. In deze 92 ontmoe-

aan doen om te winnen vanavond.

tingen werd er 33 keer verloren van de Deventenaren en
maar liefst 34 keer eindigde de wedstrijd in een gelijkspel.
Dit betekent dat de Nijmeegse ploeg dus 25 keer aan het
langste eind trok.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

50’ Antoine Rabillard

1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

61’ Soufyan Ahannach

2-0

Datum: 		

21-02-2020

84’ Zian Flemming

2-1

Locatie: 		

De Adelaarshorst

Bezoekers: 		

8162

Scheidsrechter:

Siemen Mulder

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

15’ Martijn Berden

0-1

24’ Martijn Berden

0-2

44’ Zian Flemming

1-2

52’ Maecky Fred Mgombo Sansoni

1-3

68’ Etien Velikonja

2-3

72’ Zian Flemming (Pen.)

3-3

Weer
trekken wij
ten strijde.

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

Datum: 		

27-09-2019

Locatie:		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

7356

Scheidsrechter:

Christiaan Bax
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DATUM

SPEELRONDE

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
16 oktober

UITSLAG

UIT

Jong FC Utrecht

1-4

N.E.C.

		

Jong Ajax

3-2

Jong AZ

		

FC Volendam

5-1

Jong PSV

		

Excelsior

2-0

MVV Maastricht

17 oktober

Go Ahead Eagles

3-0

FC Eindhoven

18 oktober

FC Dordrecht

2-2

Almere City FC

19 oktober

Roda JC Kerkrade

1-1

Telstar

Helmond Sport

1-2

De Graafschap

NAC Breda

0-4

SC Cambuur

TOP Oss

2-0

FC Den Bosch

THUIS

TIJD

UIT

FC Volendam

18:45

FC Dordrecht

		

Jong FC Utrecht

18:45

TOP Oss

		

Telstar

18:45

Helmond Sport

		

MVV Maastricht

18:45

Jong Ajax

N.E.C.

18:45

Go Ahead Eagles

		
20 oktober

SPEELRONDE

9

		

DATUM
23 oktober

10

		

SPEELRONDE

THUIS

		

De Graafschap

21.00

Jong PSV

		

FC Eindhoven

21:00

Jong AZ

		

FC Den Bosch

21:00

Excelsior

		

SC Cambuur

21:00

Roda JC Breda

		

Almere City FC

21:00

NAC Breda

THUIS

TIJD

UIT

Helmond Sport

18:45

MVV Maastricht

Jong Ajax

18:45

Almere City FC

NAC Breda

21:00

N.E.C.

TOP Oss

21:00

De Graafschap

Go Ahead Eagles

14:00

Excelsior

Roda JC Kerkrade

16:30

FC Den Bosch

DATUM
30 oktober
		
		
		
31 oktober
		
1 november

FC Volendam

12.15

FC Eindhoven

2 november

Jong AZ

18:45

Telstar

Jong PSV

21:00

SC Cambuur

FC Dordrecht

18:45

Jong FC Utrecht

		
3 november
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 21 OKTOBER 2020

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

8

6

1

1

22

19

2

NAC Breda

7

6

0

1

11

18

3

Almere City FC

8

5

3

0

9

18

4

De Graafschap

7

5

1

1

6

16

5

N.E.C.

8

4

1

3

7

13

6

Roda JC Kerkrade

8

3

3

2

6

12

7

FC Volendam

8

3

3

2

6

12

8

Telstar

8

3

3

2

3

12

9

Go Ahead Eagles

8

3

3

2

3

12

10

Jong Ajax

8

4

0

4

-2

12

11

Excelsior

8

3

1

4

2

10

12

Jong PSV

8

3

1

4

-4

10

13

FC Eindhoven

8

2

3

3

-8

9

14

TOP Oss

8

2

2

4

-6

8

15

MVV Maastricht

8

2

2

4

-8

8

16

FC Den Bosch

8

2

1

5

-8

7

17

Helmond Sport

8

2

1

5

-8

7

18

Jong AZ

8

2

1

5

-10

7

19

Jong FC Utrecht

8

2

0

6

-9

6

20

FC Dordrecht

8

1

2

5

-12

5

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Elias Mar Omarsson

Excelsior

9

Mohamed Taabouni

Jong AZ

7

Sydney van Hooijdonk

NAC Breda

7

Robert Mühren

SC Cambuur

7

Roland Alberg

Roda JC Kerkrade

6

Ilias Bronkhorst

Telstar

5

Issa Kallon

SC Cambuur

5

Jeredy Hilterman

Jong FC Utrecht

5

Brian Brobbey

Jong Ajax

5

Thomas Verheijdt

Almere City FC

5

Rangelo Janga

N.E.C.

3
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TALENT IN BEELD

Vince duits
Tijdens Talent in beeld lichten wij elke keer een speler uit de Voetbalacademie uit. Deze keer is dat Vince
Duits, 18 jaar, dit seizoen spelend in de O21 als aanvaller.
N.E.C.
Vince begon zijn voetballoopbaan op zes jarige leeftijd bij
zijn plaatselijke voetbalclub HVCH Heesch (Noord-Brabant).
Daar speelde hij uiteindelijk tot zijn vijftiende voordat hij
naar onze academie vertrok. Dit jaar wordt zijn derde jaar
bij binnen de club.
Vince omschrijft zichzelf als een aanvallend ingestelde speler
die veel in de diepte gezocht kan worden en daarmee
gevaarlijk kan worden voor de goal. “Mijn sterke punten
zijn dan ook mijn snelheid, scoringsvermogen en mijn
loopacties”, aldus de jonge aanvaller. Toch is hij zelfkritisch
en weet hij ook wat zijn mindere punten zijn: “Wat ik nog kan
verbeteren is mijn techniek en mijn balvastigheid, daar ga ik
de komende tijd hard aan werken”.
Het absolute hoogtepunt voor Vince in zijn tijd bij N.E.C. was
de bekerwinst in 2018, waarin het Ajax versloeg met maar
liefst 4-0!

Buiten het veld
Naast het trainen en wedstrijden spelen is er natuurlijk ook
ruimte voor ontspanning. Zijn vrije tijd besteed hij dan ook
vaak in het chillen met vrienden en/of gamen (bijvoorbeeld
FIFA).
Over mijn verdere interesse buiten het voetbal om heeft
hij nog niet iets helders voor ogen. “Ik focus mij nu volledig
op het voetbal, maar daarnaast denk ik wel een beetje aan
iets als marketing. Maar daar ben ik nu niet echt mee bezig”,
vertelt het voetbaltalent.
Toekomst
Vince heeft zijn toekomstplannen op het gebied van voetbal
duidelijk voor ogen. Hij hoopt om via N.E.C. ooit een mooie
stap te kunnen maken naar een buitenlandse club. Het
liefst gaat hij ooit spelen bij een club uit de Engelse Premier
League. Om zijn doelen te kunnen bereiken blijft hij hard
zijn best doen en blijft hij zich goed focussen als een echte
topsporter. Naast zijn trainingen bij N.E.C. is hij dan ook
nog bezig met extra trainen om het maximale uit zichzelf te
halen.
21

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

alle wedstrijden van

N.E.C.

uit en thuis volgen?

HET
BEGINT
bij
Weer
trekken wij
ten strijde.

ABONNEER NU VIA FOXSPORTS.NL
23

