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Weer
trekken wij
ten strijde.

ZATERDAG 8 OKTOBER 2022
21:00 uur

N.E.C.
N.E.C.
TECHNISCHE STAF
Rogier Meijer (trainer/coach)     
Ron de Groot (assistent-trainer)     
Stefan Maletic (assistent-trainer)
Patrick Greveraars (assistent-trainer)     
Marco van Duin (keeperstrainer)  

EXCELSIOR
TECHNISCHE STAF
Marinus Dijkhuizen (trainer/coach)
Ruben den Uil (assistent-trainer)  
Marco Gentile (assistent-trainer)  
Ronald Graafland (keeperstrainer)  

1. Mattijs Branderhorst (K)    

1. Stijn van Gassel (K)    

2. Ilias Bronkhorst    

2. Siebe Horemans

3. Philippe Sandler  

4. Redouan El Yaakoubi

4. Iván Márquez    
5. Joris Kramer
6. Jordy Bruijn    
7. Elayis Tavsan    
8. Andri Baldursson
9. Pedro Marques
10. Mikkel Duelund

5. Adrian Fein
6. Joshua Eijgenraam
7. Nikolas Agrafiotis
8. Kenzo Goudmijn
9. Reda Kharchouch
10. Marouan Azarkan

11. Magnus Mattson

11. Jacky Donkor

14. Oussama Tannane

14. Couhaib Driouech

16. Souffian El Karouani    

16. Sven Nieuwpoort

18. Mathias de Wolf    

17. Maxime Awoudja

19. Nany Landry Dimata

18. Norbert Alblas (K)

20. Lasse Schöne
21. Ibrahim Cissoko
22. Jasper Cillessen (K)
24. Calvin Verdonk    
28. Bart van Rooij
30. Guus Gertsen
31. Robin Roefs (K)

19. Raphael Eyongo
21. Yassin Ayoub
22. Lazaros Lamprou
24. Nathangelo Markelo
28. Nathan Tjoe-A-On
29. Mike van Duinen

32. Nils Rossen

33. Julian Baas

34. Terry Lartey Sanniez   

34. Serano Seymor

71. Dirk Proper

38. Pascal Kuiper (K)
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – EXCELSIOR

N.E.C. treft vanavond voor de tweede keer in zes dagen tijd een Rotterdamse opponent in de Goffert.
Waar het afgelopen zondag Feyenoord was dat op bezoek kwam (eindstand 1-1), is nu stadsgenoot
Excelsior aan de beurt om af te reizen naar Nijmegen.
De Kralingers zijn dus de volgende tegenstander waartegen N.E.C. gaat proberen weer eens drie punten
in de wacht te slepen. Dat gebeurde dit seizoen nog maar één keer: tegen FC Volendam, in de tweede
wedstrijd van de competitie. Wonderbaarlijk genoeg is het gelukkig nóg langer geleden dat N.E.C. dit
seizoen een wedstrijd verlóór. Daarvoor moeten we namelijk terug naar de allereerste wedstrijd van deze
voetbaljaargang (0-1 tegen FC Twente). Na de overwinning op FC Volendam volgden zes (!) gelijke spelen op
rij. Hoog tijd om daar een positieve verandering in aan te brengen.
Excelsior is dus de ploeg die het slachtoffer zou moeten worden van de Nijmeegse dadendrang. De
Rotterdammers hebben exact evenveel punten verzameld als N.E.C. en staan één plaatsje lager op de
ranglijst. De ploeg van Marinus Dijkhuizen verloor evenwel de afgelopen twee wedstrijden. Zowel tegen
Fortuna Sittard als tegen FC Utrecht gingen de Kralingers met het kleinste verschil onderuit (1-0). Van de
laatste zes wedstrijden, verloor Excelsior er vijf.
N.E.C. heeft inmiddels bewezen moeilijk te verslaan te zijn en met name verdedigend zit het wel snor. Alleen
FC Twente kreeg één tegentreffer minder te verwerken dit seizoen. Waar de ploeg zoals bekend meer moeite
mee heeft, is het vinden van het vijandelijke net. Alleen Emmen en Vitesse maakten dit seizoen minder
doelpunten dan N.E.C. Wellicht dat daar vanavond verandering in komt. Excelsior hoort namelijk bij de
ploegen met de meeste tegendoelpunten (19 stuks). Alleen Volendam kreeg meer tegendoelpunten om de
oren.
Marinus Dijkhuizen kan putten uit een nagenoeg fitte selectie en daar hoort ook een voor N.E.C. oude
bekende bij. Doelman Norbert Alblas maakte begin van het seizoen namelijk de overstap van Top Oss naar
Excelsior, al maakte hij nog geen minuten voor de Rotterdammers.
De laatste keer dat N.E.C. en Excelsior in Nijmegen tegenover elkaar stonden was in januari 2021, toen beide
ploegen nog uitkwamen in de Keuken Kampioen Divisie. N.E.C. keek toen halverwege de wedstrijd tegen een
0-2 achterstand aan, maar boog dat via doelpunten van Jonathan Okita, Souffian El Karouani en Jordy Bruijn
(penalty) na rust helemaal om.
Over de opstelling van N.E.C. is op het moment van schrijven nog weinig bekend, maar al te veel wisselingen
ten opzichte van vorige week worden niet verwacht. Wat wel bekend is, is dat de wedstrijd onder leiding
staat van scheidsrechter Sander van der Eijk, die om 21.00 uur zal fluiten voor het begin van de wedstrijd.
Thuisblijvers kunnen de wedstrijd in zijn geheel zien op het open kanaal van ESPN.
Door: Teun van Thiel
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Kom jij bij ons werken?
Excluton behoort tot de meest innovatieve en vooraanstaande bestratingsproducenten
van Nederland. Wij produceren sierbestrating en betonnen bestratingsproducten voor de
inrichting van de Openbare Ruimte.
Wij werken dagelijks met ruim 200 mensen aan de productie en verkoop van onze
producten.

Wegens succes en groei zijn wij op zoek naar nieuwe gemotiveerde mensen:

Operator nabewerking & verpakking
Operator pers
Betontechnoloog
Allround storingsmonteur
Heftruckchauffeur - afrijder

www.excluton.nl

N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

N.E.C. EN IT4KIDS VERLENGEN SAMENWERKING
N.E.C. en IT4Kids hebben de samenwerking met één jaar verlengd. Na twee succesvolle seizoenen hebben
beide partijen de nieuwe overeenkomst op vrijdag 9 september jongstleden ondertekend.
Voor veel kinderen in Nederland is sporten niet vanzelfsprekend door financiële of fysieke uitdagingen. Stichting
IT4Kids zamelt afgeschreven hardware in van bedrijven en schenkt (namens de donateur) de waarde hiervan aan
projecten van goede doelen. Deze organisaties zetten zich in voor duurzame (sport)kansen voor kinderen die deze
om financiële of fysieke uitdagingen niet hebben.
Colette Zee, algemeen directeur van IT4Kids, geeft aan: “Wij zijn verheugd dat wij met IT4Kids onze samenwerking
met N.E.C. Maatschappelijk kunnen intensiveren en uitbreiden. We hebben er alle vertrouwen in dat we ook dit
derde partnershipjaar weer veel impact kunnen maken met elkaar en veel duurzame sportkansen voor kinderen
kunnen realiseren."
Naast het project N.E.C. United ondersteunt IT4Kids ook het nieuwe project Elektrisch Rolstoelvoetbal van N.E.C.,
dat afgelopen week officieel van start is gegaan.
Voorzitter Hans Schapenk van N.E.C. Maatschappelijk: “Het is goed om te zien dat IT4Kids en N.E.C. Maatschappelijk
dezelfde doelen nastreven: opkomen voor kinderen en via sport en N.E.C., geluksmomenten creëren. Dankzij
IT4Kids hebben wij elektrische rolstoelen kunnen aanschaffen, zodat N.E.C. ook een rolstoelelftal heeft als eerste
van Nederland!”
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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK
Wil jij met je bedrijf afgeschreven hardware doneren?
Ga dan naar www.it4kids.com/doneren voor meer informatie of neem contact op met Vincent van Voorden via
vincent.van.voorden@it4kids.com.
N.E.C. ontvangt members van Stichting Quiet bij wedstrijd tegen Excelsior
Armoede is onlosmakelijk verbonden met onze maatschappij, ook in de gemeente Nijmegen. Stichting Quiet
legt zich hier niet bij neer. De stichting vertelt open en eerlijk over (stille) armoede en de mensen die erin leven.
Ze verzachten armoede door heel Nederland en bieden mensen een kans zichzelf te versterken in contact met
anderen.
Dankzij de steun van lokale sponsporen krijgen Quiet-members regelmatig iets extra's. N.E.C. Maatschappelijk
onderstreept het initiatief van Stichting Quiet en vindt het belangrijk dat er aandacht aan dit thema wordt besteed.
N.E.C. levert hierin een bijdrage door members van Stichting Quiet uit te nodigen voor de wedstrijd tegen Excelsior
van aanstaande zaterdag.
Ook de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen doet een duit in het zakje en wil met het organiseren van de Week
tegen Armoede – in het kader van de internationale dag van de uitroeiing van armoede op 17 oktober – aandacht
voor dit onderwerp vragen.
Wil jij ook een bijdrage leveren?
Doneer via de QR-code hieronder!
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DATUM

SPEELRONDE

UITSL AGEN & PROGRAMMA
1 oktober

TIJD

UIT

SC Cambuur

3-0

PSV

FC Groningen

1-4

AZ

Ajax

1-1

Go Ahead Eagles

FC Twente

3-0

Vitesse

Fortuna Sittard

2-0

FC Volendam

Excelsior

0-1

FC Utrecht

1-1

Feyenoord

2-2

Sparta Rotterdam

FC Emmen

0-0

SC Heerenveen

TIJD

UIT
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N.E.C.
RKC Waalwijk

DATUM

SPEELRONDE

2 oktober

THUIS

7 oktober

FC Groningen

20.00 uur

RKC Waalwijk

8 oktober

FC Volendam

16.30 uur

Ajax

Sparta Rotterdam

18.45 uur

FC Emmen

N.E.C.

21.00 uur

Excelsior

Go Ahead Eagles

12.15 uur

SC Cambuur

FC Utrecht

14.30 uur

AZ

SPEELRONDE
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9 oktober

DATUM
14 oktober
15 oktober

16 oktober

THUIS

Feyenoord

14.30 uur

FC Twente

SC Heerenveen

16.45 uur

PSV

Vitesse

21.00 uur

Fortuna Sittard

THUIS
FC Emmen

TIJD

UIT

20.00 uur

FC Volendam

Fortuna Sittard

18.45 uur

RKC Waalwijk

Go Ahead Eagles

20.00 uur

SC Heerenveen

SC Cambuur

21.00 uur

Vitesse

Sparta Rotterdam

12.15 uur

N.E.C.

FC Twente

14.30 uur

FC Groningen

PSV

14.30 uur

FC Utrecht

AZ

16.45 uur

Feyenoord

Ajax

20.00 uur

Excelsior
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STAND EREDIVISIE
PER 26 SEPTEMBER 2022

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

AZ

8

6

2

0

11

20

2

Ajax

8

6

1

1

17

19

3

PSV

8

5

0

2

15

18

4

Feyenoord

8

5

2

1

11

17

5

FC Twente

8

5

1

2

10

16

6

SC Heerenveen

8

3

4

1

1

13

7

FC Utrecht

8

3

3

2

0

12

8

Sparta Rotterdam

8

3

2

3

1

11

9

RKC

8

2

4

2

5

10

10

N.E.C.

8

1

6

1

2

9

11

Excelsior

8

3

0

5

-9

9

12

FC Groningen

8

2

2

4

-8

8

13

Go Ahead Eagles

8

2

1

5

-5

7

14

Fortuna Sittard

8

2

1

5

-6

7

15

SC Cambuur

8

2

1

5

-6

7

16

Vitesse

8

1

2

5

-12

5

17

FC Emmen

8

1

2

5

-12

5

18

FC Volendam

8

1

2

5

-15

5

TOPSCORERS EREDIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Cody Gakpo

PSV

8

Steven Bergwijn

Ajax

6

Xavi Simons

PSV

6

Danilo

Feyenoord

6

Bas Dost

FC Utrecht

5
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PROGRAMMAJava
EN UITSL AGEN
Software
Developer

Architect

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

Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - EXCELSIOR
Op vrijdag 8 januari 2021 nam N.E.C. het in de Keuken Kampioen Divisie in eigen huis op tegen Excelsior. De
Nijmegenaren stonden na een kwartier spelen met 0-2 achter, maar trokken de overwinning dankzij goals
van Jonathan Okita, Souffian El Karouani en Jordy Bruijn alsnog over de streep.
De formatie van Rogier Meijer hoopte de zure nasmaak van de 5-2 nederlaag bij Telstar zo snel mogelijk weg te
spoelen. Dat lukte helaas niet, want na een klein kwartier spelen moest Norbert Alblas al een bal uit zijn doel
halen. Joël Zwarts kopte vanaf de strafschopstip richting de hoek en die inzet was de doelman te machtig. Nog
geen drie minuten later werd het zelfs 0-2 voor de bezoekers uit Rotterdam. Mitchell van Rooijen volleerde raak
uit een ingestudeerde hoekschop.
N.E.C. pakte de draad snel weer op en was met schoten van Jonathan Okita, Jordy Bruijn en Édgar Barreto dicht bij
de aansluitingstreffer. Vlak na de thee slaagde de Nijmegenaren erin om de achterstand op de Rotterdammers
te verkleinen. Bruijn vond met een gelukje de vrijstaande Okita, die de bal beheerst in de verre hoek deponeerde:
1-2. N.E.C. had de geest gevonden en zette Excelsior ook na de aansluitingstreffer onder druk, waardoor de
tweede Nijmeegse goal in de lucht hing. Bruijn had die in minuut 59 al kunnen maken, maar zijn getoucheerde
schot werd ternauwernood gepakt door Excelsior-doelman Alessandro Damen.
Met nog een kwartier op de klok ontstond er nog meer hoop in de Nijmeegse harten: Brandon Ormonde-Ottewill
ging hard door op Bart van Rooij en kreeg daarvoor de rode kaart, waarna de vrije trap die daar op volgde door
Okita in het doel werd gefrommeld: 2-2.
De tien spelers van Excelsior werden in het eigen strafschopgebied vastgezet en diverse N.E.C.'ers dachten de
winnende goal op de schoen te hebben. Uiteindelijk was het aan Bruijn om dat te doen, want hij mocht vijf
minuten voor tijd achter de bal gaan staan toen Oostrom naar de stip wees. De aanvallende middenvelder kweet
zich uitstekend van zijn taak, tekende de 3-2 aan en daarmee bezorgde hij de mannen uit Havanna aan de Waal
nog de drie punten. In de slotfase kwam de thuisploeg namelijk niet meer in gevaar en konden de handen van
alles en iedereen wat N.E.C. een warm hart toedraagt toch nog triomfantelijk de lucht in.
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INTERVIEW

ELAYIS TAVSAN
N.E.C. neemt het in zestien dagen tijd drie keer op tegen een club uit Rotterdam, de stad waar
N.E.C.-speler Elayis Tavsan opgroeide. Vorige week pakte de Nijmegenaren knap een punt tegen
Feyenoord. Zaterdag wacht Excelsior, waarna de 21-jarige buitenspeler het met N.E.C. volgende
week zondag tegen zijn voormalige club Sparta Rotterdam opneemt. De jeugdinternational
bracht veel tijd op de voetbalpleintjes in Rotterdam door: “Het voetballen op straat heeft me
gevormd tot de speler die ik nu ben.”
N.E.C. staat met negen punten uit acht wedstrijden momenteel 10e op de ranglijst van de Eredivisie.
Elayis Tavsan blikt terug: “Over het resultaat tegen Feyenoord en AZ kunnen we natuurlijk erg
tevreden zijn, maar aan de andere kant hadden we ook een aantal plekken hoger kunnen staan
als we de wedstrijden tegen Fortuna Sittard en SC Heerenveen hadden gewonnen. Zaterdagavond
willen we natuurlijk ook drie punten pakken: ik denk dat we tegen Excelsior veel de bal gaan hebben,
wij moeten het spel maken. We moeten het tempo hoog houden, zodat Excelsior achter de bal aan
moet lopen. We moeten proberen creatief te zijn.”
Over de zes achtereenvolgende remises zegt Tavsan het volgende: “We staan verdedigend erg goed.
Dit kost veel arbeid, wat ten koste kan gaan van de aanvallende krachten. Ik heb er vertrouwen in dat
12

INTERVIEW
we dit om gaan zetten: de aanvallers - Nany, Magnus, ik of iemand anders vinden vanzelf het doel
wel. We zijn vorig jaar net niet bij de beste acht geëindigd. We gaan dit seizoen weer voor de play-offs
voor Europees voetbal, dat is een mooi streven.”
Over zijn persoonlijke prestaties van dit seizoen zegt Tavsan het volgende: “Ik denk dat ik een aantal
goede wedstrijden gespeeld heb, maar het kan altijd beter. Ik wil graag nog belangrijker zijn met
doelpunten en assists. Als de eerste weer valt, volgt de rest vanzelf. We hebben nog veel wedstrijden
te gaan en ik zie een stijgende lijn.”
“De sfeer binnen het team is goed. De nieuwe jongens zijn inmiddels al helemaal geacclimatiseerd.
We zijn een echt team en iedereen gaat veel met elkaar om. Ik trek veel op met Ilias Bronkhorst,
Souffian El Karouani, Oussama Tannane en Terry Lartey Sanniez op. Ook buiten N.E.C. spreek ik ze:
als we tijd hebben gaan we naar de stad of doen we andere leuke dingen samen.”
Tavsan: “Ik heb elf jaar bij Sparta gevoetbald. Ik heb hele mooie tijden in Rotterdam beleefd. Ik zat
tegen het eerste aan, maar heb uiteindelijk toch voor een overstap naar N.E.C. gekozen. Ik ben
opgegroeid in Rotterdam en was vaak buiten op de pleintjes te vinden. Ik voetbalde veel op straat en
dat heeft me ook gevormd tot de voetballer die ik nu ben. Rotterdam is wat groter en drukker, maar
ook Nijmegen is een hele leuke stad: ik ben blij als ik hier ben.”
Het zal niemand ontgaan zijn, N.E.C. heeft ook dit seizoen veel steun aan haar supportersschare:
“We zijn erg blij met de support dit seizoen. Er zijn bijvoorbeeld ook clubs waarbij de fans niet zo
massaal meereizen naar uitwedstrijden. De fans zijn in topvorm dit seizoen, waardoor je toch een
stapje extra zet.”
Jong Oranje
“Het niveau bij Jong Oranje ligt hoger dan bij N.E.C. De jongens spelen over het algemeen bij ‘topclubs’
en je merkt dat het tempo aan de bal hoger is. Het is een leuke groep. Sven Mijnans ken ik nog van
mijn tijd bij Sparta Rotterdam en ook van Oranje O17 ken ik nog een hoop jongens. Ik moet vechten
voor een plek in de basis. De ervaringen bij Jong Oranje neem ik mee naar N.E.C.”
Jong Oranje kwalificeerde zich voor het Europees kampioenschap voetbal onder 21 in Roemenië en
Georgië volgende zomer. De snelle buitenspeler weet nog niet of hij erbij is: “Het duurt nog even. Het
is aan de trainer om mij te selecteren. Ik zal bij N.E.C. keihard mijn best moeten om een plek in het
elftal af te dwingen.”

Weer
trekken wij
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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.

Foto: Broer van den Boom

WEDSTRIJD IN BEELD
Op zondag 2 oktober kwam N.E.C. voor het laatst in competitieverband
in actie. De ploeg van trainer Rogier Meijer winst tegenstander
Feyenoord knap van de winst af te houden en speelde met 1-1 gelijk.
We blikken nog eenmaal terug op deze wedstrijd door de ogen van
huisfotograaf Broer van den Boom.

UITSLAG
N.E.C. - FEYENOORD

1-1
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Foto's: Broer van den Boom

18

MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: EXCELSIOR
Zaterdagavond staat de belangrijke wedstrijd tegen Excelsior op het programma. De club uit Rotterdam promoveerde vorig
seizoen naar de Eredivisie en staat momenteel op een 11e plek. Excelsior is een bekende tegenstander voor de Nijmegenaren.
Lees hier alles wat je moet weten over de ploeg uit de Maasstad voor het treffen van dit weekend.
Excelsior werd opgericht op 23 juli 1902 door een groepje Kralingse vrienden dat regelmatig bijeenkwam op Woudestein om met
elkaar te voetballen. De club groeide in de jaren erna snel uit tot een grote amateurvereniging. Excelsior werd één van de grootste
arbeidersclubs en speelde toen al op dezelfde grond als dat ze nu doen: op Woudestein, tegenwoordig het Van Donge & De Roo
Stadion. Wel kende de club twee periodes op ander terrein, in 1907 speelde ze namelijk één jaar op het Afrikaanderplein en tussen
1922 en 1939 was het Toepad de thuishaven van de Rotterdammers. In verband met de bouw van een kazerne net voor de oorlog,
keerde de club terug naar het vertrouwde Woudestein.
De club in het zwart en rood was op verschillende punten de eerste in Nederland. Bijvoorbeeld toen de Rotterdammers in 1958 als
eerste voetbalclub in Nederland een overdekte staantribune hadden, gefinancierd en gemaakt door vrijwilligers en fans. Of in 1974
toen het als eerste club van Nederland een shirtsponsor had. Deze werd weliswaar korte tijd later verboden, omdat shirtreclame tot
1982 niet was toegestaan. Sinds de eeuwwisseling zit de club tussen de Eredivisie en de Eerste Divisie in. Zo degradeerde de club een
aantal keer, maar wist het telkens snel terug te keren naar het hoogste niveau. In 2019 degradeerde de club voor de laatste keer, na
een periode van vijf seizoenen Eredivisievoetbal.
De Kralingers keerden dit seizoen na drie jaar Keuken Kampioen terug naar het hoogste niveau in Nederland. Na een krankzinnig
voetbalgevecht verzekerde de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen zich ten koste van ADO Den Haag van een plekje in de Eredivisie,
waar het momenteel op een verdienstelijke 11e plek staat.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
16' Javier Vet

0-1

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

63' Joel Zwarts

1-1

Datum: 		

09-04-2021

79' Joel Zwarts

2-1

Locatie: 		

Van Donge & De Roo Stadion

Bezoekers: 		

0

Scheidsrechter:

Marc Nagtegaal

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

14' Joel Zwarts

0-1

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

17' Mitchell van Rooijen

0-2

Datum: 		

08-01-2021

50' Jonathan Okita

1-2

Locatie: 		

Goffertstadion

79' Souffian El Karouani

2-2

Bezoekers: 		

0

86' Jordy Bruijn

3-2

Scheidsrechter:

Ingmar Oostrom

Weer
trekken wij
ten strijde.
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50
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€

3x GRATIS meespelen!
Speel mee in
de VriendenLoterij en
steun N.E.C. Nijmegen!
Ga nú naar eredivisie.nl/gratiskans
om uw 3 gratis loten te activeren.
U speelt dan GRATIS mee met de
trekking van november, december
én de extra Kersttrekking.

Hiermee
maakt u GRATIS
kans op:

3x € 1 MILJOEN
14x € 100.000,9x

€ 25.000,-

62x

€ 10.000,-

x
1488 € 1.000,

+1.000.000 ANDERE
(GELD)PRIJZEN!

Activeer uw loten op: eredivisie.nl/gratiskans
Ga naar eredivisie.nl/gratiskans en speel mee in de VriendenLoterij. De actie loopt tot en met 28 november 2022, 12:00 uur.
U kunt per IBAN met maximaal 2 loten meespelen in de actie. Alle prijzen volgen uit de maandelijkse trekking. Door
mee te spelen, machtigt u de VriendenLoterij vanaf de januaritrekking 2023 tot wederopzegging, om per lot en per
trekking 15 euro van uw rekening af te schrijven. Kijk voor meer informatie op vriendenloterij.nl of bel onze Ledenservice
op 088-020 1020, elke werkdag bereikbaar van 09:00 uur tot 21:00 uur en op zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 300027/14481 d.d. 21/10/2021.
VriendenLoterij | Beethovenstraat 200 | 1077 JZ Amsterdam | 088 - 020 1020

KIDSCLUB

N.E.C. FUN ACADEMY VOETBALDAGEN
In de herfstvakantie staan de N.E.C. Voetbaldagen weer op het programma, georganiseerd door trainers van
de FUNAcademy. De FUNAcademy is een nieuw onderdeel binnen N.E.C. Zo kun je hier bijvoorbeeld binnenkort
trainingen volgen, zowel privé als in groepsverband. Je kunt je aanmelden voor één of meerdere dagen.
Ervaren trainers van de FUNAcademy gaan aan de slag om van jou een nóg betere voetballer te maken. De N.E.C.
voetbaldagen zijn voor jongens en meisjes van elk niveau. Ben je tussen de 6 - 12 jaar? En ben je 24, 25 en/of 26
oktober van 9:00 tot 16:00 uur beschikbaar? Dan ben je van harte welkom op de voetbaldagen!
Er zijn per dag 70 plaatsen beschikbaar, dus wees er op tijd bij! Iedere deelnemer krijgt een N.E.C.-kledingpakket,
bestaande uit; shirtje, broekje en sokken. Daarnaast zorgen wij tijdens de dagen voor een heerlijke lunch en
tussendoor voldoende gezonde snacks en drinken.
Wat zit in het programma?
- De N.E.C. Voetbaldagen vinden plaats op De Eendracht, het sportcomplex naast het Goffertstadion;
- Tijd van 9.00 - 16.00 uur;
- Mogelijkheid tot het tonen van je talent aan de trainers en talentherkenners;
- Trainingen door ervaren trainers;
- Geheel verzorgde lunch en tussendoortjes;
- Rondleiding door het Goffertstadion. (degene die dit al heeft gehad krijgt een andere activiteit);
- Training bekijken selectie;
- Leuke voetbalspelletjes;
- Ruimte voor wat afleiding tijdens het voetballen met Axitraxi;
- Nog veel meer...
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KIDSCLUB
N.E.C. Voetbaldagen vinden plaats op maandag, dinsdag en woensdag. Het is mogelijk om je voor
één, twee of drie dagen in te schrijven. Als juniorlid betaal je voor één dag €60,- voor twee dagen
€110,- en voor drie dagen €145,-. Niet-leden betalen €75,- voor één dag, €125,- voor twee dagen en
€160,- voor drie dagen.
Wil jij erbij zijn? Schrijf je dan snel in middels het invulformulier op de site!
Partnerverenigingen van N.E.C. zijn: Berghem Sport, Beuningse Boys, Blauw Geel, Blauw Wit, DVOL,
EGS, Nijmegen, Oranje Blauw, Woezik, WVW, Overasseltse boys, OSC Oosterhout, HVCH, Trekvogels,
DIO, SC Bemmel, Olympia’18, BVC, Union, Brakkenstein, Ewijk, FC Lienden, Leones, SV Heumen,
Constantia, Treffers, SV Orion, Voetbaloa, SIOL, Jonge kracht, TEC Tiel, SKV Wageningen, Vianen
Vooruit, SV Milsbeek, JVC Cuijk, Vitesse '08, Top Oss.
Indien jij lid bent van één van bovenstaande clubs, sponsor jij ook jouw club. Bij een aanmelding voor
één trainingsdag ontvangt jouw amateurvereniging €5,-, bij twee trainingsdagen € 10,- en bij drie
trainingsdagen €15,-.
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AFGESCHREVEN HARDWARE
IS GELD WAARD!

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

DONEER HET, STEUN N.E.C. MAATSCHAPPELIJK
EN GEEF KINDEREN EEN DUURZAME
SPORTKANS!
IT4KIDS
PARTNER VAN
N.E.C.

Weer
trekken wij
ten strijde.

WWW.IT4KIDS.COM
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K AARTVERKOOP

SPARTA ROTTERDAM - N.E.C.
ZONDAG 16 OKTOBER 12.15 UUR
SPARTA STADION 'HET KASTEEL'
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - GO AHEAD EAGLES
ZATERDAG 23 OKTOBER 14.30 UUR
GOFFERTSTADION
VIER KAARTEN PER SEIZOEN(CLUB)KAART

PSV - N.E.C.

ZATERDAG 30 OKTOBER 14.30 UUR
PHILIPS STADION
1 KAART PER UITKAART

Weer
trekken wij
ten strijde.
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DIRECT DOELPUNTEN VAN
N.E.C. TERUGKIJKEN
TIJDENS DE WEDSTRIJD...

WAT HOUDT
JE TEGEN?
DOWNLOAD DE GRATIS ESPN APP

