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INTERVIEW:
DE KLOK LOGISTICS COLLEGA ÉN N.E.C. FAN
N.E.C. en De Klok Logistics. Ook op de tribune een perfecte match.
De Klok is trots hoofdsponsor van N.E.C. En dat is niet alleen te merken aan het logo op de
shirts, je merkt het ook bij onze chauffeurs, op kantoor en in onze loods. Want je ziet onze
collega’s iedere week op de tribune. En iedere wedstrijd vragen we aan een DKL’er zijn of haar
link met de Nijmegen Eendracht Combinatie.
Wie ben je en wat zijn je werkzaamheden bij
De Klok Logistics?
Ik ben Britt van den Hoogen, 26 jaar oud, kom
uit Groesbeek en ben woonachtig in Nijmegen.
Ik ben verantwoordelijk voor de Customer
Service van De Klok Logisics, daarnaast houd
ik ook me ook bezig met sales activiteiten.
Zo gaan mijn collega en ik regelmatig met de
klanten van De Klok naar de skybox van N.E.C.
Hoelang ben je al fan van N.E.C. en waarom is
N.E.C. jouw club?
N.E.C. is de trots van Nijmegen en daarom vind
ik het leuk dat wij als De Klok Logistics hen
ondersteunen.
Wat is jouw mooiste herinnering aan N.E.C.?
Het seizoen is nog niet afgelopen, dus ik ga er
van uit dat dit nog moet komen!
De slechtste herinnering weet ik wel. Dat was
onze eerste wedstrijd als hoofdsponsor tegen
TOP Oss met een nederlaag van 1-5.
In welk vak kunnen we je vinden?
De box van De Klok Logistics.
Wat doe je buiten N.E.C. in je dagelijks leven?
Werken en shoppen.
Hoelang werk je al bij DKL?
Ik werk inmiddels 7 jaar bij DKL.

Bij De Klok Logistics zijn we op zoek
naar nieuwe collega’s.
Wil je als chauffeur aan de slag?
Of in onze loods of op kantoor
werken? Kijk dan op:
dkl.nl/vacatures.
En dan kun je ook nog eens met je
nieuwe collega’s naar de wedstrijden
van je favoriete club!

Wat vind je leuk aan je werk bij De Klok?
De afwisseling, de collega´s en de dynamiek.
Wat gaat het worden vanavond?
Ik denk dat het 3-1 gaat worden!
De Klok Logistics
Al meer dan 75 jaar is het op en top Nijmeegse bedrijf De Klok Logistics een begrip binnen de logistieke
dienstverlening. Wij bieden warehouse- en transport oplossingen. Dit betekent dat wij de gehele logistieke
keten van begin tot eind kunnen verzorgen. Iedere dag zet ons team op de weg, in het warehouse en op kantoor
Weerhun beste beentje voor om de duizenden zendingen te verwerken en onze klanten weer blij te maken.
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VOORWOORD
Beste supporters,
Drie punten, niets minder telt vandaag. Na de nederlaag van afgelopen zondag tegen Sparta Rotterdam
willen we samen met jullie de rug rechten tegen Jong Ajax. Met jullie steun hebben we de afgelopen
wedstrijden steeds de volle drie punten in ons Goffertstadion weten te houden en kijkend naar ons
resterende programma en de stand op de ranglijst is het van cruciaal van belang om er voor te zorgen
dat we deze tendens in eigen huis samen door blijven zetten!
Vanavond moet dat gebeuren tegen de ploeg met wie we vorig jaar in een zware strijd om het
kampioenschap verwikkeld waren. Ondanks dat de huidige stand van beide teams op de ranglijst
anders doet vermoeden, is ook vanavond weer een duel waarbij vooral voor ons veel op het spel staat.
Bij winst blijven we goed op koers voor het bereiken voor de play-offs, bij elk ander resultaat moeten
we een pas op de plaats maken.
Samen de schouders eronder in deze allesbeslissende fase, Samen Ten Strijde voor N.E.C.
Heel veel succes, ik reken op jullie!

Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kostuum: Hoogenboom Mode
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TRAINER

TRAINER

TECHNISCHE STAF
Adrie Bogers
Patrick Pothuizen
Gábor Babos

TECHNISCHE STAF
Winston Bogarde
Said Ouaali

1. Oliver Zelenika (K)

Stan van Bladeren (K)

22. Norbert Alblas (K)

Issam El Maach (K)

23. Marco van Duin (K)

Navajo Bakboord

JACK DE GIER

31. Mattijs Branderhorst (K)
2. Guus Joppen
3. Rens van Eijden
4. Josef Kvida

MICHAEL REIZIGER

René Stam

Mitchel Bakker
Sven Botman
Jasper Ter Heide

6. Tom Overtoom

Boy Kemper

7. Jordy Bruijn

Dean Solomons

8. Joey van den Berg

Teun Bijleveld

9. Ferdy Druijf

Jurgen Ekkelenkamp

10. Anass Achahbar

Noa Lang

11. Randy Wolters
12. Mart Dijkstra
15. Niek Hoogveld
17. Ole Romeny

Sebastian Pasquali
Ryan Gravenberch
Victor Jensen

20. Paolo Sabak

Nicolas Kühn

21. Leroy Labylle

Ché Nunnely

24. Lance Duijvestijn

Danilo Pereira da Silva

28. Bart van Rooij

Leo Thethani

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

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. - JONG AJAX
Afgelopen zondag werd in Rotterdam door Sparta een einde gemaakt aan de lange reeks zonder nederlagen
waaraan N.E.C. bezig was. Op het Kasteel werd het 1-0 voor de gastheren, die aan een treffer van Ragnar Ache
genoeg hadden voor drie punten. Ache was eerder ook al dicht bij een treffer geweest toen hij in het begin
van de wedstrijd de paal raakte nadat de bal N.E.C-doelman Branderhorst al voorbij was. Aan de andere kant
kopte Josef Kvída in de slotminuut bijna de gelijkmaker binnen, maar ook bij hem stond de paal in de weg. In
de rebound leek Randy Wolters alsnog te kunnen scoren, maar de aanvaller raakte de bal allesbehalve goed.
Eerlijk gezegd was de overwinning van Sparta een terechte. N.E.C. haalde het niveau van een week eerder,
toen FC Den Bosch met 5-0 verslagen werd, bij lange na niet en dat zal vanavond in de eigen Goffert dus
anders moeten als Jong Ajax de tegenstander is. Tegen de Amsterdammers hebben de mannen van Jack de
Gier sowieso nog wat recht te zetten, gezien de smadelijke 4-0 nederlaag die eerder dit seizoen op Sportpark
De Toekomst geleden werd. N.E.C. kreeg die avond een klap te verwerken in de vorm van treffers van Dani de
Wit, Kaj Sierhuis, Václav Cerny en Che Nunnely en stelde daar zelf bitter weinig tegenover. Het zou moeten
kunnen zorgen voor een selectie die uit is op sportieve wraak.
Waar N.E.C. afgelopen weekend met lege handen bleef, speelde Jong Ajax met 3-3 gelijk tegen Jong FC Utrecht.
De Amsterdammers kwamen met 2-0 en 3-2 voor, maar moesten uiteindelijk toch genoegen nemen met
één punt. Het bracht Jong Ajax op de twaalfde plek op de ranglijst, één plekje hoger dan N.E.C. dat een punt
minder heeft dan de Ajacieden.
N.E.C. zal vanavond in eigen huis moeten winnen om bij te blijven bij de ploegen die strijden om een playoff ticket. Bij winst kan de ploeg zomaar een paar plekken stijgen op de ranglijst – zelfs de achtste plaats is
theoretisch gezien binnen handbereik – maar bij verlies zou een gaatje kunnen ontstaan met de ploegen
boven N.E.C.
Van de laatste zes wedstrijden wist Jong Ajax er eentje te winnen (0-2 bij Telstar), verder werd één keer
verloren (2-1 bij TOP Oss) en vier keer gelijkgespeeld (tegen FC Den Bosch, FC Eindhoven, Jong AZ en Jong FC
Utrecht). De wedstrijd daarvoor werd wel stevig gewonnen tegen Roda JC. In Amsterdam kregen de Limburgers
met 5-1 op de broek.
Ole Romeny, Ferdy Druijf en Bart van Rooij zijn na hun interlandverplichtingen teruggekeerd bij N.E.C. en dus
zou Jack de Gier weer van hun diensten gebruik kunnen maken. Als Ferdy Druijf fit genoeg is om te starten
tegen Jong Ajax lijkt het logisch dat hij weer deel zal uitmaken van de eerste elf van de oefenmeester.

Door Teun van Thiel
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brand strategy

creative design

web development

F-Graphics is meer dan alleen
een reclamebureau uit N�megen
W� helpen bedr�ven en organisaties met het oplossen van hun vraagstuk op het gebied van
brand strategy, creative design en web development.
W� z�n F-Graphics. Een reclamebureau dat gelooft in het veranderen van de online en ofﬂine wereld.
De combinatie technologie en creativiteit zorgt ervoor dat ideeën worden omgezet in realiteit. Toe aan
vernieuwing? Take it to the next level.

Kerkenbos 1222C, 6546 BE N�megen
T 024 373 22 99 | info@f-graphics.nl | f-graphics.nl

DE TEGENSTANDER: JONG AJAX
Aankomende vrijdag speelt N.E.C. in het eigen Goffertstadion tegen Jong Ajax. In het seizoen 2013 – 2014 maakte
Jong Ajax, tegelijkertijd met Jong Twente en Jong PSV, haar debuut in de toenmalige Jupiler League. Inmiddels is de
Jupiler League omgetoverd tot de Keuken Kampioen Divisie en doet Jong Ajax hier voor het zesde opeenvolgende
seizoen aan mee. Jong Ajax werkt haar wedstrijden af op sportpark De Toekomst.
Het Jong team van de Amsterdammers leverde door de

De ploeg van Michael Reiziger is momenteel terug te

jaren heen enkele grote Nederlandse voetbaltalenten af.

vinden op een twaalfde plek in de Keuken Kampioen

Zo heeft Justin Kluivert via de Jong Ajax-springplank de

Divisie. Kijkend naar de voorgaande seizoenen valt de

stap gemaakt naar de Italiaanse Serie A, vertrekt Frenkie

prestatie van het Amsterdamse Jong team enigszins

de Jong aankomende zomer naar FC Barcelona en lijkt

tegen. De mannen van trainer De Gier zullen echter

het erop dat Mathijs de Ligt ook een stap gaat maken.

alles op alles moeten zetten om de drie punten in het

Dat naast de individuele spelers ook het team zich volop

Goffertstadion te houden. Eerder dit seizoen gingen

ontwikkelde was te zien aan de eindpositioneringen

de Nijmegenaren met 4-0 onderuit op De Toekomst.

van Jong Ajax. De ploeg eindigde door de jaren heen

Afgelopen maandag speelde Jong Ajax op het eigen

als 14e, 12e, 9e, 2e en vorig jaar als eerste. De ploeg

sportcomplex tegen Jong FC Utrecht. Deze wedstrijd

van trainer Reiziger mocht afgelopen seizoen de

eindigde in een spectaculair gelijkspel, 3-3. Hierdoor

kampioensschaal in ontvangst nemen. Als Jong-team

bezetten de Amsterdammers momenteel met 43 punten

mochten Amsterdammers echter niet de stap naar de

de 12e positie in de Keuken Kampioen Divisie.

Eredivisie maken.
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Terry Lartey Sanniez:
‘Wij moeten Jong Ajax op strijd aftroeven’
N.E.C.-verdediger Terry Lartey Sanniez doorliep de gehele jeugdopleiding bij de tegenstander van
vanavond: Ajax. Uiteindelijk schopte hij het tot het Jong Ajax, waarmee hij vorig jaar kampioen werd
in de Jupiler League. Afgelopen zomer maakte hij de stap naar Nijmegen, om voor N.E.C. te komen
voetballen. In Nijmeegse dienst kwam de 22-jarige vooralsnog tot 23 officiële duels. Vandaag kijken
we met hem naar het huidige seizoen en werpen we een blik op zijn verleden in Amsterdam.
Merkte je een verschil van trainingsintensiteit
toen je de overstap maakte naar N.E.C.?
‘'Ik ben iemand die graag traint. Echter had ik
een moeilijke aanloop richting het seizoen. In de
voorbereiding had ik te maken met kleine pijntjes
en was het lastig om mezelf in de kijker te spelen.
Ik denk niet dat het aan het verschil van intensiteit
lag, maar meer dat ik mezelf ontzettend graag
wilde bewijzen. Ik wilde direct laten zien wie ik
was en wat ik in mijn mars had. Dat leverde in het
begin wat problemen op, waardoor ik af en toe niet
helemaal fit aan wedstrijden begon. Nu gaat dat
veel beter en heb ik me beter aangepast. Ik voel
me thuis.’'
Je hebt de hele jeugdopleiding bij Ajax genoten.
Hoe kijk je terug op die periode?
‘'Het is natuurlijk een droom als je als jonge jongen

bij Ajax terechtkomt. Daarbij moet je natuurlijk wel
altijd het uiterste uit jezelf halen, dat is niet altijd
even makkelijk. Ik heb het ook lastige periodes
gekend in Amsterdam. Ik streefde te allen tijde
naar het hoogst haalbare en als me dat niet lukte
was ik teleurgesteld. Maar overall heb ik natuurlijk
een hele goede, leerzame en professionele
ervaring gekend bij Ajax. Ik heb er ontzettend veel
vrienden aan overgehouden en natuurlijk een
voetbalcarrière.’'
Vorig seizoen werd je kampioen met Jong Ajax in
de Jupiler League. Hield je dat vooraf zelf voor
mogelijk?
‘'Haha, nee zo dacht ik er aan het begin van het
seizoen zeker niet over. Het was natuurlijk wel
het streven, maar we hadden het vooraf echt niet
bedacht. Het is belangrijk dat je altijd denkt dat je
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INTERVIEW
de beste bent, dan kun je grote dingen bereiken. We
wonnen natuurlijk veel wedstrijden, alleen deden
N.E.C. en Fortuna Sittard dat ook. We moesten
blijven strijden. Uiteindelijk wonnen we een aantal
wedstrijden voor het einde van de competitie thuis
van N.E.C. en toen ging het gevoel wel echt leven
dat we kampioen konden worden. Dat zoiets dan
lukt is gewoon onbeschrijfelijk.’'
Je koos bij N.E.C. voor rugnummer 34, een
eerbetoon aan Abdelhak Nouri.
‘'Dat klopt, ik wilde dat rugnummer ontzettend
graag hebben. Nadat we een contract waren
overeengekomen is dat ook één van de eerste
punten geweest die ik wilde regelen. Appie is een
hele goede vriend van me en ik vind dat hij dit
eerbetoon verdient. Ik spreek nog veel met zijn
broer en hij komt af en toe ook een wedstrijdje
van me meepakken. Daarnaast zie ik zijn familie
ook nog regelmatig. Het heeft de spelersgroep
heel hecht gemaakt en we hebben nog heel veel
contact. Het geeft ook een besef dat je als persoon
moet genieten van elke dag die je hebt, want zo’n
situatie kan iedereen overkomen. Ik vind het mooi
dat ik door middel van mijn rugnummer Appie in
gedachten kan houden.’'

We moeten zorgen dat we in de play-offs komen
en vanuit daar kan er nog van alles gebeuren. Ik
verwacht tegen Jong Ajax een wedstrijd waarbij
beide ploegen het initiatief willen nemen. Wij
moeten er veel strijd in gooien en laten zien dat
er niets te halen valt in Nijmegen. Dan ben ik ervan
overtuigd dat wij die wedstrijd gaan winnen. Er zijn
ook al wat berichtjes verstuurd naar Amsterdam en
weer terug, dus ik heb ze al laten weten dat ze voor
niets komen. Aan het einde van de wedstrijd wil ik
de overwinning vieren met de supporters.’'

Wat verwacht je van de wedstrijd tegen Jong Ajax?
‘'Het wordt een wedstrijd tussen twee goede
ploegen. Ondanks de positie op de ranglijst denk
ik dat we met N.E.C. beter zijn dan waar we staan.

Weer
trekken wij
ten strijde.

Door: Luc Keersmaekers
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

30. Dani de Wit

1-0

Competitie:

66. Kaj Sierhuis

2-0

Datum:

09-11-2018

73. Vaclav Cerny

3-0

Locatie:

De Toekomst

83. Ché Nunnely

4-0

Bezoekers:

656

Scheidsrechter:

Rob Dieperink

WEDSTRIJDVERLOOP
24. Dennis Johnsen

Weer
trekken wij
ten strijde.

Keuken Kampioen Divisie

WEDSTRIJDDETAILS
1-0

Competitie:

Jupiler League

Datum:

16-04-2018

Locatie:

De Toekomst

Bezoekers:

1829

Scheidsrechter:

Edwin van de Graaf
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - JONG AJAX
Vanavond komt Jong Ajax op bezoek in de Bloedkuul. De Amsterdammers zijn voor het zesde seizoen op rij actief
in de Keuken Kampioen Divisie. De eerste keer dat N.E.C. de Amsterdamse Jong-ploeg ontving in Nijmegen werd
het 2-1 voor N.E.C. Hiervoor gaan we terug naar 1 mei 2015. Het seizoen 2014-2015, het jaar waarin N.E.C. met
een recordaantal van 101 punten en 100 gescoorde doelpunten kampioen van de toenmalige Jupiler League zou
worden. Jong Ajax trad aan met onder andere André Onana, waar N.E.C. startte met de twee topscorers van de
competitie in de basis, Sjoerd Ars en Christian Santos.
N.E.C. begon fel aan de wedstrijd en zocht direct de aanval.

Na de rust een onveranderd spelbeeld. De ploeg uit

Zo testte Tom Daemen keeper Onana na ongeveer tien

Nijmegen bleef op zoek naar doelpunten. Sjoerd Ars

minuten spelen met een volley van buiten de zestien. De

kopte een corner op de paal, Kevin Conboy schoot maar

ploeg van toenmalig trainer Ruud Brood bleef druk zetten

net voorlangs en een poging van Anthony Limbombe

en aanvallen. Na een kwartier spelen resulteerde dit in de

belandde in de handen van Onana. N.E.C. wist de

1-0 voor de Nijmegenaren. Een goede voorzet van Marcel

score niet verder uit te breiden en na 85 minuten kon

Appiah werd door de Venezolaanse topschutter van

Jong Ajax na een afstandsschot van Tom Noordhoff de

N.E.C., Christian Santos, tegen de touwen gekopt. In de

aansluitingstreffer scoren. Tot een slotoffensief kwamen

eerste helft stelde Jong Ajax hier weinig tegenover. Veel

de Amsterdammers echter niet en zo wist de ploeg van

verder dan een halve omhaal van Queensy Menig kwam

trainer Brood weer een overwinning te boeken. Vanavond

de Jong-ploeg uit Amsterdam niet. Navarone Foor besloot

mag het N.E.C. van Jack de Gier gaan proberen om met

om Menig maar eens te overtreffen. Na 34 minuten

eenzelfde spelbeeld de drie punten in Nijmegen te

spelen wist de middenvelder na een doorgekopte vrije

houden.

trap met een zeer fraaie omhaal de kruising te vinden.
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

N.E.C. IS MEER DAN VOETBAL
N.E.C. is meer dan voetbal. Dat laat N.E.C. zien mid-

Tijdens de rust van de wedstrijd tegen Jong Ajax zullen

dels de maatschappelijke projecten die de club orga-

kinderen van vv OSC en CSV Oranje Blauw een penalty

niseert. N.E.C. is hier trots op en om deze projecten

shootout gaan houden. Ook op 12 en 22 april zal dit

extra zichtbaar te maken doet N.E.C. mee aan de #Mo-

gaan gebeuren en komen kinderen van andere clubs uit

rethanfootball Action Weeks. Van 19 maart tot en met

het Speciaal Voetbal Platform aan de beurt.

9 april vragen vele Europese voetbalclubs aandacht
voor de maatschappelijke kracht van voetbal.

Kijk voor meer informatie op:www.necmaatschappelijk.nl.

Speciaal Voetbal is één van de projecten waar N.E.C. de
afgelopen jaren en de komende jaren actief mee is. Dit
project is voetbal voor kinderen met een verstandelijke
beperking en inmiddels is er een samenwerking met 11
amateurvoetbalclubs uit het Rijk van Nijmegen die zich
allemaal hard maken voor deze doelgroep.

Weer
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WEDSTRIJD IN BEELD
SPARTA ROTTERDAM - N.E.C.
Zondagmiddag verloor N.E.C. met 1-0 op bezoek bij Sparta Rotterdaam. Het betekende
voor de Nijmegenaren een einde aan een ongeslagen reeks van tweeënhalve maand. Het
doelpunt kwam op naam van Ragnar Ache. Met huisfotograaf Broer van den Boom kijken
we terug op de nederlaag in Rotterdam.

UITSLAG
SPARTA ROTTERDAM - N.E.C

1-0
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Door: Broer van den Boom
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KLEEDK AMERPRAAT

DEELNEMERS ONTVANGEN

Deelname bedraagt € 169,- per deelnemer, inclusief

10 trainingen van 75 minuten

gaaf N.E.C. Nijmegen voetbaltenue!

N.E.C. Nijmegen Voetbalschool-tenue
Focus op voetbalontwikkeling

Meer informatie of om je in te schrijven:

Begeleiding van gediplomeerde trainers

www.nec-nijmegen.nl/voetbalschool

N.E.C. Nijmegen Goodiebag & Certificaat

Weer
trekken wij
ten strijde.
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KLEEDK AMERPRAAT

DEELNEMERS ONTVANGEN

Deelname bedraagt € 169,- per deelnemer, inclusief

10 trainingen van 75 minuten

gaaf N.E.C. Nijmegen voetbaltenue!

N.E.C. Nijmegen Voetbalschool-tenue
Focus op voetbalontwikkeling

Meer informatie of om je in te schrijven:

Begeleiding van gediplomeerde trainers

www.nec-nijmegen.nl/voetbalschool

N.E.C. Nijmegen Goodiebag & Certificaat
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K AARTVERKOOP

JONG AZ – N.E.C.
MAANDAG 1 APRIL 2019 20.00 UUR
AFAS TRAININGSCOMPLEX
1 KAART PER UITKAART

JONG PSV - N.E.C.
MAANDAG 8 APRIL 2019 20.00 UUR
JAN LOUWERS STADION
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - HELMOND SPORT
VRIJDAG 12 APRIL 2019 20.00 UUR
GOFFERTSTADION
VRIJE VERKOOP

KOOP JE KAARTEN ONLINE:
WWW.NEC-NIJMEGEN.NL/KAARTEN
Weer
trekken wij
ten strijde.
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SPEELRONDE 30

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DAG

DATUM

THUIS

Vrijdag

22 maart

FC Volendam

0-1

SC Cambuur

		

RKC Waalwijk

2-1

Helmond Sport

		

FC Eindhoven

8-1

FC Dordrecht

		

FC Den Bosch

3-4

SC Telstar

Sparta Rotterdam

1-0

N.E.C.

		

Go Ahead Eagles

1-2

FC Twente

		

Roda JC Kerkrade

2-2

MVV Maastricht

Almere City FC

3-0

TOP Oss

		

Jong Ajax

3-3

Jong FC Utrecht

		

Jong AZ

0-0

Jong PSV

TIJD

Zondag

SPEELRONDE

31

Maandag

24 maart

25 maart

UIT

DAG

DATUM

THUIS

Vrijdag

29 maart

SC Cambuur

20.00 uur

Almere City FC

		

Jong FC Utrecht

20.00 uur

Sparta Rotterdam

		

FC Dordrecht

20.00 uur

Go Ahead Eagles

		

Jong PSV

20.00 uur

RKC Waalwijk

		

MVV Maastricht

20.00 uur

FC Volendam

N.E.C.

20.00 uur

Jong Ajax

		

TOP Oss

20.00 uur

Jong AZ

		

SC Telstar

20.00 uur

FC Eindhoven

		

FC Twente

20.00 uur

FC Den Bosch

		

Helmond Sport

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

		

SPEELRONDE 32

UITSLAG

DAG

DATUM

Maandag

1 april

THUIS

TIJD

UIT

UIT

Sparta Rotterdam

20.00 uur

MVV Maastricht

		

FC Volendam

20.00 uur

FC Dordrecht

		

RKC Waalwijk

20.00 uur

FC Twente

		

FC Eindhoven

20.00 uur

TOP Oss

		

Go Ahead Eagles

20.00 uur

SC Telstar

		

FC Den Bosch

20.00 uur

Jong PSV

		

Roda JC Kerkrade

20.00 uur

Jong FC Utrecht

		

Jong Ajax

20.00 uur

SC Cambuur

		

Almere City FC

20.00 uur

Helmond Sport

Jong AZ

20.00 uur

N.E.C.

Weer
trekken		
wij
ten strijde.
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 25 MAART 2019

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

1

FC Twente

30

22

3

2

Sparta Rotterdam

30

16

3

Go Ahead Eagles

30

16

4

FC Den Bosch

30

5

Jong PSV

6
7

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN
5

36

69

10

4

29

58

6

8

12

54

15

7

8

14

52

30

14

9

7

15

51

RKC Waalwijk

30

14

3

13

4

45

TOP Oss

30

13

6

11

-1

45

8

Roda JC Kerkrade

30

12

8

10

6

44

9

SC Cambuur

30

12

8

10

2

44

10

MVV Maastricht

30

12

8

10

-1

44

11

Almere City FC

30

13

5

12

-5

44

12

Jong Ajax

30

12

7

11

10

43

13

N.E.C.

30

11

9

10

10

42

14

FC Eindhoven

30

12

6

12

8

42

15

FC Volendam

30

9

10

11

-9

37

16

SC Telstar

30

11

4

15

-15

37

17

FC Dordrecht

30

6

7

17

-29

25

18

Jong AZ

30

4

11

15

-22

23

19

Helmond Sport

30

2

9

19

-28

15

20

Jong FC Utrecht

30

3

6

21

-36

15

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

Mario Engels

Roda JC

23

Ferdy Druijf

N.E.C.

22

Lars Veldwijk

Sparta Rotterdam 17

Huseyin Dogan

TOP Oss

15

Tom Boere

FC Twente

13

Nick Venema

Jong FC Utrecht

13

Stefano Beltrame

FC Den Bosch

12

Aitor Cantalapiedra

FC Twente

12

Danilo Pereira

Jong Ajax

12

Mohamed Rayhi

Sparta Rotterdam
26

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

Weer
trekken wij
ten strijde.
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