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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.’ers,
Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van de feestdagen en het nieuwe jaar goed ingeluid. Vandaag
gaat de bal weer rollen in het Goffertstadion! Na een korte break is de selectie afgelopen week op
trainingskamp gegaan in het Spaanse Estepona. Buiten dat hier aan de teambuilding en de conditie
werd gewerkt hebben we onze peilen gericht op de doelstellingen van de tweede seizoenshelft.
Te beginnen met de wedstrijd van vanmiddag. Ik heet jullie allemaal van harte welkom in De Goffert,
waar we het vandaag opnemen tegen FC Den Bosch. Eerder dit seizoen bleven we steken op een
gelijkspel in Stadion De Vliert en ook op de ranglijst doen we weinig voor elkaar onder. Dat betekent
direct dat we vandaag een gaatje kunnen slaan als we de punten in Nijmegen houden. We hebben het
geloof dat we het jaar mooi gaan beginnen, met een overwinning op de Bosschenaren!
We zullen jullie steun dit jaar, en dus ook vanmiddag, echter weer keihard nodig hebben. In een
sfeervolle Goffert kunnen we het elke tegenstander lastig maken en het doet ons dan ook goed dat
jullie ons weer in grote getale komen aanmoedigen. Dat is wat deze club zo mooi maakt. We rekenen
vanmiddag weer op jullie!

Met vriendelijke groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur

Weer
trekken wij
ten strijde.

Kostuum: Hoogenboom Mode
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N.E.C.
N.E.C.

FC DEN BOSCH

TECHNISCHE STAF
François Gesthuizen (Trainer/Coach)
Rogier Meijer (Trainer/Coach)
Adrie Bogers (Trainer/Coach)
Gabor Babos

TECHNISCHE STAF
Erik van de Ven (Hoofdtrainer)
Paul Beekmans (assistent-trainer)
John Vos (keeperstrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

1. Wouter van der Steen (K)

22. Norbert Alblas (K)

21. Nick Leijten (K)

31. Job Schuurman (K)

23. Konrad Sikking (K)

3. Rens van Eijden

2. Mats Deijl

4. Josef Kvida

3. Leo Väisänen

5. Bas Kuipers

5. Jordy van der Winden

6. Tom van de Looi

6. Jens van Son

7. Anthony Musaba

7. Alexander Laukart

8. Jellert van Landschoot

8. Luuk Brouwers

9. Etien Velikonja

9. Jizz Hornkamp

10. Jonathan Okita

10. Paco van Moorsel

11. Randy Wolters

11. Danny Verbeek

12. Mart Dijkstra

13. Stefan Velkov

14. Tom Overtoom

14. Christophe van Zutphen

15. Niek Hoogveld

15. Azzeddine Dkidak

16. Souffian El Karouani

16. Kevin Felida

17. Ole Romeny

17. Oussama Bouyaglafen

20. Ayman Sellouf

18. Ryan Trotman

21. Zian Flemming

19. Lars Miedema

26. Cas Odenthal

20. Ruben da Rocha Rodrigues

28. Bart van Rooij

22. Abdulsamed Abdullahi

30. Frank Sturing

24. Robin Voets

34. Terry Lartey Sanniez
71. Dirk Proper

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – FC DEN BOSCH
De thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch stond eigenlijk ‘gewoon’ op de vrijdagavond gepland, maar
staat nu voor zondagmiddag om 16.45 uur op de rol. Het is de eerste wedstrijd na de winterstop,
waarin N.E.C. een prima trainingskamp had in het Spaanse Estepona. Tijdens het trainingskamp
werkte N.E.C. twee oefenwedstrijden af, die allebei gewonnen werden. Tegen Lincoln Red Imps
(Gibraltar) werd het op zondagochtend 2-0 (2 x Romeny) in Nijmeegs voordeel, terwijl in de
middag (met een compleet andere ploeg) VVSB met 2-1 werd verslagen. De winnende treffer
kwam op naam van Etien Velikonja, het eerste doelpunt een eigen doelpunt van VVSB). Ook op
spelersgebied was er nieuws te melden in de winterstop. Middenvelder Dirk Proper werd namelijk
definitief overgeheveld naar de hoofdmacht van N.E.C. en mag het nu dus in de Keuken Kampioen
Divisie laten zien.
Door een overwinning op FC Eindhoven (1-4) ging N.E.C. met een aardig gevoel de winterstop
in, ondanks de nederlagen die in de wedstrijden daarvoor werden geleden. FC Den Bosch ging
de winterse pauze zelfs met een uitstekend gevoel in. Begin november liepen de Bosschenaren
nog tegen een flinke zeperd aan bij Jong Ajax (5-1), maar daarna reeg de ploeg van trainer Erik
van der Ven (hij verlengde onlangs zijn contract) de goede resultaten aaneen. Uit de laatste zes
wedstrijden wisten de Brabanders veertien punten te halen. Twee keer werd gelijkgespeeld (tegen
Excelsior en De Graafschap), maar Almere City, FC Dordrecht, NAC en Jong PSV werden stuk voor
stuk aan de zegekar gebonden. Grote man aan Bossche zijde was in de laatste weken voor de
winterstop absoluut Ruben Rodrigues. In de laatste acht wedstrijden wist hij acht keer te scoren
en kwam hij tot twee assists. Met recht een man om vanmiddag in de gaten te houden!
Eerder dit seizoen speelden N.E.C. en FC Den Bosch in een onderling treffen gelijk. In Den Bosch
werd het 2-2 doordat Etien Velikonja in de absolute slotfase (en bij zijn debuut) de gelijkmaker wist
aan te tekenen. FC Den Bosch was in de wedstrijd twee keer op voorsprong gekomen, maar na de
1-0 was het Ole Romeny die de 1-1 voor N.E.C. maakte.
FC Den Bosch staat met 28 punten op de elfde plaats op de ranglijst. N.E.C. vinden we terug op
plaats negen, met twee punten meer. De ploegen ontlopen elkaar in de competitie dus weinig
en deden dat ook in het eerdere onderlinge treffen niet. Over de opstelling is op het moment
van schrijven nog niets bekend, over het gewenste resultaat natuurlijk wel. Laten we hopen dat
N.E.C. op dezelfde manier de winterstop uitkomt als dat de ploeg er in is gegaan: met een ruime
overwinning op een Brabantse ploeg!
Door Teun van Thiel

Weer
trekken wij
ten strijde.
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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: FC DEN BOSCH
Onze tegenstander van deze speelronde komt uit de hoofdstad van Noord-Brabant. Een opvallend detail van
de bezoekers deze middag is het aantal gelijke spelen dat de ploeg dit seizoen behaalde. In tien van de twintig
competitiewedstrijden, waaronder de eerdere confrontatie tussen FC Den Bosch en N.E.C., deelden de Bosschenaren
de punten.
FC Den Bosch speelt de thuiswedstrijden in Stadion de

eerste elftal van FC Den Bosch. Hij speelde zelf voor Racing

Vliert, dat plaats biedt aan 8500 toeschouwers. Eerder dit

Genk, Helmond Sport, TOP Oss en FC Emmen.

seizoen speelde N.E.C. daar met 2-2 gelijk. De club is pas
opgericht in 1965. Na een mislukte fusie kreeg de club de

Vorig seizoen was de club dicht bij promotie. Lange

licentie van BVV. Sindsdien werden er dertien seizoenen in

tijd stond FC Den Bosch bovenaan de ranglijst van de

de Eredivisie gespeeld en werd vier keer de titel behaald in

competitie, maar aan het einde van het seizoen ging

de Eerste Divisie.

het mis. De ploeg kreeg een terugval waardoor ook de
gewonnen periode geen resultaat bracht. Go Ahead Eagles

Trainer van de club is sinds dit seizoen Erik van de Ven.

bleek te sterk over twee wedstrijden, met een uitslag van

Hij is bezig aan zijn eerste klus in het betaald voetbal,

3-2 voor de Deventenaren.

daarvoor was hij een poosje actief in de jeugd van Brabant
United en werd hij uiteindelijk assistent-trainer van het
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

41. Cas Odenthal (e.d.)

1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

78. Ole Romeny

1-1

Datum: 		

13-09-2019

80. Ruben Rodrigues

2-1

Locatie: 		

De Vliert

93. Etien Velikonja

2-2

Bezoekers: 		

3398

Scheidsrechter:

Jochem Kamphuis

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

11. Jonathan Okita

1-0

13. Mike Trésor Ndayishimiye

2-0

23. Ferdy Druijf

3-0

57. Jonathan Okita

4-0

87. Jonathan Okita

5-0

Weer
trekken wij
ten strijde.

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

Datum: 		

15-03-2019

Locatie: 		

De Goffert

Bezoekers: 		

8456

Scheidsrechter:

Kevin Blom
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - FC DEN BOSCH
Voor de wedstrijd uit de oude doos gaan we terug naar 19 oktober 2014. Het N.E.C. van Ruud
Brood speelde die dag thuis tegen FC Den Bosch. In de Keuken Kampioen Divisie werd voor bijna
9500 toeschouwers met 3-1 gewonnen.
In het team van FC Den Bosch zaten destijds
ervaren spelers als Moreno Rutten, Barry Maguire
en Anthony Lurling. Bij N.E.C. konden de spelers de
jarige Ruud Brood een mooi verjaardagscadeau
bezorgen. Het liep moeizamer dan op voorhand
verwacht. Het was Jordy Thomassen die voor de
gasten als eerste gevaarlijk werd met een schot
op de paal. Het duurde niet lang voordat ditmaal
Ceria voor het tweede gevaar zorgde met een
kans van dichtbij. N.E.C. kon voor rust pas voor
de eerste keer gevaarlijk worden, maar Ars raakte
doelman Appels. Toch was het N.E.C. dat vlak
voor rust via een snelle counter in de naam van
Limbombe er razendsnel uitkwam, hij bediende
Ars die de bal binnen schoot: 1-0.

Weer
trekken wij
ten strijde.

In de tweede helft leek N.E.C. het vertrouwen te
hebben gevonden. De ingebrachte Santos had
drie minuten nodig om een fantastische voorzet
van Jahanbakhsh tegen de touwen te werken
en de voorsprong te verdubbelen. De ploeg van
Brood zette door, Limbombe leek 3-0 te maken,
maar de bal werd op onverklaarbare wijze uit het
doel gehouden. Vele kansen volgden, uiteindelijk
was het wederom Jahanbakhsh die Santos
bediende vanuit een corner. De Venezolaan kopte
zijn tweede van de dag binnen en de punten
waren binnen. FC Den Bosch deed via Alexander
Mols nog iets terug, maar die treffer was niet
meer dan voor de eer. Het bleef bij 3-1.
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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.
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Mart Dijkstra

Software
PROGRAMMAJava
EN UITSL AGEN
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

Zian Flemming:

‘Met alleen krappe voldoendes kom je er niet’
Zian Flemming (21) en zijn ploeggenoten bereidden zich in het Spaanse Estepona voor op de tweede
seizoenshelft, die voor N.E.C. vanmiddag zal beginnen met een thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch.
Flemming voelde zich lekker in Zuid-Europa en merkte dat het tripje niet alleen hem, maar ook de rest
van de selectie goed deed.
In de hal van het H10 Estepona Palace Hotel verhaalt

thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch. Flemming kijkt met

Flemming over het positieve verloop van het trainingskamp.

vertrouwen uit naar de eerste krachtmeting van 2020.

"Als de mensen de beelden zien denk ik dat het voor zich

"Iedereen wil natuurlijk lekker beginnen na de winterstop

spreekt hoe wij ons hier voelen", begint hij. "We zitten hier

en zeker als je, zoals wij, voor de onderbreking met een

fantastisch. Aan het hotel ontbreekt niks, het veld waar we

overwinning bent geëindigd (1-4 zege bij FC Eindhoven).

op trainen is goed en ook het weer is prima. Vooral een

Hier op het trainingskamp zetten we die lijn door en als we

goed veld is belangrijk, maar het is ook echt prettig dat het

straks weer voor de competitie spelen gaan we er vol voor.

hotel van alle gemakken is voorzien. We kunnen onze rust

FC Den Bosch-thuis is een wedstrijd die wij zouden moeten

pakken en ook onderling dichter tot elkaar komen. Alle

winnen en waar mensen op rekenen, dus laten we dan

omstandigheden zijn er om hier een goede trainingsweek

maar zorgen dat die mensen gelijk krijgen."

neer te zetten."
Zelf wil de middenvelder annex aanvaller, die door N.E.C. dit
Alles staat in het teken van de tweede seizoenshelft, die

seizoen wordt gehuurd van PEC Zwolle, zich na de winterstop

op 12 januari aanstaande voor N.E.C. aanvangt met een

nog meer laten zien dan in de eerste seizoenshelft.

Weer
trekken wij
ten strijde.
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INTERVIEW
"Ik eis dat wel van mezelf. Je moet stappen maken om te

aantal ploegen zijn die ons onderschatten omdat we op

laten zien dat je thuishoort op Eredivisie-niveau en daar

dit moment wat lager op de ranglijst staan. Echter zijn we

onbetwist basisspeler kan zijn. Dat is wel iets waar ik graag

wel een ploeg om rekening mee te houden. Niemand moet

naartoe wil werken. Jullie mogen dus van mij verwachten dat

graag tegen ons willen voetballen. Als wij in deze competitie

ik in de tweede seizoenshelft vaker beslissend ga zijn voor

stabiel kunnen blijven, zoals we dat gedeeltelijk in de tweede

dit team, want dat verwacht ik dus ook van mezelf. Je moet

periode lieten zien, dan kunnen we stiekem een heel eind

de lat hoog leggen, met alleen een paar krappe voldoendes

komen. Daar geloven we in en de basis leggen we hier op

achter elkaar kom je er niet."

dit trainingskamp."

Met een Flemming in topvorm kan N.E.C. van iedereen
winnen, stelt de Amsterdammer. "Misschien dat er een

Weer
Weer
trekken
trekken
wijwij
tenten
strijde.
strijde.
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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

Op weg naar rookvrije voetbalstadions
Vanaf het seizoen 2020/’21 zijn alle Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stadions rookvrij. Dat is het doel
van het nieuw opgerichte platform rookvrijestadions.nl, opgezet door de initiatiefnemers Eredivisie en
de Keuken Kampioen Divisie, in samenwerking met alle 34 betaald voetbalclubs, de KNVB en de Alliantie
Nederland Rookvrij (een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds). Met ingang
van komend seizoen 2019/’20 wordt er door de clubs die op dit moment nog niet (volledig) rookvrij zijn een
ontmoedigingsbeleid gehanteerd.
Supporters komen naar het stadion om te genieten van
een voetbalwedstrijd. Zowel rokers als niet-rokers. We
vragen aan alle rokers: laat anderen, die er niet voor
hebben gekozen, geen nadelige gevolgen ondervinden.
Passief meeroken is namelijk ongezond. Supporters
kunnen op een tribune, met voornamelijk vaste plaatsen,
nu eenmaal niet een andere plek opzoeken.
De actie sluit aan bij de landelijke beweging De Rookvrije
Generatie, die als doelstelling heeft kinderen te laten
opgroeien in een volledig rookvrije omgeving. In openbare
gebouwen en in de horeca geldt al langer een verbod op
roken. Bij Vitesse, Ajax en Almere City FC mag al langer niet
meer gerookt worden, PSV wordt met ingang van komend
seizoen volledig rookvrij. Tevens zijn de wedstrijden van

het Nederlands elftal en andere vertegenwoordigende
elftallen rookvrij, worden in toenemende mate
amateurverenigingen rookvrij en komen er ook steeds
meer rookvrije vakken in het betaald voetbal.
Een rookvrij stadion geldt zodra het stadion wordt
betreden: op alle tribunes, toiletten, horecapunten,
trappen, businessruimtes, loges en skyboxen. Waar wél
mag worden gerookt, is buiten het stadion. De Eredivisie
en Keuken Kampioen Divisie zijn zich ervan bewust dat
handhaving op sommige plekken in de stadions lastig
zal zijn, maar gaan hiertoe komend seizoen alle nodige
voorbereidingen treffen.
Meer informatie is te vinden via www.rookvrijestadions.nl
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Wil jij 250 euro
winnen?

Sms ‘NEC latje trap’ naar 4004
en wie weet ben jij de gelukkige
die in de rust een poging mag
wagen op het veld!

WEDSTRIJD IN BEELD FC EINDHOVEN - N.E.C.
In de laatste wedstrijd voor de winterstop liet N.E.C. zich van een goede
kant zien. In het Jan Louwers Stadion werd FC Eindhoven met 1-4
verslagen. Hierdoor kon de ploeg met een goed gevoel op trainingskamp
en zich opmaken voor de tweede helft van het seizoen.

Weer
trekken wij
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UITSLAG
FC EINDHOVEN - N.E.C.

1-4
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Foto's: Broer van den Boom
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N.E.C. JUNIORS

MET N.E.C. JUNIORS NAAR JUMPSQUARE!
Op 22 januari brengt N.E.C. met haar Juniors- en
Squadleden een bezoek aan Jumpsquare. Met ruim 2500
vierkante meters kun jij jouw springplezier niet op! Met

er tussen 16.00-17.00 uur. Je kan je aanmelden door

onder andere een fun area, high performance area, trefbal

een mail te sturen naar juniors@nec-nijmegen.nl. In

area en een foampit hoef jij je niet te vervelen.

deze mail zijn de volgende aspecten van belang: naam,
leeftijd en lidnummer. Indien de leden niet in dezelfde

Tussen 15.00-16.00 uur kunnen de N.E.C. Juniors gratis naar

leeftijdscategorie vallen, kunnen ze uiteraard wel samen

binnen, voor de N.E.C. Squad is deze mogelijkheid

opgegeven worden.

TOT ZIENS OP

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

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

MVV – N.E.C.
VRIJDAG 17 JANUARI 2020 20.00 UUR
STADION DE GEUSSELT

1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - JONG AJAX
VRIJDAG 24 JANUARI 2020 20.00 UUR
STADION DE GOFFERT
VRIJE VERKOOP

N.E.C. - SC CAMBUUR
VRIJDAG 31 JANUARI 2020 20.00 UUR
STADION DE GOFFERT
VRIJE VERKOOP

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

20

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM
20 december

21
SPEELRONDE

UIT

0-3

Go Ahead Eagles

		

Almere City

2-0

Roda JC Kerkrade

		

Jong Ajax

2-0

TOP Oss

		

FC Den Bosch

2-1

Jong PSV

		

FC Eindhoven

1-4

N.E.C.

		

MVV

4-1

Helmond Sport

		

FC Volendam

3-3

De Graafschap

21 december

NAC Breda

3-0

FC Dordrecht

22 december

Excelsior

1-3

SC Cambuur

SC Telstar

3-1

Jong AZ

DATUM

THUIS

10 januari

Helmond Sport

20.00 uur

NAC Breda

		

SC Telstar

20.00 uur

FC Eindhoven

		

De Graafschap

20.00 uur

Jong FC Utrecht

		

FC Dordrecht

20.00 uur

Excelsior

		

SC Cambuur

20.00 uur

FC Volendam

Roda JC Kerkrade

12.15 uur

MVV Maastricht

Go Ahead Eagles

14.30 uur

Almere City

N.E.C.

16.45 uur

FC Den Bosch

Jong AZ

20.00 uur

TOP Oss

Jong PSV

20.00 uur

Jong Ajax

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

17 januari

MVV Maastricht

20.00 uur

N.E.C.

Almere City

20.00 uur

De Graafschap

		

TOP Oss

20.00 uur

SC Cambuur

		

FC Eindhoven

20.00 uur

Helmond Sport

		

Excelsior

20.00 uur

SC Telstar

		

NAC Breda

20.00 uur

Jong AZ

12 januari
		
		
13 januari
		

22

UITSLAG

Jong FC Utrecht

		

SPEELRONDE

THUIS

		

		

TIJD

UIT

FC Volendam

20.00 uur

Jong PSV

19 januari

FC Den Bosch

14.30 uur

Go Ahead Eagles

20 januari

Jong Ajax

20.00 uur

Go Ahead Eagles

Jong FC Utrecht

20.00 uur

Roda JC Kerkrade
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 20 DECEMBER 2019

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

20

13

3

3

32

45

2

Jong Ajax

20

11

3

4

28

42

3

De Graafschap

20

9

10

1

22

37

4

FC Volendam

20

10

4

5

4

37

5

Go Ahead Eagles

20

9

10

2

11

34

6

NAC Breda

20

9

4

6

11

34

7

Go Ahead Eagles

20

6

4

6

5

34

8

Almere City FC

20

7

4

7

2

31

9

N.E.C.

20

7

6

6

7

30

10

SC Telstar

20

7

5

7

2

29

11

FC Den Bosch

20

7

10

4

3

28

12

Jong FC Utrecht

20

4

7

6

0

28

13

FC Eindhoven

20

6

4

10

-14

22

14

Jong AZ

20

5

5

10

-6

20

15

MVV Maastricht

20

4

4

11

-14

19

16

Roda JC Kerkade

20

4

8

8

-8

17

17

Jong PSV

20

4

4

12

-15

16

18

TOP Oss

20

4

3

13

-22

15

19

Helmond Sport

20

3

5

12

-25

14

20

FC Dordrecht

20

1

5

13

-26

11

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Robert Mühren

SC Cambuur

15

Lassina Traore

Jong Ajax

13

Reda Kharchouch

SC Telstar

13

Jurgen Ekkelenkamp

Jong Ajax

11

Ike Ugbo

Roda JC Kerkrade

10

Jamie Jacobs

SC Cambuur

10

Ralf Seuntjens

De Graafschap

10

Ruben da Rocha Rodrigues FC Den Bosch
Ole Romeny

N.E.C.

10
6
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TALENT IN BEELD

TIB Jordy Ruizendaal
Tijdens Talent in beeld lichten wij elke keer een speler uit de Voetbalacademie uit. Deze keer is dat Jordy
Ruizendaal, 18 jaar, dit seizoen spelend in de O19-1 als aanvaller.
N.E.C.
Op 5-jarige leeftijd begon Jordy met officieel te voetballen
bij een voetbalclub. 12 jaar lang was IJsselmeervogels zijn
club voordat N.E.C. hem op 17-jarige leeftijd naar Nijmegen
haalde. Hier is hij nu bezig aan zijn tweede seizoen.
Jordy omschrijft zichzelf als een controlerende
verdedigende middenvelder met overzicht en vind zichzelf
een echte teamspeler. Als controlerende middenvelder
kent hij zijn eigen kwaliteiten: “Ik vind mijzelf een goede
spelverdeler met een goede opbouw van achteruit”. Toch
is hij er ook van bewust wat er nog beter kan. Zo moet het
technische gedeelte, de rust aan de bal maar tegelijkertijd
ook omschakelen naar een hoog baltempo een stuk beter
worden.
Hoogtepunt
Zijn hoogtepunt bij N.E.C. is recentelijk. Hij nam het als
aanvoerder met zijn ploeg op tegen Ajax en wist uiteindelijk

met drie punten weer van het veld te stappen. Een goede
wedstrijd en mooie overwinning die hem voor altijd zal
bijblijven.
Buiten het veld
Naast het voetballen is er ruimte voor ontspanning. Voor
Jordy betekend dat vooral het relaxen met vrienden en
familie of het spelen van FIFA. Naast zijn voetbalcarrière
zou Jordy graag een eigen bedrijf willen hebben. Wat voor
bedrijf dat weet hij nog niet.
Toekomst
Zijn volgende stap in zijn carrière is duidelijk. Het eerste van
N.E.C. halen en daar doorbreken. Mocht dat lukken dan
hoopt hij in de toekomst de stap te kunnen maken naar
de subtop of misschien wel ooit verder dan dat. Om deze
doelen te behalen blijft hij keihard werken aan zowel zijn
sterke als verbeterpunten om zo een complete voetballer
te worden.

26

VOETBAL ACADEMIE

AWC, RKSV Brakkenstein en EGS brengen
aantal Partnerclubs op 19
Het jaar 2019 werd afgesloten met in totaal 19 Partnerclubs
nu ook het Wijchense AWC, RKSV Brakkenstein uit
Nijmegen en EGS uit de gemeente Grave zijn aangesloten.
Als betaald voetbalorganisatie gelooft N.E.C. dat elk
voetballend jongetje en meisje recht heeft op een
goede begeleiding en voelt de club uit Nijmegen de
verantwoordelijkheid om clubs in de regio hierbij te helpen.
Door het delen van kennis worden de amateurverenigingen
ondersteunt bij het ontwikkelen van hun spelers en trainers
en het najagen van hun ambities.

partnerbijeenkomsten en een enthousiaste regio. In 2020
gaan we door met het beïnvloeden van de beïnvloeders
en blijven we bijeenkomsten organiseren voor hoofd
jeugdopleidingen, coördinatoren, trainers en scouts van
amateurverenigingen. Daarbij verwacht ik dat er in 2020
nog de nodige verenigingen zullen aansluiten."
Naast AWC, Brakkenstein en EGS bestaat het lijstje
Partnerclubs uit Berghem Sport, Beunings Boys, Blauw
Geel, Blauw Wit, BVC’12, DIO’30, DVOL, HVCH Heesch, SV
Nijmegen, Oranje Blauw, OSC, Overasseltse Boys, Quick’88,
VV Trekvogels, WVW Weurt en SC Woezik.

Dominique Scholten, manager Voetbalacademie N.E.C.
is vooral trots op hoe deze samenwerking in korte tijd
vorm heeft gekregen. "19 Partnerclubs, 7 goed bezochte
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

HET
BEGINT
Bij
VOETBAL OP VRIJDAG: SCHAKELPROGRAMMA
ELKE
WeerVRIJDAG 19:30 UUR OP FOX SPORTS 1
trekken wij
ten strijde.
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