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Weer
trekken wij
ten strijde.

DONDERDAG 21 JANUARI 2021
18:45 uur

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,
Afgelopen zondag traden we voor het laatst aan in onze Goffert en vanavond staat de nieuwe uitdaging
ons alweer te wachten. In de strijd om het TOTO KNVB Bekertoernooi ontvangen we vanavond Fortuna
Sittard. Een belangrijke wedstrijd, waarbij we ons als ploeg kunnen meten aan een ploeg die momenteel
in een goede flow zit in de Eredivisie.
Zondag nog hielden we SC Cambuur in het Goffertstadion op een gelijkspel. Tijdens deze wedstrijd lieten
we zien dat we goed staan tegen een topploeg uit de Keuken Kampioen Divisie. In combinatie met onze
strijd kunnen we het veel ploegen lastig maken en dat geeft ons als club vertrouwen. Vanavond is ons
volgende meetmoment.
Natuurlijk hadden we het duel van vanavond, in de achtste finales van het bekertoernooi, graag in een
volle Goffert, samen met jullie, gespeeld. Helaas is dit nog altijd niet mogelijk, maar desondanks rekenen
we wederom op jullie steun.
Samen zijn wij N.E.C. en samen knokken we voor goede resultaten, dus ook vandaag. Heel veel plezier en
succes gewenst met de wedstrijd. Ik reken, ook op afstand, op jullie!

Met sportieve groet,

Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kleding: Hoogenboom Mode

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

FORTUNA SITTARD

TECHNISCHE STAF
Rogier Meijer (Trainer/Coach)
Ron de Groot (Assistent-Trainer)
Stefan Maletic (Assistent-Trainer)
Marco van Duinen (Keeperstrainer)

TECHNISCHE STAF
Sjors Ultee (Trainer/Coach)
Robby Alflen (Assistent-trainer)
Sieb Dijkstra (Keeperstrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

1. Yanick van Osch (K)

22. Norbert Alblas (K)

40. Joshua Wehking (K)

31. Job Schuurman (K)

41. Tom Hendriks (K)

3. Rens van Eijden

77. Alexei Koselev (K)

4. Kevin Bukusu

2. Martin Angha

5. Gabriël Çulhacı

4. Branislav Ninaj

6. Jordy Bruijn

5. Roel Janssen

7. Elayis Tavsan

6. Jorrit Smeets

8. Édgar Barreto

7. Lisandro Semedo

10. Jonathan Okita

8. Zian Flemming

11. Ayman Sellouf

9. Sebastian Polter

12. Thomas Beekman

10. Mats Seuntjes

15. Javier Vet

11. Emil Hansson

16. Souffian El Karouani

12. Clint Essers

18. Mathias de Wolf

14. Tesfaldet Tekie

19. Etien Velikonja

17. Djibril Dianessy

20. Joep van der Sluijs

18. Mike van Beijnen

23. Anton Fase

21. Grégoire Amiot

26. Cas Odenthal

22. Adnan Ugur

28. Bart van Rooij

23. Ben Rienstra

32. Rangelo Janga

24. Nassim El Ablak

34. Terry Lartey Sanniez

25. Mickaël Tirpan

71. Dirk Proper

27. Samuel Moutoussamy

77. Terell Ondaan

35. George Cox
44. Lazaros Rota

SPORT
SNELDERS

MET

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING

N.E.C. – FORTUNA SITTARD
De manier waarop is misschien niet echt de meest heroïsche (N.E.C. heeft al twee speelrondes
overleefd zonder daadwerkelijk in actie te hoeven komen), maar feit is dat de ploeg van Rogier
Meijer vanavond uitkomt in de achtste finale van het nationale bekertoernooi. Tegenstander is
Fortuna Sittard, dat uitkomt in de Eredivisie en het daar sinds het aantreden van trainer Sjors
Ultee zeer goed doet.
Van de laatste vier wedstrijden in de Eredivisie wist Fortuna Sittard er drie te winnen. Zo werd afgelopen
weekend nog met 0-2 gewonnen bij PEC Zwolle en werden twee weken ook al drie punten mee naar huis
genomen vanuit Heerenveen (1-3). Nog een week eerder wonnen de Limburgers in eigen huis met 2-1
van RKC. Het zorgt er al met al voor dat de ploeg op het moment op een keurige elfde plek op de ranglijst
staat. Fortuna kwam in de vorige ronde in de strijd om de KNVB Beker overigens wél in actie. In Kerkrade
werd Roda JC toen met 0-2 verslagen.
Een van de belangrijke spelers in de selectie van Fortuna Sittard speelde vorig seizoen nog op huurbasis
voor N.E.C. Zian Flemming wist tot nu toe al zes keer te scoren in de competitie en deed dat afgelopen
weekend ook op zeer fraaie wijze tegen zijn oude werkgever PEC Zwolle. Toch is Flemming zeker niet de
enige speler die goed in de gaten zal moeten worden gehouden. Ultee kan namelijk beschikken over heel
wat spelers met een aardige staat van dienst in de Eredivisie. Net als Zian Flemming wist bijvoorbeeld ook
aanvaller Sebastian Polter al zes keer het net te vinden en op het middenveld vinden we ervaren mannen
als Mats Seuntjens en Ben Rienstra terug.
Bij N.E.C. gaat het na een paar moeizame speelronden (verlies tegen TOP Oss en Telstar) de laatste
twee wedstrijden gelukkig weer wat beter. Afgelopen zondag werd doelpuntloos gelijkgespeeld
tegen kampioenskandidaat SC Cambuur. Een week eerder vocht de ploeg zich knap terug na een 0-2
achterstand tegen SC Excelsior. Na 90 minuten stond toen alsnog een 3-2 overwinning op het scorebord.
De laatste keer dat N.E.C. en Fortuna Sittard tegenover elkaar stonden was afgelopen najaar, toen in
Sittard een besloten oefenwedstrijd werd afgewerkt. Het was de debuutwedstrijd van Terell Ondaan
en gescoord werd er die middag niet. Aan beide kanten ontbraken de nodige spelers en werd volop
gewisseld, dus al te veel waarde kan aan die uitslag niet opgehangen worden. N.E.C. zal waarschijnlijk
een goede dag moeten hebben om een goed resultaat te boeken tegen een 'Fortuna Sittard in vorm',
maar onmogelijk is het natuurlijk allerminst. Het zal in ieder geval moeten beginnen bij één ding: strijd!
Mouwen omhoog en knokken voor rood, zwart en groen!
De aftrap is vanavond om 18.45 uur. De wedstrijd is te zien op ESPN 2 en staat onder leiding van
scheidsrechter Kevin Blom.
Door Teun van Thiel
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Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS FORTUNA SITTARD - N.E.C.
Vanavond staat er een wedstrijd op de planning tegen een gewaagde tegenstander, zo blijkt uit
eerdere ontmoetingen. De balans tussen N.E.C. en Fortuna Sittard in onderlinge duels is namelijk
ongeveer gelijk. Om in de stemming te komen voor het bekerduel van vandaag kijken we eens
terug naar 2011, toen de clubs elkaar ook troffen in het bekertoernooi.

Op 20 september 2011 speelt N.E.C. een
uitwedstrijd in het zuidelijke Limburg. Voor de
tweede ronde van het landelijke bekertoernooi
is de Nijmeegse voetbalclub gekoppeld aan
Fortuna Sittard. Om 20.00 uur, voor zo’n 2500
supporters, gaat de wedstrijd van start. Het
is de ploeg uit Nijmegen dat sterk opent en
voor de eerste kansen van de wedstrijd zorgt.
Deze kansen worden echter niet benut en na
verloop van tijd draait het spelbeeld. Fortuna
Sittard weet steeds meer kansen te creëren en
is daarmee de meeste dreigende ploeg in het
tweede deel van de eerste helft. Op de eerste
goal moet het publiek echter nog wel even
wachten; die valt namelijk pas vlak voor rust.
Danny Hoesen wordt goed weggestoken en
druk vervolgens goed af: 1-0 voor de thuisploeg.

Weer
trekken wij
ten strijde.

Het zal in de tweede helft anders moeten aan
de kant van N.E.C., dat weet ook Alex Pastoor en
hij zet er een extra spits bij in de persoon van
Género Zeefuik. Wederom is het de Gelderse
ploeg in het rood, groen en zwart dat de eerste
kansen krijgt in het tweede bedrijf van de
wedstrijd. Echter weten de ploeg wederom niet
af te ronden en biedt het Fortuna de kans om
de voorsprong te verdubbelen. Die kans neemt
de ploeg uit het zuiden met beide handen aan.
Danny Hoesen, ditmaal de assistgever, geeft de
bal voor op Harry Gommans en die rondt af.
Met nog een halfuur op de klok staat N.E.C. een
behoorlijk lastige klus te wachten.
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Maar de ploeg van Alex Pastoor geeft niet op, én
met succes: in de 73e minuut is het Lasse Schöne
die een verlengde voorzet op zijn rechtervoet
krijgt. Hij werkt de bal van dichtbij in het doel en
brengt zijn ploeg terug in de wedstrijd. Er is nog
één doelpunt nodig voor een verlenging en twee
voor de winst, om toch nog door te bekeren. De
spanning is om te snijden in het stadion van de
Zuiderlingen, gaat N.E.C. de achterstand nog
wegwerken? De uitploeg probeert natuurlijk de
gelijkmaker te forceren en zoeken met man en
macht het doel van Fortuna op. Dit levert nog
aardig wat mogelijkheden op, maar hierdoor is
de Nijmeegse formatie ook kwetsbaar achterin.
Zo weten de groen-gelen nog een aantal keer
dreigend te zijn in de counter. We naderen
de allerlaatste minuut wanneer N.E.C. een
vrije trap krijgt op de rand van het Limburgse
zestienmetergebied. Stefan Nijland neemt zijn
verantwoordelijk en gaat achter de bal zijn en
dat blijkt zeker geen slechte keuze te zijn van de
22-jarige aanvaller: hij schiet raak! N.E.C. maakt
gelijk in de allerlaatste minuut van de reguliere
speeltijd. Op naar de verlenging!

Weer
trekken wij
ten strijde.

Het blijft bijzonder spannend in Sittard, waar
beide ploegen grote kansen krijgen in de
verlenging. Pas in de 112e minuut is het raak.
Kriztian Vadocz schiet N.E.C. langszij door
doelman Danny Wintjens te verschalken. Voor
het eerst deze avond staat de Nijmeegse
formatie op voorsprong en zal Fortuna de
jacht op de gelijkmaker willen openen. Dat
doet de ploeg uit Limburg ook, maar weten
geen doelpunt meer te maken. Na een alles
of niets poging, waarbij de doelman mee naar
voren ging, weet N.E.C. de stand zelfs nog op
2-4 te zetten. Het is Melvin Platje die de vierde
Nijmeegse goal op zijn rekening neemt. N.E.C.
bekert verder en dat gaat ten koste van Fortuna
Sittard.
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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. JUNIORS

N.E.C. JUNIORS GAAN DISCOBOWLEN BIJ
OLLROUND
Afgelopen seizoen was deze activiteit wederom een groot succes. Met ruim 40 leden hebben we een uur lang
heerlijk gebowld en daarna gezamenlijk een frietje en snack gegeten. Vandaar dat we ook dit seizoen, op
woensdag 3 februari, weer teruggaan en jij kan erbij zijn!
Op 3 februari is de bowlingbaan voor jullie, leden van N.E.C. Juniors, gereserveerd. Van 16.00 - 17.00 uur zal er een uur
lang gebowld worden en van 17.00 - 17.30 uur gaan we samen met alle kinderen smikkelen van een frietje, snack en een
drankje. We vragen hiervoor een kleine bijdrage van €7,50, dit kun je betalen bij de ingang van Ollround. Kortom, genoeg
reden om weer een leuke middag te beleven met N.E.C. Juniors!
Wil jij hier graag bij zijn? Geef jezelf op door een mail te sturen met je naam en lidnummer naar juniors@nec-nijmegen.nl.
Per baan is er plaats voor zes kinderen, wil je samen met een groepje komen, geef elkaar dan samen op. Dan wordt dit
geregeld!

N.E.C. JUNIORS GAAN DISCOBOWLEN BIJ OLLROUND
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AFGESCHREVEN
HARDWARE
IS GELD WAARD!
DONEER HET, STEUN N.E.C.
MAATSCHAPPELIJK EN GEEF KINDEREN EEN
DUURZAME SPORTKANS!
IT4KIDS
PARTNER
VAN N.E.C.
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WWW.IT4KIDS.COM
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WEDSTRIJD IN BEELD N.E.C. - SC CAMBUUR
Afgelopen zondag speelde de ploeg van trainer Rogier Meijer doelpuntloos gelijk
tegen SC Cambuur. De ploeg uit Leeuwarden kreeg enkele kansen, maar N.E.C.
stond verdedigend goed en incasseerde geen tegentreffer: 0-0. We blikken met
huisfotograaf Broer van den Boom terug op het gelijkspel.

Weer
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UITSLAG
N.E.C. - SC CAMBUUR

0-0

14

Foto's: Broer van den Boom
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: FORTUNA SITTARD
Fortuna Sittard is de tegenstander van N.E.C. in de vierde ronde van het nationale
bekertoernooi. Momenteel speelt de club uit Limburg haar wedstrijden in de competitie waar
N.E.C. ook zo naar verlangt: de Eredivisie. Maar beide clubs kwamen elkaar in verleden al
meermaals tegen. Lees hier alles over de tegenstander van vanavond.
37 keer, zo vaak speelden de ploegen tegen elkaar in een officiële wedstrijd. Het vaakst troffen ze de
ander in de hoogste voetbalcompetitie van Nederland. Uit 24 Eredivisie duels is af te lezen dat de clubs
erg gewaagd zijn aan elkaar, met een heel licht voordeel voor de Limburgers. Het grootste gedeelte van
deze ontmoetingen eindigden de wedstrijden in een gelijke stand. Naast die 24 wedstrijden, stonden de
clubs ook nog acht keer tegenover elkaar in de Eerste Divisie. In al deze edities is het de ploeg uit Sittard
nog niet gelukt te winnen van de Nijmeegse club. N.E.C. won zeven van de acht keer en er werd één keer
gelijkgespeeld.
Zo lijkt er, uit die gegevens, een kans te zijn voor N.E.C. om door te bekeren. Want daar wordt de wedstrijd
deze keer voor gespeeld: het bekertoernooi. Net als in 2011, toen de clubs elkaar ook lootten in dit
toernooi. In Sittard deed de ploeg van toenmalig coach Alex Pastoor wat het moest doen en bekerde
N.E.C. verder na een doelpuntrijk duel. Kijk voor een uitgebreid verslag van deze wedstrijd op de pagina
‘Uit de oude doos’.
Dat de clubs elkaar niet vaker tegen elkaar speelden komt doordat zij hun periodes in de Eredivisie en
de Eerste Divisie als het ware afwisselde. Waar Fortuna Sittard de jaren voor de eeuwwisseling veelal te
vinden was in de Eredivisie, was het N.E.C. dat toen juist een mindere periode kende en verschillende
seizoenen in de Eerste Divisie actief was. Maar na de eeuwwisseling kende de Nijmegenaren een
glorieperiode, met twintig jaar onafgebroken Eredivisievoetbal. In deze tijd speelde Fortuna juist veelal
in de Eerste Divisie.
Momenteel staat Fortuna Sittard op een knappe elfde plaats in de Eredivisie en heeft het de plaats
in de achtste finale van het bekertoernooi verdiend door van Roda JC Kerkrade te winnen. Kort vóór
die bekerwedstrijd speelden N.E.C. en Fortuna Sittard een oefenduel tegen elkaar, waar wederom geen
winnaar uit voort kwam. 0-0 was de uitslag begin oktober in een besloten oefenduel.
Het belooft dus een spannende en gewaagde wedstrijd te worden vandaag, maar één ding is zeker:
gelijkspelen is vandaag geen optie, dus ondanks de voorgaande resultaten komt er sowieso een winnaar.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

-

Competitie:

Vriendschappelijk (besloten)

Datum: 		

08-10-2020

Locatie: 		

Wagner & Partners Stadion

Bezoekers: 		

0

Scheidsrechter:

Onbekend

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

20' Terry Lartey Sanniez

1-0

Competitie:

TOTO KNVB Beker

22' Mark Diemers

1-1

Datum: 		

1-11-2018

28' Sven Braken

2-1

Locatie: 		

Goffertstadion

66' Finn Stokkers

2-2

Bezoekers: 		

4103

85' Lars Hutten

2-3

Scheidsrechter:

Pol van Boekel
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ACHTSTE FINALES

DATUM
Dinsdag 19 januari

THUIS
MVV Maastricht

UITSLAG
2-2 (pen.)

UIT
SC Excelsior

		

Vitesse

2-1

ADO Den Haag

		

FC Volendam

0-2

PSV

			
Woensdag 20 januari
		
		

FC Emmen

16.30

SC Heerenveen

Feyenoord

18.45

Heracles Almelo

AZ

21.00

Ajax

			
Donderdag 21 januari
		

N.E.C.

18.45

Fortuna Sittard

VVV Venlo

21.00

Go Ahead Eagles
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TALENT IN BEELD

TALENT IN BEELD: JASPER JANSEN
In het Talent in beeld lichten wij elke keer een speler uit de Voetbalacademie uit. Deze keer is dat Jasper
Jansen, een 13-jarige middenvelder die dit seizoen actief is in de O14.

N.E.C.
Jasper begon om zijn vijfde met voetballen in
de jeugd van DSV Sint Anthonis. Daar speelde
hij drie jaar waarna hij in 2005 de stap maakte
naar onze Voetbalacademie. Jasper omschrijft
zichzelf als volgt: “Ik ben een speler met veel
overzicht die de bal altijd goed kan verdelen en
mensen diep kan steken.” Zijn sterke punten zijn
volgens hem dan ook zijn pass en trappen. Ook
erkent hij zijn mindere kanten: “Ik vind dat ik op
sommige momenten agressiever mag spelen in
verdedigend opzicht.” Zijn voorbeeld binnen de
selectie van N.E.C. is Bart van Rooij.
Hoogtepunt
Tijdens zijn voetbaljaren bij N.E.C. heeft Jasper
meerdere hoogtepunten meegemaakt. Zo won hij
eens een toernooi met de O12, speelde hij een
weekend toernooi in Duitsland en speelde hij vorig
jaar met de O13 de finale van een internationaal
toernooi. Helaas verloren hij en zijn teamgenoten
die finale nipt na strafschoppen.

Buiten het veld
Buiten het veld houdt Jasper ervan om samen
met zijn vrienden te chillen. Hierbij spelen ze
vaak een potje darts. Naast het voetbal zou
Jasper misschien wel timmerman willen worden.
“Althans, in ieder geval iets met mijn handen”, zegt
het 13-jarige talent.
Toekomst
Jasper heeft één doel voor ogen, voetballen in
het eerste elftal van N.E.C. Daarvoor blijft hij hard
werken op te trainingen en werkt hij hard aan
zijn verbeterpunten. Maar eerst wil hij doorgaan
binnen de jeugdelftallen van N.E.C. en daar blijven
groeien.
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ZELFDE ZENDER, ANDERE NAAM
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WWW.ESPN.NL
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