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Weer
trekken wij
ten strijde.
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12:15 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.’er,
Afgelopen week speelden we onze eerste thuiswedstrijd van het kalenderjaar tegen Excelsior. Het werd
een avond om niet snel te vergeten. Een avond waarin we veerkracht toonden en uiteindelijk met 3-2 te
sterk waren voor de Rotterdamse ploeg. Vanavond wacht ons de volgende belangrijke klus, tegen een
tegenstander van formaat: SC Cambuur.
We ontvangen vanavond de koploper van de Keuken Kampioen Divisie is het Goffertstadion. De Friezen
waren daarnaast de tegenstander waartegen wij op 28 augustus de competitie openden. Toentertijd nog
met publiek, waar dat vandaag nog altijd helaas niet mogelijk is.
De rol van het publiek kan bij dit soort wedstrijden namelijk heel groot zijn. Uiteraard geldt dit bij alle
wedstrijden, maar bij dit soort wedstrijden kunnen jullie N.E.C.’ers nét altijd even dat extraatje betekenen
voor de ploeg op het veld. Ook op afstand hopen we deze steun ook te ontvangen. Het zal namelijk geen
makkelijke wedstrijd worden voor ons N.E.C., maar een sportieve uitdaging gaan we nooit uit de weg!
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 vandaag. Heel veel plezier en succes gewenst. 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.

SC CAMBUUR

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

TECHNISCHE STAF
Henk de Jong (Trainer/Coach)
Sandor van der Heide (Assistent-trainer)
Pascal Bosschaart (Assistent-trainer)
Martijn Barto (Assistent-trainer)
Peter van der Vlag (Keeperstrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

1. Sonny Stevens (K)

22. Norbert Alblas (K)

12. Pieter Bos (K)

31. Job Schuurman (K)

23. Brett Minnema (K)

3. Rens van Eijden

2. Jasper ter Heide

4. Kevin Bukusu

3. Calvin Mac-Intosch

5. Gabriël Çulhacı

4. Erik Schouten

6. Jordy Bruijn

5. Doke Schmidt

7. Elayis Tavsan

6. Mees Hoedemakers

8. Édgar Barreto

7. Issa Kallon

10. Jonathan Okita

8. Jamie Jacobs

11. Ayman Sellouf

9. Maarten Pouwels

12. Thomas Beekman

10. Mitchel Paulissen

15. Javier Vet

11. Giovanni Korte

16. Souffian El Karouani

14. Michael Breij

18. Mathias de Wolf

15. Joris Kramer

20. Joep van der Sluijs

16. Alex Bangura

23. Anton Fase

18. Stanley Akoy

26. Cas Odenthal

19. Sven Nieuwpoort

28. Bart van Rooij

20. Robin Maulun

32. Rangelo Janga

21. Robert Mühren

34. Terry Lartey Sanniez

22. Delano Ladan

71. Dirk Proper

24. David Sambissa

77. Terell Ondaan

26. Ragnar Oratmangoen
27. Jarchinio Antonia

SPORT
SNELDERS

MET

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – SC CAMBUUR

Vanmiddag staat voor N.E.C. een uitdaging van formaat op het programma. Met SC Cambuur
komt namelijk de koploper van de Keuken Kampioen Divisie op bezoek. Vorig seizoen leken de
Leeuwarders al onbedreigd op de Eredivisie af te stomen, maar toen gooide de door corona
noodzakelijke vroege seizoensstop roet in het Friese eten. Ook nu prijkt de ploeg van trainer
Henk de Jong weer bovenaan de ranglijst, al zitten de achtervolgers nu nog steviger in het spoor.
Afgelopen weekend viel voor SC Cambuur een zeldzame nederlaag te noteren. Na acht competitieoverwinningen op rij verloren de Friezen vorige week namelijk in eigen huis met 0-1 van FC Volendam.
Het feit dat geen punt werd behaald in de wedstrijd was overigens niet de enige zeldzaamheid. Het was
namelijk ook voor het eerst sinds 11 september (!) dat de geel-blauwen niet tot scoren kwamen. Destijds
was Go Ahead Eagles in Leeuwarden met 0-2 te sterk. SC Cambuur heeft in de persoon van Robert
Mühren de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie in de gelederen. In achttien wedstrijden wist de
ervaren spits dit seizoen al evenzoveel doelpunten te maken.
In tegenstelling tot de tegenstander van vandaag wist N.E.C. vorige week tegen Excelsior wél drie punten
op het conto bij te schrijven, maar daar leek het na de eerste helft nog allerminst op. De ploeg van trainer
Rogier Meijer keek na 45 minuten namelijk tegen een 0-2 achterstand aan, maar wist in de tweede helft
onder aanvoering van Jonathan Okita gelukkig de rug te rechten. Door doelpunten van hem, Souffian El
Karouani en Jordy Bruijn (penalty) werden de Rotterdammers toch nog met een nederlaag op zak terug
naar Kralingen gestuurd.
Tegen Cambuur zal minder slap aan de wedstrijd begonnen moeten worden als tegen Excelsior om
uiteindelijk tot een goed resultaat te komen. Winnen betekent goede zaken doen en steviger nestelen in
de subtop, verliezen kan er zomaar voor zorgen dat je een paar plekken zakt. Vorig jaar lukte dat winnen
in eigen huis niet. Mede dankzij een wonderschoon doelpunt van Robert Mühren werd het toen 0-2 voor
de Friezen. In Leeuwarden werd het in de eerste speelronde van dit seizoen ook al 2-0 voor SC Cambuur.
Tijd om die (korte) serie te doorbreken, zelf goede zaken te doen en Cambuur een pas op de plaats te
laten maken in de strijd om de bovenste plekken op de ranglijst.
De aftrap is vanmiddag om 12.15 uur en de scheidsrechter van vandaag is Edwin van de Graaf. De
wedstrijd is in zijn geheel te zien op ESPN 1.

Door Teun van Thiel
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Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - SC CAMBUUR
Vanmiddag komt de lijstaanvoerder op bezoek in de Goffert. SC Cambuur, ploeg die bezig is aan
een uitmuntend seizoen waarin het soms wel als een onverslaanbare machine oogt. Het wordt
vanavond een behoorlijk zware klus voor de ploeg van Rogier Meijer, dat de punten momenteel
goed kan gebruiken. Gezien de resultaten uit het verleden blijkt N.E.C. het vaakst als winnaar uit
de strijd te komen, bijvoorbeeld in 2017.
Het is 3 november in 2017 wanneer N.E.C.
bezoek krijgt van de ploeg uit Leeuwarden.
Vooralsnog was het nog geen enkele club
gelukt om de Nijmegenaren te verslaan in het
Goffertstadion dit seizoen. Wel is het Cambuur
dat de eerste kans krijgt, na wat geklungel door
de Nijmeegse defensie. In de openingsfase
ziet N.E.C. er slordig uit en geeft het de nodige
kansen weg. Zelf creëert het in de tiende minuut
voor het eerst een kans, via Sven Braken, maar
hij mikt net naast het doel. Hierna neemt de
ploeg van, toenmalig coach, Adrie Bogers het
heft in handen en weet het steeds vaker richting
het doel van de blauw-gelen te voetballen. Een
aantal minuten en kansen van N.E.C. verder
staat het nog altijd 0-0 wanneer de ploegen de

Weer
trekken wij
ten strijde.

kleedkamers gaan opzoeken. Na een slordig
begin is het N.E.C. dat de overhand heeft en zal
in de tweede helft de kansen echt af moeten
gaan maken.
Het duurt slechts drie minuten voor de bal in
het doel belandt nadat de ploegen terug op
het veld staan. Maar het zijn de bezoekers uit
het noorden die deze goal maken. Kevin van
Kippersluis rondt een fraaie pass van Bryan
Smeets af en verschalkt daarmee doelman
Joris Delle. N.E.C. moet dus een inhaalslag gaan
maken, mocht het nog willen winnen. Maar de
rood-groen-zwarten hebben de nodige moeite
met de leeuwarders. Kansen zijn er over en
weer in de openingsfase van het tweede bedrijf
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PROGRAMMA
EN UITSL AGEN
UIT
DE OUDE DOOS
van de wedstrijd. Het is uiteindelijk N.E.C. dat
hier als eerstvolgende profijt uit haalt. Nadat
de bal via een rommelige omweg bij Mohamed
Rayhi terechtkomt, twijfelt hij niet en vindt het
net. Het staat weer gelijk met nog ongeveer een
halfuur te spelen. Gezien het spelbeeld is het
meer de vroeg wie de volgende maakt, in plaats
van of er nog een doelpunt valt. Kansen blijven
namelijk komen.
Het antwoord op die vraag wordt gegeven in
de 68e minuut. N.E.C. onderschept de bal op
eigen helft en is er dan razendsnel uit. Ferdi
Kadioglu versnelt met de bal aan de voet en
geeft vervolgens mooi mee aan Mohamed
Rayhi, die op zijn beurt werkelijk fantastisch
afrondt. Een fraai lobje is te sterk voor doelman
Erik Cummings. Door dit fraaie doelpunt
staat de thuisploeg eindelijk op die verdiende
voorsprong, zeker gezien de kansenverhouding
in de eerste helft. Nu is het taak om dit niet
meer uit handen te geven. Een paar keer lijkt
dit nog mis te gaan, zo raakt Justin Mathieu
namens de uitspelende ploeg nog een keer
het aluminium. Maar het is de doelman van

Weer
trekken wij
ten strijde.

de Friezen die hen de das om doet, nadat hij
in de fout gaat, krijgt Rayhi een kans voor zijn
hattrick. Hij legt de bal echter af waardoor er
nog een been tussen gestoken kan worden:
corner voor N.E.C. De doelman, Erik Cummings,
lijkt hiermee goed weg te komen, maar niets in
minder waar. Na een kort genomen hoekschop
is het Steeven Langil die over de achterlijn een
mannetje passeert en het dan vanuit een op het
oog onmogelijke hoek probeert. Een rollertje
wordt geproduceerd, maar de doelman krijgt
er alsnog geen grip op en laat de bal door zijn
benen het doel in rollen:3-1 voor N.E.C. Met
deze treffer is de wedstrijd beslist en binnen
voor de Nijmegenaren.
Lukt het de ploeg van Rogier Meijer vanmiddag
weer om de punten in eigen huis te houden
tegen de ploeg uit Leeuwarden?
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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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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

EEN PRACHTIG VOORBEELD VAN WAT SAMENWERKEN
KAN OPLEVEREN!
N.E.C. Maatschappelijk en IT4Kids slaan de handen ineen om wederzijdse maatschappelijke doelstellingen te
realiseren. Gezamenlijk vertrekpunt daarbij is dat ieder kind in Nederland een kans verdient. Door te sporten
met leeftijdsgenoten bouw je aan #skills4life zoals; discipline, samenwerken, zelfvertrouwen, respect en
mentale weerbaarheid. Met gerecyclede producten zorgt IT4Kids er daarnaast voor dat jij geen achterstand
hoeft op te lopen tijdens het thuisonderwijs.
13
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N.E.C.
MAATSCHAPPELIJK
IT4Kids geeft kinderen deze sportkans middels
afgeschreven hardware. De hardware die
door bedrijven, scholen en instellingen wordt
gedoneerd aan IT4Kids zal worden opgehaald
waarna de data op een veilige en certificeerde
manier verwijderd zal worden. Vervolgens
krijgt de hardware een tweede leven of wordt
milieuvriendelijk gerecycled. De waarde hiervan
gaat naar goede doelen en geeft kinderen
een duurzame sportkans. 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. Zo
werden er bijvoorbeeld al 24 laptops, door het
techbedrijf ADP, gedoneerd aan Quiet Nijmegen
om gezinnen die in (stille) armoede te leven te
voorzien van een goedwerkende laptop!

Weer
trekken wij
ten strijde.

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.
Wil jij IT doneren? Neem dan contact op met
N.E.C. Maatschappelijk via maatschappelijk@
nec-nijmegen.nl.
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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.

Weer
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ten strijde.

WWW.IT4KIDS.COM
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WEDSTRIJD IN BEELD N.E.C. - EXCELSIOR
Vorige week speelde N.E.C., net als vandaag, in het eigen Goffertstadion. Excelsior
was de tegenstander waartegen de ploeg van Rogier Meijer aantrad. Door een stroef
begin kwam de tegenstander uit Rotterdam al snel op een 0-2 voorsprong. Maar
de Nijmegenaren gaven niet op en wisten terug te komen in de wedstrijd. Drie keer
wist de formatie in het Rood, Groen en Zwart te scoren in de tweede helft, wat de
eindstand op 3-2 bracht.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
N.E.C. - EXCELSIOR

3-2
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Foto's: Broer van den Boom
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: SC CAMBUUR
Vandaag, zondag 17 januari, staat de tweede thuiswedstrijd van dit jaar op het programma. De
tegenstander is de huidige lijstaanvoerder van de competitie: SC Cambuur. Een tegenstander
waar N.E.C. al de nodige ontmoetingen mee heeft uitgevochten. Lees hier alles wat je moet
weten over de ploeg uit het noorden voor het treffen van vanmiddag.
SC Cambuur is opgericht in 1964 ter vervanging
van een andere club, VV Leeuwarden, dat op haar
beurt terugkeerde naar het amateurniveau. De
club begon in de Tweede Divisie, maar wist meteen
dat jaar al te promoveren naar de competitie
waarin de club nu ook haar wedstrijden afwerkt.
Maar in de tussentijd is de club ook nog een aantal
seizoenen actief geweest in de Eredivisie. In totaal
kende de Leeuwardse club drie verschillende
avonturen op het hoogste niveau. Lang duurde
deze echter niet, want in totaal speelde de
Noorderlingen slechts zeven seizoenen in de
Eredivisie. Dat is een stuk minder dan N.E.C. met
veertig seizoenen Eredivisie-ervaring.

Het is dus wel te stellen dat de club in het blauw
en geel een echte Eerste Divisie club is. Hierin
draait het de laatste jaren echter wel vaak mee
in de top. Vorig seizoen leek de club, na vier jaar
Keuken Kampioen Divisie, dan ook weer terug te
keren naar de hoogst haalbare voetbalcompetitie
van Nederland. Dat mocht uiteindelijk niet zo zijn,
vanwege het stilleggen van de competitie. De
formatie uit Leeuwarden doet er dit seizoen dan
ook alles aan om deze wens dit seizoen opnieuw
uit te laten komen.
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DE TEGENSTANDER: SC CAMBUUR
Daar zijn de Friezen tot nu toe erg goed bezig.
Ze bezetten momenteel de eerste plaats op de
ranglijst en wisten er een aantal keer flink op los
te scoren. Zo werden MVV Maastricht en directe
concurrent Almere City FC zelfs verslagen met
zevenklappers en wist het daarnaast nog zeven
andere wedstrijden minimaal drie keer te scoren.
SC Cambuur heeft bij aanvang van de wedstrijd
van vandaag dan ook een positief doelsaldo van
veertig goals. N.E.C. kent een doelsaldo van elf in
de plus.

Waar ook hoop uit te halen is, zijn de resultaten
in voorgaande wedstrijden tegen de Friezen.
Veertig keer stonden de ploegen tegenover
elkaar, waarvan zeventien keer de buit voor de
Nijmegenaren was. Cambuur won tien keer en de
overige edities eindigde in een gelijke stand. Ook
verloor N.E.C. pas drie keer op eigen grond van de
huidige koploper, in twintig gespeelde wedstrijden.
Het zal vanmiddag moeten blijken of deze goede
lijn ook dit seizoen doorgetrokken wordt.

Soms leek de ploeg van trainer Henk de Jong
onverslaanbaar, maar vorige week wist FC
Volendam het tegendeel te bewijzen en bezorgde
de Friezen een nederlaag. Dit biedt natuurlijk
hoop voor N.E.C., dat de punten natuurlijk hard
kan gebruiken.

Weer
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
50' Sven Nieuwpoort

1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

75' Robert Mühren

2-0

Datum: 		

28-08-2020

Locatie: 		

Cambuurstadion

Bezoekers: 		

2500

Scheidsrechter:

Rob Dieperink

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

57' Robert Mühren

0-1

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

77' Robert Mühren

0-2

Datum: 		

31-01-2020

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

8230

Scheidsrechter:

Bas Nijhuis

Weer
trekken wij
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SPEELRONDE
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM

THUIS

8 januari

De Graafschap

2-0

Telstar

MVV Maastricht

0-2

Jong FC Utrecht

N.E.C.

3-2

Excelsior

		

Almere City FC

0-0

FC Eindhoven

		

SC Cambuur

0-1

FC Volendam

		

NAC Breda

2-2

Roda JC Kerkrade

Jong Ajax

2-2

Helmond Sport

10 januari

Go Ahead Eagles

1-0

TOP Oss

11 januari

FC Den Bosch

1-2

Jong AZ

FC Dordrecht

2-3

Jong PSV

		
		

9 januari

SPEELRONDE
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UIT

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

15 januari

Excelsior

20:00

FC Eindhoven

		

FC Dordrecht

20:00

FC Volendam

		

Go Ahead Eagles

20:00

MVV Maastricht

		

Helmond Sport

20:00

FC Den Bosch

		

Jong AZ

20:00

Almere City FC

		

Roda JC kerkrade

20:00

De Graafschap

16 januari

TOP Oss

12:15

Telstar

17 januari

N.E.C.

12:15

SC Cambuur

18 januari

Jong PSV

20:00

NAC Breda

Jong FC Utrecht

20:00

Jong Ajax

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

22 januari

Almere City FC

20:00

FC Dordrecht

SC Cambuur

20:00

Jong PSV

		

MVV Maastricht

20:00

Helmond Sport

		

Roda JC kerkrade

20:00

Jong FC Utrecht

		

Telstar

20:00

Jong AZ

		

TOP Oss

20:00

Excelsior

23 januari

FC Den Bosch

14:00

NAC Breda

24 januari

FC Volendam

12:15

De Graafschap

25 januari

FC Eindhoven

21:00

N.E.C.

Jong Ajax

18:45

Go Ahead Eagles

		

SPEELRONDE 21

UITSLAG
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 12 JANUARI 2021

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

19

15

1

3

40

46

2

Almere City FC

19

13

5

1

20

44

3

De Graafschap

19

12

2

5

10

38

4

NAC Breda

19

11

3

5

18

36

5

N.E.C.

19

10

4

5

11

34

6

FC Volendam

19

9

6

4

21

33

7

Go Ahead Eagles

19

9

5

5

9

32

8

Telstar

19

8

4

7

6

28

9

FC Eindhoven

19

7

6

6

-2

27

10

Roda JC Kerkrade

19

6

8

5

3

26

11

Jong FC Utrecht

19

8

1

10

-5

25

12

TOP Oss

19

7

4

8

-8

25

13

Jong Ajax

19

6

5

8

-4

23

14

Helmond Sport

19

5

6

8

-8

21

15

Excelsior

19

6

2

11

-1

20

16

Jong PSV

19

5

4

10

-8

19

17

MVV Maastricht

19

4

4

11

-22

16

18

Jong AZ

19

4

3

12

-23

15

19

FC Den Bosch

19

2

5

12

-24

11

20

FC Dordrecht

19

3

2

14

-33

11

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Robert Mühren

SC Cambuur

Elias Mar Omarsson

Excelsior

17

Ralf Seuntjes

De Graafschap

12

Thomas Verheijdt

Almere City FC

11

Jeredy Hilterman

Jong FC Utrecht

11

Sydney van Hooijdonk

NAC Breda

10

Glynor Plet

Telstar

9

Giovanni Korte

SC Cambuur

8

Issa Kallon

SC Cambuur

8

Nick Doodeman

FC Volendam

8

Jordy Bruijn

N.E.C.

7

18
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TALENT IN BEELD: KAS DE WIT
Tijdens ‘talent in beeld’ wordt er elke keer een speler uit de voetbalacademie uitgelicht. Deze keer is
dat: Kas de Wit. Deze 17-jarige talentvolle voetballer die dit seizoen uitkomt voor de O18 als aanvallende
middenvelder, een echte nummer tien.

Als 7-jarige jongetje begon Kas met voetballen
bij Roda’28 uit Winssen. Daar duurde het slechts
twee jaar voordat zijn talent bij andere clubs
opviel, waaronder N.E.C. De overstap werd niet
veel later gemaakt en sindsdien voetbalt Kas in de
Voetbalacademie van de Nijmeegse voetbalclub.
Hij omschrijft zichzelf als een creatieve,
hardwerkende middenvelder. Hij vergelijkt zichzelf
graag met een speler als Ronaldinho. Niet zozeer
vanwege de voetbalkwaliteiten maar doordat hij
altijd plezier heeft tijdens het voetballen, iets wat
natuurlijk niet mag ontbreken. Daarnaast is Kas
zich er goed van bewust waar hij goed in is en
waar hij nog aan moet werken.

Weer
trekken wij
ten strijde.

“Mijn sterke punten zijn mijn kwaliteit om door
middel van techniek mezelf vrij te spelen en om
voor medespelers ruimte te creëren”, aldus de
jonge spelmaker. “Daarnaast heb ik ook scorend
vermogen”, voegt hij toe. Toch is er altijd ruimte
voor verbetering, zo weet ook Kas zelf: “Mijn
verbeterpunt is dat ik nog meer om mij heen moet
kijken naar mijn teamgenoten, daar ga ik nog aan
werken.”
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Hoogtepunt
Het hoogtepunt van Kas bij N.E.C. was er een om
niet snel te vergeten. “In 2019 wist ik met mijn
team de bekerfinale te bereiken. Hierin namen we
het op tegen de leeftijdsgenoten van Feyenoord.
Helaas wisten we niet te winnen en de beker mee
naar huis te nemen, maar het was toch een mooie
ervaring om op deze leeftijd een keer mee te
maken”, vertelt Kas.
Buiten het veld
Doordeweeks en op zaterdag wordt er natuurlijk
veel gevoetbald. Buiten het veld brengt Kas
voornamelijk zijn tijd door met zijn familie en
vrienden. Daarnaast houdt hij ervan om af en toe
een potje FIFA te spelen.

Weer
trekken wij
ten strijde.

Toekomst
Voetbal is voor Kas alles. “Ik heb eerlijk gezegd
geen idee wat ik naast het voetbal zou willen
doen, omdat ik nu heel veel bezig ben met het
voetballen”, stelt de nummer 10. Daarom heeft hij
op dit moment maar één doel voor ogen: “Graag
zo snel mogelijk mijn debuut in het eerste elftal
van N.E.C. maken.” Maar hij durft ook al verder te
kijken dan dat en hoopt binnen tien jaar sowieso
bij een Europese topclub te spelen. “Hard werken,
geduldig blijven en veel voor zichzelf trainen is
voor mij de sleutel tot dat succes”, sluit het talent
af.
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Weer
trekken wij
ten strijde.
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ZELFDE ZENDER, ANDERE NAAM
Weer
trekken wij
ten strijde.

WWW.ESPN.NL
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Weer
trekken wij
ten strijde.
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