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Weer
trekken wij
ten strijde.

VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021
20:00 uur

VOORWOORD
Beste N.E.C.’ers,
Vanavond is het weer zo ver: de volgende wedstrijd in de Eredivisie. Daarnaast is het ook de zoveelste
wedstrijd die, door de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus, zonder publiek (in de omloop)
wordt afgewerkt. Dit is een situatie waar wij allemaal van balen, omdat we nu met de sportsector een
slachtoffer worden terwijl we het afgelopen jaar zoveel hebben bijgedragen aan het onderzoek. Hierbij
bleek dat supporters op een veilige manier wedstrijden kunnen bezoeken en dat de kans op besmetting
klein is.
Desalniettemin spelen we vanavond een belangrijke wedstrijd tegen een concurrent: SC Cambuur. Wij
zijn namelijk niet de enige promovendus die het dit seizoen goed voor elkaar heeft. Met een zevende en
achtste positie op de ranglijst in de Eredivisie zijn beide ploegen erg aan elkaar gewaagd. We zullen alles
op alles moeten zetten om de drie punten vanavond in Nijmegen te houden.
Supporters, steun ons thuis vanaf de bank. We zullen jullie namelijk keihard nodig hebben! Een plezierige
voetbalavond toegewenst, we rekenen op jullie!

Met sportieve groet,

Wilco van Schaik
Algemeen directeur

Weer
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Kleding: COEF Men Nijmegen

VOORWOORD
Beste N.E.C.’ers,
Graag heet ik jullie weer van harte welkom in ons Goffertstadion. Vandaag spelen we niet zomaar een

t.w.v.

wedstrijd, maar voor velen van jullie dé wedstrijd van het jaar: N.E.C. - Vitesse! De afgelopen weken zijn

75

€ 42,

voorbijgevlogen en nu maken we ons op voor de Gelderse Derby, die eindelijk terug is.
Gisteren nog zagen we in hoeverre de wedstrijd speelt in de stad. Met ruim 2.000 supporters bezochten
jullie de afsluitende training in aanloop naar dit duel. Diezelfde strijd verwacht ik vandaag. Niet alleen van

3x GRATIS meespelen!

jullie, maar ook van onze spelers op het veld. Zorg vandaag voor veel positieve sfeer, zodat wij de strijd
op het veld kunnen uitvechten.

We gaan vandaag vol voor de overwinning. Sta met z'n allen, in een uitverkocht Goffertstadion, als één
blok achter ons team. We rekenen op jouw steun!

Met sportieve groet,

Speel mee in de
Algemeen
directeur
VriendenLoterij
en steun
uw favoriete Eredivisie club!
Wilco van Schaik

Ga nú naar vriendenloterij.nl/
gratismeespelen 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:

2x € 1 MILJOEN
9x

€ 100.000,-

9x

€ 25.000,-

62x

€ 10.000,-

x
1488 € 1.000,

+600.000 ANDERE
(GELD)PRIJZEN

Activeer uw loten op: vriendenloterij.nl/gratismeespelen
Ga naar vriendenloterij.nl/gratismeespelen en speel mee in de VriendenLoterij. De actie loopt tot
en met 30 november 2021 12:00 uur. U kunt per IBAN met maximaal 1 lot meespelen in de actie. Alle
prijzen volgen uit de maandelijkse trekking. De eerste 3 trekkingen speelt u gratis mee, daarna speelt
u automatisch betaald verder voor 14,50 euro per lot per trekking. Vanaf betaalde deelname steunt
u uw Eredivisie club. Voor meer informatie: bezoek vriendenloterij.nl of bel onze Ledenservice op
088 - 020 1020, elke werkdag van 09:00 - 21:00 uur en op zaterdag van 10:00 - 16:00 uur. De
vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10234 d.d. 23/12/2016
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Kleding: COEF Men Nijmegen

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 Duin (Keeperstrainer)

TECHNISCHE STAF
Henk de Jong (Trainer/Coach)
Martijn Brato (Assistent-Trainer)
Pascal Bosschaart (Assistent-Trainer)
Sandor van der Heide (Assistent-Trainer)
Peter van der Vlag (Keeperstrainer)
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Sonny Stevens (K)
Jasper ter Heide
Calvin Mac-Intosch
Erik Scouten
Doke Schmidt
Mees Hoedemakers
Issa Kallon
Jamie Jacobs
Tom Boere
Mitchell Paulissen
Pieter Bos (K)
Micheal Breij
Marc Tol
Alex Bangura
Nick Doodeman
David Sambissa
Sam Hendriks
Robin Maulun
Tamás Kiss
Maxim Gullit
Roberts Uldrikis
Flip Krastev
Brett Minnema (K)
Jhondly van der Meer
Stefan Deuling

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL

SPORT
SNELDERS

MET

Mattijs Branderhorst (K)
Ilias Bronkhorst
Rens van Eijden
Iván Márquez
Rodrigo Guth
Jordy Bruijn
Elayis Tavsan
Édgar Barreto
Ali Akman
Jonathan Okita
Magnus Mattson
Mikkel Duelund
Javier Vet
Souffian El Karouani
Ole Romeny
Mathias de Wolf
Pedro Ruiz
Lasse Schöne
Joep van der Sluijs
Thomas Beekman
Calvin Verdonk
Cas Odenthal
Danny Vukovic (K)
Bart van Rooij
Robin Roefs (K)
Dirk Proper
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – SC CAMBUUR

N.E.C. treft vanavond in de eigen Goffert mede-promovendus SC Cambuur, de ploeg die afgelopen seizoen
kampioen werd in de Keuken Kampioen Divisie. Wie aan het begin van de competitie had voorspeld
dat dit een wedstrijd zou zijn tussen de nummers 7 en 8 van de Eredivisie was op voorhand voor gek
verklaard, maar het is toch echt hoe de zaken er nu voor staan. Net als N.E.C. is Cambuur namelijk aan
een prima seizoen bezig, met de huidige zevende plaats op de ranglijst als resultaat.
Afgelopen weekend wonnen de Friezen in eigen huis nog met 2-1 van FC Utrecht, door doelpunten van Robert
Uldrikis en Jamie Jacobs. Het was de derde overwinning op rij voor de ploeg van trainer Henk de Jong. Voor de
wedstrijd tegen FC Utrecht werd namelijk al gewonnen van PEC Zwolle (1-2) en RKC Waalwijk (0-1).
N.E.C. zag afgelopen zaterdag de winst tegen AZ in de allerlaatste minuut van de extra tijd wegglippen. Na de
0-1 van Jordy Bruijn werd de voorsprong de hele wedstrijd lang met hand en tand verdedigd, maar in de 93e
minuut moest N.E.C. toch capituleren, toen Zakaria Aboukhlal de 1-1 binnen knikte. Op voorhand had iedereen
in het Nijmeegse kamp waarschijnlijk getekend voor een gelijkspel in Alkmaar, maar de manier waarop die tot
stand kwam zorgde toch voor een zure nasmaak. Tijd om die smaak vanavond weg te spoelen in het treffen met
SC Cambuur.
SC Cambuur heeft zich dit seizoen ontpopt tot een uitgebalanceerde ploeg. Achterin bewaken ervaren krachten
als Doke Schmidt en Calvin Mac-Intosch het fort, op het middenveld zorgt Mees Hoedemakers voor rust en
logische voortzettingen en voorin zorgt de snelheid van Issa Kallon vaak voor problemen in de vijandelijke
defensie. Topscoorder bij de Friezen is middenvelder Jamie Jacobs.
Over de opstelling van N.E.C. is op het moment van schrijven nog niets bekend, maar de verwachting is dat trainer
Rogier Meijer weinig verandert aan zijn basisopstelling. Vorige week ontbrak Elayis Tavsan door een blessure
en speelde Magnus Mattsson in zijn plaats. Mocht Tavsan weer fit genoeg zijn, dan zal hij naar verwachting zijn
plek weer innemen.
De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van scheidsrechter Rob Dieperink, die wordt geassisteerd door
grensrechters Rens Bluemink en Richard Brondijk. Publiek is niet toegestaan, maar de wedstrijd is in zijn geheel
te volgen op ESPN. Radioluisteraars kunnen terecht bij RN7.

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

INTERVIEW

JORDY BRUIJN
Jordy Bruijn begon met voetballen bij RKVV NAS, daar werd hij in de F1 al opgemerkt door scouts van Ajax.
Hij doorliep de jeugdopleiding in Amsterdam en verkaste in 2016 naar sc Heerenveen. In zijn periode in
Friesland werd hij al een half jaar verhuurd aan N.E.C., maar keerde hij na zijn huurperiode terug om zijn geluk
te beproeven in Friesland. Sinds vorig seizoen is hij weer terug in het shirt van N.E.C. Wij spraken met hem
over de afgelopen wedstrijd tegen AZ, waarom hij ervoor gekozen heeft om bij N.E.C. terug te keren, over de
concurrentie op het middenveld, wat hij met N.E.C. wil bereiken en wat hij verwacht van de wedstrijd tegen
SC Cambuur.
Wat vond je van de wedstrijd tegen AZ?
Wat mij het meest bijgebleven is, is dat we in de laatste minuut een doelpunt tegenkregen, maar ik denk dat we
echt als team gestreden hebben en met vlagen redelijk hebben gevoetbald. Helaas hebben we niet genoeg de bal
gehad om een tweede doelpunt te maken of de bal langer in de ploeg te houden. Ik denk dat je op voorhand wel
zou tekenen voor een gelijkspel, alleen uiteindelijk overheerst het gevoel dat je twee punten hebt verloren. Als je
het spelbeeld erbij pakt en de kwaliteiten van AZ, is een gelijkspel een goed resultaat.
Je hebt al eerder bij N.E.C. gevoetbald op huurbasis en uiteindelijk besloten om bij N.E.C. terug te keren.
Waarom heb je ervoor gekozen om bij N.E.C. terug te keren?
Door meerdere factoren. Het spoor bij Heerenveen liep een beetje dood en dan ga verder je kijken en met je
huidige club in gesprek. Daarna ben ik met een aantal clubs, onder andere N.E.C.l in gesprek gegaan. Hier wist ik
natuurlijk waar ik terecht zou komen, kende ik al heel veel mensen en kende ik de sfeer in het stadion. Zodoende
was het niet zo moeilijk om voor deze club te kiezen.
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INTERVIEW
Hoe is het om in de Eredivisie te mogen spelen?
Toen ik hier tekende hebben we het erover gehad dat ik in de Keuken Kampioen Divisie zou beginnen, maar
dat het doel was om te promoveren. Ik kwam natuurlijk vanuit de Eredivisie dus ik wilde zo snel mogelijk weer
op het hoogste niveau spelen, het liefst met N.E.C. Ik ben heel blij dat dat gelukt is en dat we hier nu staan. Het
is schitterend om te promoveren. Op een gegeven moment werd het vorige seizoen duidelijk dat we niet bij de
bovenste twee zouden eindigen. Dan ga je de play-offs in en speel je de finale in Breda. Vervolgens kom je aan
in Nijmegen en staat alles vol, iedereen is blij. Het is zo’n onwerkelijk gevoel. Het verschil tussen de Eerste Divisie
en Eredivisie is wel te merken. Niet alleen wat betreft het niveau, maar ook de sfeer en faciliteiten in bepaalde
stadions.
Wat vind je van de concurrentie op het middenveld?
Het is heel leuk om bij Lasse Schöne in het team te zitten. Ik kom van Ajax en toen ik daar speelde, speelde Lasse
in het eerste elftal. Ik heb heel veel wedstrijden van hem gezien. Als je afgelopen zomer dan hoort dat je met hem
samen mag voetballen, dan is dat heel vet. Uiteindelijk verandert dat snel weer en ben je gewoon teamgenoten. En
zeker ook de ervaring die Édgar Barreto meebrengt vanuit Italië. Zijn manier van denken over voetbal is van een
heel hoog niveau. Ik leer nog steeds elke dag van hem. Je voelt de concurrentie op het middenveld. Het niveau is
ook hoger dan het niveau van vorig seizoen. Misschien is dat één van de dingen waarom we het dit seizoen zo goed
doen. Je moet elke wedstrijd en training alles geven, omdat je anders zomaar op de bank kan belanden.
Wat wil je dit seizoen bereiken met N.E.C.?
Het belangrijkste is om zo snel mogelijk te handhaven. Maar we staan nu heel hoog en we hebben afgelopen jaar
bewezen het goed te doen in de play-offs, maar dat is nog heel ver weg. We staan er nu heel goed voor, maar het
kan natuurlijk zijn dat we er in januari heel anders voor staan. Het blijft heel indrukwekkend dat we van 7e in de
Keuken Kampioen Divisie nu 8ste in de Eredivisie staan. Ik denk ook dat niemand had verwacht dat we het nu zo
goed zouden doen. We hebben in sommigen wedstrijden ook dure punten laten liggen. Het is zaak voor ons om zo
door te gaan en geen rare dingen te gaan doen.
Wat verwacht je van de wedstrijd tegen SC Cambuur?
SC Cambuur is een goede ploeg. Ze kunnen goed voetballen. Ze staan niet voor niets nog hoger dan dat wij staan
en ze zijn vooral heel erg gevaarlijk in de omschakeling. Ik denk dat we moeten gaan oppassen voor ze en een goed
plan moeten maken. Aan de andere kant, wij staan niet voor niets 8ste en wij doen het ook goed. Dus ik denk vooral
dat het een open wedstrijd wordt en hopelijk trekken wij de wedstrijd over de streep.
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM
20 November
		
		
		

15

UITSLAG

UIT

PSV

2-0

Vitesse

Sparta

0-1

FC Twente

AZ

1-1

N.E.C.

Heracles Almelo

3-1

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

0-1

FC Groningen

		

Feyenoord

4-0

PEC Zwolle

		

SC Heerenveen

2-1

Willem II

		

RKC Waalwijk

0-5

Ajax

		

SC Cambuur

2-1

FC Utrecht

21 November

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

26 November

N.E.C.

20:00

SC Cambuur

27 November

Foruna Sittard

18:45

FC Groningen

		

PEC Zwolle

20:00

RKC Waalwijk

		

Willem II

21:00

Go Ahead Eagles

Sparta

12:15

Ajax

28 November
		

FC Twente

14:30

Feyenoord

		

FC Utrecht

14:30

Heracles Almelo

		

SC Heerenveen

16:45

PSV

Vitesse

20:00

AZ

THUIS

TIJD

UIT

1 December

Feyenoord

20:00

Heracles Almelo

2 December

AZ

18:45

Fortuna Sittard

		

SPEELRONDE

THUIS

DATUM

		
3 December
4 December

Ajax

21:00

Willem II

FC Groningen

20:00

PEC Zwolle

PSV

16:30

FC Utrecht

		

SC Cambuur

18:45

Vitesse

		

Heracles Almelo

21:00

SC Heerenveen

RKC Waalwijk

12:15

N.E.C.

5 December
		

AZ

14:30

Sparta Rotterdam

		

Go Ahead Eagles

14:30

FC Twente

		

Feyenoord

16:45

Fortuna Sittard
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STAND EREDIVISIE
PER 21 NOVEMBER 2021

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

Ajax

13

9

3

1

40

30

2

PSV

13

10

0

3

13

30

3

Feyenoord

12

9

1

2

18

28

4

FC Utrecht

13

7

2

4

12

23

5

Vitesse

13

7

1

5

-7

22

6

FC Twente

13

6

3

4

2

21

7

SC Cambuur

13

7

0

6

-4

21

8

N.E.C.

13

5

4

4

-2

19

9

Willem II

13

5

3

5

-6

18

10

SC Heerenveen

13

5

2

6

-4

17

11

Go Ahead Eagles 13

5

2

6

-6

17

12

AZ Alkmaar

12

5

1

6

4

16

13

Heracles Almelo

12

4

2

6

-3

14

14

FC Groningen

13

3

5

5

-7

14

15

RKC Waalwijk

13

2

5

6

-8

11

16

Sparta Rotterdam

13

2

4

7

-9

10

17

Fortuna Sittard

12

2

3

7

-14

9

18

PEC Zwolle

13

1

1

11

-19

4

TOPSCORERS EREDIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Sébastien Haller

Ajax

9

Bryan Linssen

Feyenoord

8

Guus Til

Feyenoord

8

Bart Ramselaar

FC Utrecht

6

Cyril Ngonge

FC Groningen

6

Dani de Wit

AZ

6

Mats Seuntjens

Fortuna Sittard

6

Bruna

PSV

5

Dusan Tadic

Ajax

5

11

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. - SC CAMBUUR
Op zondag 17 januari 2021 nam N.E.C. het in eigen huis op tegen SC Cambuur. De Nijmegenaren hielden die
wedstrijd de koploper in bedwang met een 0-0 gelijkspel tegen de Friezen.
Daags nadat Nederland voor het eerst sinds bijna twee jaar weer eens bedekt werd onder een laagje sneeuw
moest N.E.C. op zondagmiddag in een ijsvrij gemaakte Goffert aantreden tegen SC Cambuur, de koploper van de
Keuken Kampioen Divisie. De mannen uit Leeuwarden kwamen met revanchegevoelens naar Nijmegen, aangezien
ze een week eerder voor het eerst een competitienederlaag leden (0-1 tegen FC Volendam). Zaak voor de ploeg
van trainer Rogier Meijer om vanaf het begin scherp te zijn en dat was het geval. De mannen in het rood, groen
en zwart zaten er bovenop en creëerden na vijf minuten al een grote kans. Cas Odenthal wist de bal na een
indraaiende vrije trap net niet binnen te frommelen bij de tweede paal.
N.E.C. bleef gevaar stichten met enthousiast en energiek spel, maar moest na een minuut of tien ook in de
achteruit. Cambuur probeerde met een aantal voorzetten vanaf de zijkant tot kansen te komen en daar kwam
ook een momentje uit voort: Norbert Alblas plukte een kopbal van Calvin Mac-Intosh uit de hoek. Het maakte
wel duidelijk dat de lijstaanvoerder uit het hoge noorden de schroom van zich af had geschud en steeds wat
eenvoudiger onder de Nijmeegse druk uitkwam. Daar had de formatie van Meijer last van, maar na ruim een half
uur spelen had het wel zomaar op voorsprong kunnen komen. Een fraaie combinatie door het centrum eindigde
bij Javier Vet, die de bal in kansrijke positie in de handen van de keeper schoot.
Niet veel later probeerde ook Souffian El Karouani het eens, met eenzelfde resultaat. Omdat N.E.C. ook niet in
verlegenheid werd gebracht door de Friese uitbraken en Robert Mühren vlak voor rust via de buitenkant van de
paal voorlangs schoot, eindigde de eerste helft zonder doelpunten. Na de pauze gingen de Nijmegenaren door
waarmee ze in de fase voor rust bezig waren. Er werd druk uitgeoefend op Cambuur en Elayis Tavsan beloonde
het dappere spel bijna met een doelpunt. Zijn gekrulde schot van afstand zeilde maar net langs de verkeerde kant
van de paal. Even later kwam ook de thuisploeg goed weg. Issa Kallon, de rappe vleugelaanvaller van de Friezen,
kopieerde het kunstje van Tavsan en zag zijn poging buiten het bereik van Alblas op het aluminium eindigen.
De bezoekers waren echter niet naar Nijmegen gekomen voor een punt en probeerden in de slotfase iets
opportunistischer te voetballen. Daardoor kwam er ook meer ruimte voor de N.E.C.-aanvallers, maar daar werd
niet meer van geprofiteerd. Omdat ook Alblas zijn doel schoon wist te houden eindigde de wedstrijd zoals hij
begon en konden de mannen van Meijer een dik verdiend punt bijschrijven.
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VOETBAL ACADEMIE

UPDATE REGIOPLAN
HSF – N.E.C. VOETBALACADEMIE
De activiteiten van het Regioplan van de HSF - N.E.C. Voetbalacademie zijn in volle gang. De afgelopen drie
weken stonden in het teken van het testen en meten en de zogenoemde Champions League Games. Zo werden
gedurende de afgelopen periode alle kinderen uit de drie verschillende regio's waarin het Regioplan actief is,
getest op hun snelheid op de 10 en 30 meter. Daarnaast kwamen op vrijdag 19 november meer dan zeventig
kinderen, jongens en meisjes, van het Regioplan bij elkaar om wedstrijdvormen te spelen op sportcomplex De
Eendracht, de thuisbasis van de HSF - N.E.C. Voetbalacademie. Dit leverde een schitterend gezicht op, waarin
vooral het enthousiasme en de energie van de kinderen er uit sprongen.
Hoofd Coaching Verenigingsopleiding, Swen Rovroy, kijkt met een glimlach terug op de afgelopen drie weken,
maar met name ook op de Champions League Games van afgelopen vrijdag: “Allereerst wil ik alle negen trainers
bedanken voor hun enthousiasme. Je zag dit echt terugkomen bij de kinderen op het veld.” Daarnaast waren er ook
zes spelers van de huidige O.14 van de academie aanwezig, die de trainers hielpen bij de coaching en begeleiding
van de teams. Swen Rovroy: "De spelers van de O.14 waren gemotiveerd om te helpen. Dat deden ze erg goed. De
leus van de club is 'Samen Ten Strijde', ik denk dat dat we die zin eer aan hebben gedaan. We hebben genoten van
alle kinderen, dit is waar we het voor doen!"
Ondanks de aangescherpte coronamaatregelen is het streven van het Regioplan dat zoveel mogelijk activiteiten,
binnen de mogelijkheden, door blijven gaan. Het kind staat hierbij te allen tijde centraal. Voordat de winterstop
aanvangt, staan er nog een viertal activiteiten op het programma: twee trainingen, een wedstrijd en een toernooi.
Na de winterstop zal het Regioplan wederom tien activiteiten verzorgen voor de kinderen uit de regio.

Weer
trekken wij
ten strijde.
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VOETBAL ACADEMIE
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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.

javier
vet
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WEDSTRIJD IN BEELD
Op zaterdag 20 november stond de confrontatie tussen AZ en N.E.C.
op het programma. In het AFAS Stadion stond na iets meer dan
negentig minuten voetbal een 1-1 eindstand op de scoreborden.
Met een Nijmeegs doelpunt van Jordy Bruijn en een late tegentreffer
van Zakaria Aboukhlal hielden beide ploegen niet de volle buit over.
We blikken nog eenmaal terug op deze wedstrijd, door de ogen van
huisfotograaf Broer van den Boom.

UITSLAG
AZ - N.E.C.

		

1-1
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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
Vanavond staat de belangrijke wedstrijd tegen concurrent SC Cambuur op het programma. De
club uit Leeuwarden promoveerde vorig seizoen naar de Eredivisie en staat momenteel op een
7e plek. Cambuur is een bekende tegenstander voor de Nijmegenaren. Lees hier alles wat je
moet weten over de ploeg uit het noorden voor het treffen van vanavond.
SC Cambuur is opgericht in 1964 ter vervanging van het naar de amateurs teruggekeerde VV Leeuwarden.
De Leeuwardenaren spelen in de kleuren geel en blauw en spelen in het Cambuurstadion. Het stadion
heeft een capaciteit van 10.250 toeschouwers en werd in 1936 geopend. Sinds 2013 zijn er plannen voor
een nieuw stadion.
In 1998 speelde SC Cambuur twee jaar in de Eredivisie. Daarna ging het echter bergafwaarts en kende
de club veel problemen op sportief en financieel gebied. Een faillissement dreigde voor de club, maar dit
werd ternauwernood voorkomen. In het seizoen 2007/2008 kende Cambuur een dieptepunt, met een
zeventiende eindklassering in de Eerste Divisie. Daarna kwam de ommekeer.
Sinds het seizoen 2013/2014 speelde SC Cambuur weer in de Eredivisie, nadat het eerste was geworden
in de Eerste Divisie. Het degradeerde in op 1 mei 2016, nadat het met 6-2 verloren had tegen PSV.
Vorig seizoen eindige Cambuur op de eerste plaats, maar dat seizoen werd nietig verklaard door de
KNVB wegens het coronavirus. In het opvolgende seizoen van 2020/2021 werd Cambuur alsnog
kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, met liefst vijftien punten voorsprong op de nummer twee.
De Leeuwardenaren gingen de boeken in met in totaal drie periodetitels in één seizoen.
Dit seizoen heeft de Friese ploeg het alleraardigst onder controle. Met een zevende plek na dertien
wedstrijden kent SC Cambuur een een goede competitiestart.

Weer
trekken wij
ten strijde.

Foto: Teamfoto SC Cambuur
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
-

WEDSTRIJDVERLOOP

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

Datum: 		

17-01-2021

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

0

Scheidsrechter:

Edwin van de Graaf

WEDSTRIJDDETAILS

50’ Sven Nieuwpoort

1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

75’ Robert Mühren (P)

2-0

Datum: 		

28-08-2020

Locatie: 		

Cambuurstadion

Bezoekers: 		

2500

Scheidsrechter:

Rob Dieperink

Weer
trekken wij
ten strijde.
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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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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

N.E.C. FOR SUCCESS
‘JEzELF ONTDEKKEN IN HET GOFFERTSTADION’
N.E.C. for Success is een naschools onderwijsprogramma voor leerlingen uit groep 6,7 en 8 van het
basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Het project is er voor leerlingen die – om welke
reden dan ook – een boost kunnen gebruiken maar ook voor leerlingen die in een uitdagende wereld van
voetbalclub N.E.C. een leerzame, bijzondere en leuke tijd willen beleven in het Goffertstadion.
Door het opdoen van succeservaringen, de aandacht van professionele begeleiding en het werken aan een zelf gesteld
leerdoel versterken we het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerlingen. Het ontmoeten van N.E.C.-spelers en het
mogen ontdekken en ervaren van alles wat N.E.C. te bieden heeft, spelen hierbij een grote rol!
Deelnemers aan N.E.C. for Success komen gedurende twaalf weken één keer per week naar het stadion voor een
bijeenkomst van twee uur. De bijeenkomsten zijn van 16.00u tot 18.00u. In een groep zitten maximaal 15 leerlingen.
Activiteiten die we ondernemen tijdens de bijeenkomsten zijn:
- Persconferentie met een N.E.C. -speler
- Ontwerpen en maken van een spandoek
- Spellen en oefeningen voor het vergroten van je zelfvertrouwen
- Portofoonspel in het stadion
- Ontwerp je eigen logo
Naast het reguliere aanbod biedt N.E.C. for Success in de maanden mei en juni ook brugklastrainingen aan. Deze
trainingen zijn te volgen door leerlingen uit groep 8 die moeite hebben met de overstap naar het voortgezet onderwijs.
Tijdens de brugklastrainingen werken leerlingen o.a. aan: zelfvertrouwen, omgaan met nieuwe situaties, voor jezelf
opkomen, het verkennen van je nieuwe school en krijgen ze tips op het gebied van huiswerk en planning.
Alle informatie en het aanmeldformulier vind je via: www.necmaatschappelijk.nl/necforsuccess
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N.E.C. JUNIORS

N.E.C. PATHÉ MIDDAG
Op woensdag 15 december is de N.E.C. Juniors filmmiddag in Pathé. Vanaf 16.00 uur draaien er
verschillende films voor N.E.C. Juniors en N.E.C. Squad. In verband met het coronavirus beginnen
de films tien minuten na elkaar. De eerste film begint om 16.00 uur. Welke films er zullen draaien
is nog niet bekend, hierover ontvang je nog een mail indien je je hebt opgegeven.
Wil je je opgeven? Stuur dan een mailtje naar juniors@nec-nijmegen.nl!
Het is ook mogelijk om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen naar de film. Voor een meerprijs van
slechts €7,- per persoon, ongeacht leeftijd, ga je lekker samen naar de film. We willen je wel vragen om
dit duidelijk in je aanmeldingsmail te communiceren, zodat de organisatie hier vooraf rekening mee kan
houden.
We zien je graag op 15 december, tot dan!
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We willen
allemaal live
voetbal kijken

De Eredivisie kijk je natuurlijk bij KPN.
Het liefste met je vrienden of familie in
het stadion, maar natuurlijk ook gewoon
lekker thuis op de bank. Als hoofdsponsor
van de Eredivisie bieden wij alle wedstrijden
uit de Eredivisie en nog veel meer sport
met ESPN Compleet. Alleen bij KPN.
Het netwerk van het Nederlandse voetbal.

kpn.com/espn
*Bij KPN Hussel 5,- extra korting op je Internet.

12,

99

per maand*

