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Het is de Week
tegen Eenzaamheid

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid, dit jaar van
donderdag 27 september t/m zaterdag 6 oktober,
zijn er in het hele land diverse activiteiten gepland
rondom eenzaamheid en eenzame mensen.
Vandaag hebben wij in Nijmegen 28 mensen uitgenodigd voor de wedstrijd N.E.C. – FC Eindhoven,
om ze voor even uit hun dagelijkse sleur te halen.
Meer weten? Kijk op energieflex.nl/media
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Dat doe je goed!
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VOORWOORD
Beste N.E.C.’er,
Vanavond gaan wij onze eerste finale van dit seizoen tegemoet tegen Go Ahead Eagles. Hier moeten we
onze kwaliteiten laten zien. Go Ahead Eagles is net zoals N.E.C. een echte traditionele club, en tevens
de koploper van de Eerste Divisie. En dat zegt genoeg, we spelen vanavond tegen het beste elftal van
dit moment. Dat is waar de uitdaging ligt voor onze jongens, dit is hun tijd om te laten zien wat ze
waard zijn in deze fase van het seizoen.
Tot nu toe zijn onze staf en ons elftal nog niet tevreden over facetten van ons spel. Dat is precies
de houding die we moeten hebben. Elke dag komen we uit bed om beter te worden. Van wedstrijd
tot wedstrijd groeien we, en worden we een beter en sterker team. Go Ahead Eagles thuis is in dat
licht een prachtig affiche in de Keuken Kampioen Divisie. Een echte test waar we weer die essentiële
volgende stap kunnen zetten. Dit zijn de wedstrijden waarom deze competitie zo leuk is, en waar je
jezelf als speler en als team echt kan laten zien.
Dit gaan we proberen in een wederom goed gevulde Goffert. We hebben jullie steun nodig, elke minuut
die we ten strijde trekken voor onze kleuren. Dit is onze stad, onze Bloedkuul. De passie die wij voelen
moeten we vanavond allemaal op het veld leggen. Er telt namelijk maar één ding: de volle winst!
Succes en veel kijkplezier vanavond.

Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kostuum: Hoogenboom Mode
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GO AHEAD EAGLES

TRAINER

TRAINER

TECHNISCHE STAF
Adrie Bogers
Patrick Pothuizen
Gábor Babos

TECHNISCHE STAF
Marco Heering
Kick Maatman
Sjoerd Woudenberg

22. Norbert Alblas (K)

1. Hobie Verhulst

23. Marco van Duin (K)

2. Julian Lelieveld

3. Rens van Eijden

3. Gino Bosz

JACK DE GIER

4. Josef Kvida
5. Robin Buwalda
6. Tom Overtoom
7. Brahim Darri
8. Joey van den Berg
9. Sven Braken
10. Anass Achahbar
11. Randy Wolters
12. Mart Dijkstra
15. Niek Hoogveld

JOHN STEGEMAN

4. Jeroen Veldmate
5. Roland Baas
6. Jeff Stans
7. Jaroslav Navrátil
8. Istvan Bakx
9. Thomas Verheydt
10. Paco van Moorsel
11. Bruno Andrade
13. Rick Ketting
14. Givan Werkhoven
16. Mark Spenkelink

17. Ole Romeny

17. Julius Bliek

18. Kevin Jansen

18. Lars Jansen

19. Lowie van Zundert

19. Sjoerd Overgoor

20. Paolo Sabak
21. Leroy Labylle
24. Lance Duijvestijn
28. Bart van Rooij
29. Michael Den Heijer
30. Frank Sturing
34. Terry Lartey-Sanniez
44. Mathias Bossaerts
71. Mike Trésor Ndayishimiye
77. Jonathan Okita

22. Pieter Langedijk
23. Richard van der Venne
24. Orhan Džepar
25. Desney Bruinink
26. Maarten Pouwels
27. Dennis Hettinga
28. Jairzinho Slijngard
29. Jarno van den Bos
30. Gor Agbaljan
31. Sam Beukema
32. Joey Groenbast
33. Giovanni Büttner

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL

VOORBESCHOUWING
N.E.C. - GO AHEAD EAGLES
Vanavond staat voor N.E.C. een regelrechte topper op het programma. Koploper Go Ahead Eagles
komt naar De Goffert om in een onderling duel uit te maken wie zich na dit weekend lijstaanvoerder
mag noemen, hoewel ook Cambuur Leeuwarden daar nog aanspraak op mag maken.
Go Ahead Eagles staat met 15 punten uit zes wedstrijden bovenaan de ranglijst van de Keuken
Kampioen Divisie, op één punt gevolgd door Cambuur en N.E.C. De Deventenaren wonnen vijf van hun
wedstrijden en verloren alleen punten in het treffen met Jong AZ (3-2 verlies). De ploeg van trainer John
Stegeman scoort net als N.E.C. makkelijk en komt tot dusverre vooral aan doelpunten via spits Thomas
Verheijdt (vier treffers) en aanvallende middenvelder Richard van der Venne (vijf keer raak). Vorige
week vrijdag won Go Ahead knap met 2-1 van Jong Ajax, terwijl in het bekertoernooi FC Eindhoven met
2-0 naar huis werd gestuurd. Het moge duidelijk zijn dat het met het zelfvertrouwen bij ‘De Eagles’
wel snor zit.
Bij N.E.C. zal dat niet anders zijn. De ploeg van trainer Jack de Gier verloor dit seizoen nog niet en
boekte deze week twee uitoverwinningen. In de competitie werd eerst Helmond Sport in eigen huis
met 3-2 verslagen, waarna in het bekertoernooi eredivisionist Excelsior in Rotterdam met dezelfde
cijfers aan de zegekar werd gebonden, al was daar wel een verlenging voor nodig. Mooi om te zien
in het bekertreffen was het feit dat die zege geboekt werd met heel wat spelers die tot dusverre niet
zoveel speelminuten hadden gekregen van Jack de Gier. Over de breedheid van zijn selectie lijkt de
trainer derhalve weinig te klagen te hebben.
De wedstrijd van vanavond is dé kraker in deze speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. Wint N.E.C.
dan gaat het Go Ahead Eagles voorbij op de ranglijst, maar de Deventenaren zouden ook zomaar een
gaatje kunnen slaan wanneer zij vanavond aan het langste eind zouden trekken. En met Cambuur is er
voor de koppositie ook nog een derde kaper op de kust, mochten N.E.C. en Go Ahead Eagles de punten
delen. De Friezen moeten in eigen huis dan wel zien te winnen van Roda JC.
Natuurlijk is er nog een lange weg te gaan, maar vanavond kan in ieder geval een eerste tikje worden
uitgedeeld aan een directe concurrent in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Hoe dan ook zal het
een enerverende pot worden en met de hulp van een volle Goffert hopelijk ook eentje met een goed
eindresultaat. Kom op jongens!
Door Teun van Thiel
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DE TEGENSTANDER
Go Ahead Eagles werd in 1902 opgericht onder de naam Be Quick. Toen de club zich aansloot bij
de Nederlandse voetbalbond in 1905, werd het verplicht hun naam te veranderen vanwege de al
bestaande Groningse club Be Quick. Er werd gekozen voor Go Ahead. In 1971, bij de splitsing van de
amateur- en proftak, werd besloten om de toevoeging Eagles achter de naam te plakken.
Voor de invoering van het betaald voetbal was

voor ‘Kowet’. Het duurde weer tot 2013 voordat

Go Ahead Eagles de meest dominante ploeg in

Go Ahead weer promoveerde. Na een jaar

de ‘Oostelijke competitie’. Bij de invoering van

lijfsbehoud viel de ploeg weer terug naar Eerste

betaal voetbal in 1954 begon Go Ahead Eagles

Divisie. Dit was echter van kortstondige duur,

in de ‘Eerste klasse’, het derde niveau van

aangezien het een jaar later weer promoveerde.

Nederland. Na een moeizaam begin in het betaald

Een slecht jaar in de Eredivisie later vond de club

voetbal bewerkstelligde ‘de Eagles’ in 1959 een

zichzelf weer terug in de Eerste Divisie, waar het

promotie naar de Eerste Divisie, waarna in 1963

nu zijn tweede seizoen in speelt.

de Eredivisie werd bereikt. Go Ahead Eagles zou
24 jaar in de Eredvisie blijven spelen. Vooral in de

In tegenstelling tot vorig jaar is Go Ahead

tweede helft van de jaren ’60 floreerde ze, met

Eagles dit jaar ontzettend goed op dreef. Na

twee derde plaatsen als absoluut hoogtepunt.

vijf winstpartijen en één verliespartij vinden ‘de

In 1987 degradeerde de ploeg weer, waarna het

Eagles’ zichzelf terug op de koppositie. Ook zijn ze

vijf jaar duurde voordat ze de weg omhoog weer

ontzettend productief; in zes wedstrijden werden

in konden zetten. De terugkeer van de club was

er al zestien doelpunten gemaakt. Vooral Richard

echter maar voor vier jaar. Na deze jaren volgde

van der Venne en Thomas Verheydt zijn op schot,

een lange periode van Eerste Divisie voetbal

met respectievelijk vijf en vier doelpunten.
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Robin Buwalda interview
“DE GROEP HEEFT DE BAL ANS TUSSEN PROFESSIONALITEIT EN
PLEzIER IN HET VOETBAL ECHT GEVONDEN.”
Nadat Robin Buwalda vorig seizoen uitgeleend werd aan de tegenstander van vanavond, Go Ahead
Eagles, is hij dit jaar weer teruggekeerd bij N.E.C. In aanloop naar de topper met Go Ahead Eagles
spraken we de centrumverdediger over het seizoen tot nu toe, zijn ex-werkgever en zijn ambitie.
Ten eerste nog gefeliciteerd met de overwinning
van dinsdag tegen Excelsior in de beker. Hoe heb
jij de wedstrijd beleefd?
“Ik ben heel blij met de overwinning. We zijn door
in de beker en ik heb mogen spelen. Wat dat
betreft is het een win-win situatie.”
Vorig seizoen werd je in de winterstop verhuurd
aan Go Ahead Eagles. Waarom koos je voor Go
Ahead Eagles?
“Het was zeker een bewuste keuze om verhuurd
te worden. Ik was aan het begin van het seizoen
geblesseerd geraakt aan mijn meniscus. Ik moest
weer wedstrijden spelen om fit te worden. Mijn
kansen destijds bij N.E.C. schatte ik niet heel
hoog in aangezien we eerste stonden, en het
team goed draaide. Ik was mijn basisplek dus
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wel kwijt. Go Ahead meldde zich, zij hadden een
centrumverdediger nodig.”
Wat is Go Ahead Eagles voor een club?“.”
“Het is qua sfeer en ambiance een club die echt
in de Eredivisie thuis hoort. Ik zat er wel in een
moeilijke periode, het was geen superjaar voor
ze. Het stadion zat wel nog steeds vol en dat zegt
heel veel over de beleving die heerst bij de club. Ik
heb destijds ook al gezegd dat ze dit seizoen weer
gewoon goed zouden meedraaien. Dat is ook waar
ze horen, vorig jaar was gewoon een pechjaar. Go
Ahead is sowieso een ploeg die om de topplekken
kan meespelen, ik schat ze sowieso bij de top vijf
ploegen in de Eerste Divisie.”
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INTERVIEW
Hoe schat jij het huidige team in, gezien jouw
kennis over de club?
“Er staan nog twee jongens in de basis waar ik mee
heb samen gespeeld Jeff Stans en Bruno Andrade.
De rest is allemaal nieuw. Ik ken natuurlijk nog
wel wat andere jongens daar die nu op de bank
zitten, maar het is moeilijk voor mij in te schatten.
Gelukkig hebben we informatie genoeg over hun
speelwijze en spelers gekregen, wat dat betreft zit
het wel goed.
Dit is de eerste echte topwedstrijd van het
seizoen voor N.E.C. Waar gaat N.E.C. eindigen dit
jaar?
“Ik denk dat N.E.C. bovenaan gaat eindigen dit
jaar. Ik denk dat de bekerwedstrijd tegen Excelsior
ook heeft bewezen dat we gewoon een hele
brede en goede selectie hebben. Als er een keer
gewisseld moet worden, worden we daar niet per
se slechter van. Ik denk echt dat we kans maken
dit jaar. Daarnaast hebben we dit jaar geluk aan
onze zijde, bijvoorbeeld tegen Jong FC Utrecht.
Dat zijn echt dingen die je nodig hebt. Het gevoel
en het vertrouwen groeit in de ploeg dat we echt
kampioen kunnen worden. De concurrentie is
uiteraard stevig dit jaar, maar onverslaanbaar
zijn ze niet. Twente verliest bijvoorbeeld thuis
van Oss, en Sparta blameerde zich in de beker.
Go Ahead zit er wel echt lekker in, dat wordt echt
een topwedstrijd.”
Tot nu toe heb je nog niet veel minuten gemaakt
dit jaar. Waar heeft dat mee te maken?
“Dit is mijn derde jaar hier. N.E.C. heeft allemaal
nieuwe spelers gehaald, en ze hebben echt een
heel nieuw plan gemaakt. Ik denk eerlijk gezegd
dat ze niet hadden gedacht dat ik hier nu nog zou
zijn, of wil zijn. Waarschijnlijk was ik daarom aan
het begin van het jaar niet ‘in de picture’. Ik heb
er zelf voor gezorgd dat dat nu wel weer zo is, en
ik denk dat iedereen het nu ook ziet. Ik pak weer
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rustig aan mijn minuten, en zo probeer ik het op
te bouwen. Ik denk dat mijn kansen vanzelf weer
komen, er zijn genoeg wedstrijden te spelen. Ik
wil uiteraard gewoon veel minuten maken. Ik wil
mijn periode bij N.E.C. goed afsluiten, daarom
ben ik hier nog. Op dit moment zijn er vijf centrale
verdedigers, dus de concurrentie is hevig. Maar
concurrentie is ook nodig. Daar word je beter van,
dan ga je er meer uithalen. Ik wil altijd beter zijn
dan mijn concurrenten, dat zit in me. Natuurlijk
zijn het collega’s en kunnen we samen lachen,
maar ik wil ze wel overtreffen. Uiteindelijk bepaalt
de trainer dan wie hij wil opstellen aan de hand
van wat hij nodig vindt. ”
De groep is nu ondertussen een tijdje bij elkaar,
nadat deze weer helemaal vernieuwd was
afgelopen zomer. Hoe is de sfeer in de groep?
“De sfeer in de groep is uitstekend. We zijn heel
professioneel, maar daarnaast kunnen we ook
veel lol hebben. Je moet wel blijven zorgen dat
je het leuk hebt met zijn allen. Ik was hier ook in
het degradatiejaar, en het jaar dat we moesten
promoveren. We zaten toen in een wat moeilijkere
periode. Je ziet nu gewoon dat we de balans tussen
professionaliteit en plezier in het voetbal hebben
gevonden. Natuurlijk helpt het ook ontzettend dat
de resultaten tot nu toe goed zijn. Als je wint zijn
er natuurlijk weinig klachten.”
Waar ligt jouw ambitie voor de toekomst?
“Zo, dat vind ik een lastige vraag. Toen ik nog 19
was wilde ik altijd in Spanje voetballen. Ik ben
ondertussen 24 en heb al een hoop meegemaakt
in de voetballerij. Ik ben ook vader geworden,
dus de ambities zijn wel wat veranderd. Ik droom
nog steeds wel van een carrière in Engeland, in
de Premier League. Ik kan daar nog steeds voor
gaan, 24 is nog steeds een relatief jonge leeftijd.
Iedereen heeft daarin zijn eigen weg.”

Door: Luc Keersmaekers
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MEEST RECENTE ONTMOETING

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

17. Anass Achahbar

1-0

Competitie: 		

Jupiler League

23. Aaron Nemane

1-1

Datum: 		

12-1-2018

40. Ferdi Kadioglu

2-1

Locatie: 		

Goffertstadion

49. Jari Schuurman

3-1

Bezoekers: 		

10097

61. Anass Achahbar

4-1

Scheidsrechter: 		

Christiaan Bax

62. Anass Achahbar

5-1

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

11. Sven Braken

0-1

Competitie: 		

Jupiler League

14. Sam Hendriks

1-1

Datum: 		

25-8-2017

Locatie: 		

Adelaarshorst

Bezoekers: 		

8324

Scheidsrechter: 		

Siemen Mulder
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C. – GO AHEAD EAGLES

Vorig seizoen kwam een kwakkelend Go Ahead
Eagles ook op bezoek in het Gofferstadion, voor
de eerste wedstrijd na de winterstop. Voor de
swingende Nijmegenaren, die de hele wedstrijd
in de hoogste versnelling naar voren speelden,
scoorden Anass Achahbar (3), Ferdi Kadioglu en
Jari Schuurman. Namens Go Ahead deed Aaron
Nemane wat terug.

was toen de bal in de korte hoek in het doel
verdween. Daarop probeerden de Nijmegenaren
met veel energie de defensie van Go Ahead Eagles
onder druk te blijven zetten. Kadioglu tekende
later voor de nieuwe Nijmeegse voorsprong. Knap
voorbereidend werk van Langil leek de bal bij
Achahbar te brengen. N.E.C. ging thee drinken met
een 2-1 voorsprong.

In de 17e minuut opende N.E.C. de score. Na
een periode van balbezit voor de Nijmegenaren
kwam de bal bij Verdonk. Die bediende met een
prachtige lange pass Kadioglu, die op zijn beurt de
bal met een voetbeweging simpel klaar legde voor
Achahbar. De spits betaalde het vertrouwen van
zijn coach meteen terug en prikte de bal beheerst
in de hoek: 1-0.

Mensen die te lang stonden te dralen in de
catacomben of nog snel even naar het toilet
wilden, hadden pech: de thee was nauwelijks
op of de bal lag er alweer in. De opstomende
Heinloth kreeg de bal met een prima voorzet
bij Schuurman. Die ramde de bal feilloos in de
kruising en tekende voor de verdubbeling van de
Nijmeegse voorsprong: 3-1. Zo'n tien minuten later
volgde de minuut van Achahbar. Eerst stond hij
aan het einde van een lange aanval, toen hij ervan
profiteerde dat Stevens een schot van Breinburg
niet onder controle kreeg (4-1) en kort na de aftrap
van Go Ahead profiteerde hij van slordig balverlies
en tekende hij voor zijn derde en de vijfde van
N.E.C.: 5-1.

Lang konden de Nijmegenaren niet genieten
van de voorsprong. Ondanks het aanhoudende
veldoverwicht, kwam de bal uit het niets in
de voeten van de debuterende Manchester
City-huurling Aaron Nemane. De watervlugge
rechtsbuiten passeerde Verdonk binnendoor en
bleef kalm oog in oog met Delle, die kansloos
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Ben jij de nieuwe
Java developer in
onze opstelling?
Wij zoeken sterspelers om
ons team te versterken.

Lees alles
over je transfer
op
Make
digital
personal.
WERKENBIJGXSOFTWARE.COM
W
WW.GXSOFTWARE.COM
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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.

WEDSTRIJD IN BEELD
HELMOND SPORT - N.E.C.
Ook in de derde uitwedstrijd van dit seizoen pakte N.E.C. de winst.
In Helmond stokte het scorebord op 2-3. Kijk mee hoe huisfotograaf
Broer van den Boom de wedstrijd beleefde door zijn lens.

UITSLAG
HELMOND SPORT – N.E.C.

2-3

VOORWOORD

Weer
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Door: Broer van den Boom
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ACTIVITEITEN N.E.C. JUNIORS
OKTOBER

Ook de komende jaargang staan er weer vele leuke, spannende en uitdagende activiteiten op de
kalender voor onze jongste fans: de N.E.C. Juniors. In oktober hebben onze juniors de gelegenheid
om aan te sluiten bij twee activiteiten! Welke? Dat vind je hieronder!

AMUSEMENTSPARK TIVOLI
Op

vrijdag

12

oktober

kunnen

alle

12 oktober 2018
van

Op slechts 5 minuten rijden van Nijmegen ligt

N.E.C. Juniors tegen een gereduceerd tarief naar

leden

Amusementspark Tivoli. Kom ook spelen, genieten, gillen

Amusementspark Tivoli in Berg en Dal. N.E.C. Juniors

en ravotten in het leukste pretpark voor bassischoolkids!

leden betalen slechts € 7,50 (i.p.v. € 13,75). Niet-leden

Het park heeft meer dan 30 superleuke attracties en

kunnen uiteraard ook mee. Per lid mag maximaal 1

speeltoestellen waar kinderen niet op uitgekeken raken!

niet-lid mee voor het actietarief van € 7,50. Een 2e niet-

Het park is veilig, kindvriendelijk, overzichtelijk en

lid betaalt de reguliere entreeprijs.

betaalbaar zonder al te lange wachttijden.
Wat:

Amusementspark Tivoli

Wanneer: 12 oktober

Weer
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Hoe laat:

11.00 tot 17.00 uur

Waar:

Amusementspark Tivoli, Berg en Dal
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ACTIVITEITEN N.E.C. JUNIORS
OKTOBER

N.E.C. VOETBALDAGEN
In de herfstvakantie (17-18-19 oktober 2018) staan in

• Geheel verzorgde lunch;

en rondom het Goffertstadion de N.E.C. voetbaldagen

• Rondleiding door stadion van N.E.C.;

weer op het programma. Droom jij er ook van om te

• Persconferentie met N.E.C.-speler(s) en/of trainer;

leven als een profvoetballer? Grijp dan nu je kans!

• De N.E.C.-voetbalquiz;
• Leuke voetbalspelletjes;

Ervaren trainers, waaronder ook oud N.E.C.-spelers,

• Training bekijken van het echte N.E.C.;

gaan aan de slag om van jou een nóg betere voetballer

• En nog veel meer N.E.C.-plezier!

te maken. Wie weet word je wel gescout door N.E.C.!
De N.E.C. voetbaldagen zijn voor jongens en meisjes en

De kosten voor de voetbaldagen

voor elk niveau. Ben je tussen de 6 - 12 jaar? Dan ben je

De N.E.C. Voetbaldagen vinden plaats op woensdag,

van harte welkom op de voetbaldagen in oktober 2018.

donderdag en de vrijdag. Het is mogelijk om je voor één,
twee of drie dagen in te schrijven. De kosten voor de

We hebben wel maar een beperkt aantal plaatsen,
dus wees er op tijd bij! Iedere deelnemer krijgt een

voetbaldagen vind je in het schema hieronder.

N.E.C.-kledingpakket, bestaande uit; shirtje, broekje

aantal dagen

prijs

en sokken. Daarnaast zorgen wij tijdens de dagen voor

1 dag

€60,-

2 dagen

€110,-

3 dagen

€145,-

een heerlijke lunch en tussendoor voldoende gezonde
snacks en drinken.
Wat zit in het programma?
• Leven als een prof van 9u tot 16u
(kinderen kunnen tot 17u bij ons blijven);

Wil jij leven als een profvoetballer van N.E.C.? Schrijf je
dan snel in!

• Trainingen door professionele trainers;
Wat:

N.E.C. voetbaldagen

Wanneer: 17, 18 en 19 oktober

Weer
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Hoe laat:

09.00 tot 17.00 uur

Waar:

Goffertstadion
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

ALMERE CITY – N.E.C.
VRIJDAG 5 OKTOBER 2018 20.00 UUR
YANMAR STADION

1 KAART PER UITKAART

N.E.C. – FC EINDHOVEN
VRIJDAG 12 OKTOBER 2018 20.00 UUR
GOFFERSTADION
VRIJE VERKOOP

TELSTAR – N.E.C.
VRIJDAG 19 OKTOBER 2018 20.00 UUR
RABOBANK IJMOND STADION
1 KAART PER UITKAART

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

6

SPEELRONDE

7

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

DAG

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

vrijdag

28-sep

SC Cambuur

20:00

Roda JC Kerkrade

		

Sparta Rotterdam

20:00

FC Dordrecht

		

FC Den Bosch

20:00

Jong AZ

		

N.E.C.

20:00

Go Ahead Eagles

		

Almere City FC

20:00

RKC Waalwijk

		

Telstar

20:00

TOP Oss

		

Helmond Sport

20:00

FC Volendam

		

Jong Ajax

20:00

FC Eindhoven

FC Twente

14:30

Jong PSV

Jong FC Utrecht

20:00

MVV Maastricht

zondag

30-sep

maandag

1-okt

DAG

DATUM

vrijdag

21-sep

THUIS

UITSLAG

UIT

Jong FC Utrecht

0-0

SC Cambuur

		

RKC Waalwijk

2-2

Jong AZ

		

Jong PSV

1-0

FC Volendam

		

MVV Maastricht

2-1

FC Dordrecht

		

Go Ahead Eagles

2-1

Jong Ajax

		

FC Den Bosch

1-4

Almere City FC

		

Roda JC Kerkrade

0-0

FC Eindhoven

		

TOP Oss

0-0

Sparta Rotterdam

		

Telstar

1-3

FC Twente

		

Helmond Sport

2-3

N.E.C.

Weer
trekken wij
ten strijde.
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 31 AUGUSTUS 2018

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

Go Ahead Eagles

6

5

0

1

10

15

2

SC Cambuur

6

4

2

3

N.E.C.

6

4

2

0

7

14

0

4

4

Almere City FC

6

4

14

1

1

7

5

FC Twente

6

4

13

1

1

6

13

6

Sparta Rotterdam

6

7

TOP Oss

6

4

1

1

6

13

3

2

1

4

8

Jong Ajax

11

6

3

1

2

4

10

9

Roda JC Kerkrade

6

3

1

2

0

10

10

MVV Maastricht

6

3

1

2

0

10

11

Jong PSV

6

2

2

2

-2

8

12

RKC Waalwijk

6

2

1

3

-2

7

13

FC Den Bosch

6

2

1

3

-3

7

14

Telstar

6

2

0

4

-1

6

15

Jong AZ

6

1

2

3

-2

5

16

Jong FC Utrecht

6

1

1

4

-9

4

17

Helmond Sport

6

0

3

3

-5

3

18

FC Volendam

6

0

2

4

-7

2

19

FC Eindhoven

6

0

1

5

-7

1

20

FC Dordrecht

6

0

1

5

-10

1

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

A. Achahbar

NEC

6

F. Druijf

AZ II

6

S. Braken

NEC

5

H. Dogan

TOP Oss

5

M. Engels

Roda

5

K. Rossi

Cambuur

5

R. van der Venne

Go Ahead

5

T. Boere

Twente

4

N. Venema

Utrecht II

4

T. Verheijdt

Go Ahead

4

N. Vossebelt

Almere

4
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