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Trotse
hoofdsponsoR
Van N.E.C.
Wij zoeken collega’s
We zijn regelmatig op zoek naar ondernemende collega’s die samen met ons verder
willen groeien, zowel op de bouwplaats als op kantoor. Heb je interesse om bij
KlokGroep te werken, maar heb je op onze site geen vacature gezien die bij je past?
Niet getreurd. Schrijf je in voor onze vacature-update ‘KlokGroep werkt!’ Wij houden je op de hoogte van nieuwe vacatures en je leest meer over ons mooie bedrijf.

SCHRIJF JE NU IN!

En ontvang onze vacature-update

www.werken bij klokgroep.nl

VOORWOORD
Beste N.E.C.’er,
Het is weer vrijdag en voor de vierde keer op rij is dat de dag waarop N.E.C. ten strijde trekt in de Keuken
Kampioen Divisie. Op ons eigen terrein, in de prachtige Goffert, mag de ploeg van Rogier Meijer aantreden
tegen de bezoekers uit Helmond. Er is weer hard gewerkt deze week, waarin er geen doordeweekse
wedstrijd gepland stond, om vanavond onze ongeslagen reeks voort te zetten.
N.E.C. is namelijk al vijf wedstrijden ongeslagen. Alleen de ontmoeting met Jong PSV leverde niet de
volle buit op. Verder werd er respectievelijk gewonnen van FC Eindhoven, Jong FC Utrecht, Go Ahead
Eagles én NAC Breda. Vooral de laatstgenoemde bleek een bijzonder grote uitdaging, vanwege de nodige
basiskrachten die gemist werden. Zo hebben we laten zien dat onze selectie uit veel meer dan enkel elf
spelers bestaat. Met het nieuwe beleid, waarin jonge jongens worden klaargestoomd voor het eerste
elftal, hebben we onder andere in Breda het verschil gemaakt. Dát is waar we voor willen staan bij N.E.C.
Binnen de club wordt er natuurlijk hard gewerkt om verdere uitbraak van het virus tegen te gaan.
Momenteel bevinden we ons in vreemde tijden en hier zullen we met zijn allen doorheen moeten komen.
Ook vanavond rekenen wij op de steun van jullie, de fans. Wij hebben jullie ook in deze tijd nodig om
tot mooie resultaten te komen. De afgelopen tijd hebben jullie laten zien dat we ook nu op jullie kunnen
rekenen en hopelijk zien we dit ook vanavond weer terug in het spel van onze ploeg.
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 vanavond. Heel veel plezier en succes gewenst. Ik reken op jullie!
Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kleding: Hoogenboom Mode
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N.E.C.
N.E.C.

HELMOND SPORT

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

TECHNISCHE STAF
Wil Boessen (Trainer/Coach)
Frank van Kempen (Assistent-trainer)
Maurice Verberne (Assistent-trainer)
Wim Ribbens (Keeperstrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

1. Stijn van Gassel (K)

22. Norbert Alblas (K)

21. Robin Mantel (K)

31. Job Schuurman (K)
3. Rens van Eijden
4. Kevin Bukusu
5. Gabriël Çulhacı

22. Rowen Koot (K)
2. Guus Joppen
3. Maxime de Bie

6. Jordy Bruijn

4. Alec van Hoorenbeeck

7. Elayis Tavsan

5. Dean van der Sluijs

8. Édgar Barreto

6. Jeff Stans

10. Jonathan Okita
11. Ayman Sellouf
12. Thomas Beekman

7. Dani Theunissen
8. Orhan Džepar

15. Javier Vet

9. Jordy Thomassen

16. Souffian El Karouani

10. Karim Loukili

18. Mathias de Wolf

11. Lance Duijvestijn

19. Etien Velikonja
20. Joep van der Sluijs
21. Syb van Ottele
23. Anton Fase

12. Arno van Keilegom
15. Sander Vereijken
16. Berk Cetin

26. Cas Odenthal

17. Juul Respen

28. Bart van Rooij

19. Jelle Goselink

32. Rangelo Janga

33. Gaétan Bosiers

34. Terry Lartey Sanniez
71. Dirk Proper

44. Boyd Reith

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – HELMOND SPORT
N.E.C. is bezig aan een uitermate plezierige reeks in de Keuken Kampioen Divisie. De laatste
vijf wedstrijden werd er niet verloren door de equipe van Rogier Meijer en in vier van
die vijf wedstrijden werd zelfs de volle buit gepakt, zelfs toen vorige week met een door
coronabesmettingen gehavende selectie een uitwedstrijd tegen NAC op het programma
stond. Door een doelpunt van Terell Ondaan werd de wedstrijd in Breda dik verdiend met
1-0 gewonnen.
Vanavond komt Helmond Sport op bezoek in Nijmegen. De ploeg van trainer Wil Boessen vinden
we een stuk lager op de ranglijst terug dan de opponent van vorige week. De Brabanders staan
namelijk achttiende en weten daarmee alleen Jong AZ en FC Dordrecht onder zich te houden. Na
twee verliespartijen op rij (en een nederlaag in het bekertoernooi) wisten de Helmonders vorige
week wel een punt over te houden aan de thuiswedstrijd tegen MVV (1-1). Helmond Sport maakte
in die wedstrijd één van de slechts zeven doelpunten die de ploeg in tien gespeelde wedstrijden
wist te maken. Ter vergelijking: in evenzoveel wedstrijden wist N.E.C. negentien treffers te noteren.
Topscorer bij de Brabanders is de Belgische aanvaller Arno Keilegom, die tot dusverre twee keer
tot scoren kwam.
In de selectie van Helmond Sport komen we drie spelers tegen die eerder de kleuren van N.E.C.
verdedigden, al zijn Lance Duijvestein en Dani Theunissen niet tot veel optredens in het roodgroen-zwart gekomen. Guus Joppen is wél een speler die regelmatig zijn opwacht maakte voor
onze club. Tussen 2017 en 2019 kwam hij tot bijna vijftig wedstrijden, waarna hij transfervrij de
overstap maakte naar Helmond Sport.
Afgelopen seizoen was Helmond Sport een van de ploegen waar N.E.C. twee keer tegen speelde
voordat corona roet in het eten gooide. November vorig jaar won N.E.C in Helmond met 1-2
(Nijmeegse doelpunten door Jonathan Okita en Tom van de Looi). In Nijmegen werd het in februari
van dit jaar 2-0 in Nijmeegs voordeel door treffers van Jellert van Landschoot en Zian Flemming.
Rogier Meijer en zijn mannen zullen op voorhand alleen blij zijn als vanavond gewonnen wordt. De
vierde plaats op de ranglijst en de goede serie waarin de ploeg zit zullen voor vertrouwen zorgen,
al is op het moment van schrijven nog niet duidelijk wie wel en niet kunnen meespelen...daarvoor
zullen eerste de uitslagen van coronatests weer binnen moeten zijn. Hoe het ook zijn mag, vorige
week hebben onze jongens laten zien dat ook met een sterk gewijzigde selectie een uitstekend
resultaat behaald kan worden. En als dat uit bij NAC kan...
Door Teun van Thiel
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Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - HELMOND SPORT
Vanavond staat de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport op het programma. Een week na de
wedstrijd tegen NAC Breda, zal de ploeg van Rogier Meijer dus weer aan de bak moeten. De
tegenstander van vandaag speelde vorige week thuis tegen MVV Maastricht, waar het gelijk
wist te spelen met 1-1. Momenteel is Helmond Sport terug te vinden op plaats zeventien op de
ranglijst, waar N.E.C. is terug te vinden op een vierde plaats na de eerste tien speelronden. Om
nog eens extra in de stemming te komen voor de wedstrijd van vandaag, kijken we terug naar
een eerdere ontmoeting tussen de Nijmegenaren en Helmond Sport.
Het is 21 september 2018 wanneer N.E.C. in
Helmond aantreedt in een strijd om de drie
punten. Er staan aan de kant van N.E.C. een
aantal spelers aan de aftrap die ook deel
uitmaken van de selectie op dit moment. Zo
verdedigde Norbert Alblas destijds ook al het
doel, stond Terry Lartey-Sanniez als rechtsback
opgesteld en was Jonathan Okita terug te vinden
in de aanvalslinie. Het elftal stond in deze
wedstrijd onder leiding van trainer Jack de Gier.
De wedstrijd begint boeiend en er zijn kansen
over en weer, wat het spel van N.E.C. symboliseert.
Na een kwartier wordt de score geopend en het
is Anass Achahbar die het doelpunt voor zijn
rekening neemt. Op acrobatische wijze werkt
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hij de bal tegen de touwen. Hij scoort, zoals hij
al vaker deed in zijn carrière, met een prachtige
omhaal. Het is nu aan de Nijmegenaren om de
score te verdubbelen. Na een halfuur spelen lukt
dit de ploeg van Jack de Gier. Okita wordt goed
weggestoken langs de rechterzijlijn, waarna hij
de bal goed teruglegt op de zestien. Daar staat
Brahim Darri om de doelman op zijn beurt te
verschalken: 0-2.
Tot zover dus geen problemen voor de RoodGroen-Zwarten uit Nijmegen, maar daar weet
Helmond Sport in de 37e minuut verandering in
te brengen. Na een overtreding van rechtsback
Lartey-Sanniez in het eigen strafschopgebied
legt scheidrechter Martens de bal op de stip
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UIT DE OUDE DOOS
en via deze weg weet Helmond Sport de
aansluitingstreffer te maken en zichzelf terug te
brengen in de wedstrijd.
Na een interessante eerste helft, wordt de open
wedstrijd in de tweede helft hervat met een
stand van 1-2 voor N.E.C. Het is voor de trots uit
Nijmegen de taak de bal uit eigen doel te houden
en de overwinning binnen te slepen. Helaas lijkt
dit al vrij snel in de tweede helft mis te gaan.
Na 51 minuten spelen is het namelijk Fuhrgill
Zeldenrust die de Helmonders op gelijke hoogte
zet. Zeldenrust was tevens ook de nemer van de
strafschop, wat dit dus zijn tweede doelpunt van
de avond maakt.

Weer
trekken wij
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N.E.C. kan dus weer opnieuw beginnen om de
winst binnen te slepen. Het blijft lang spannend
in de wedstrijd, maar uiteindelijk is het in de
78e minuut Anass Achahbar die weer doel treft
en zijn ploeg op een 2-3 voorsprong zet. Het
blijft nog even de vraag of dit genoeg is voor
de winst en N.E.C. moet nog even aan de bak.
Maar na negentig minuten spelen, staat er nog
steeds 2-3 op het scorebord. N.E.C. mag de
volle buit dus meenemen naar Nijmegen en
klimt hierdoor weer op de ranglijst. Het was een
zwaarbevochten wedstrijd, maar het harde werk
wordt uiteindelijk beloont.
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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. MAATSCHAPPELIJK

N.E.C. Maatschappelijk en IT4Kids sluiten partnership
Vanuit een gezamenlijk vertrekpunt gaan N.E.C. Maatschappelijk en IT4Kids nu samenwerken. ‘Elk kind
verdient een sportkans’, dat is het motto dat beide partijen vasthouden. Sporten is iets wat voor heel veel
kinderen erg belangrijk is. Door middel van sport kunnen kinderen zich namelijk ontwikkelen in dingen zoals
discipline, samenwerken, zelfvertrouwen, respect en mentale weerbaarheid.
IT4Kids geeft kinderen een kans om te sporten door
afgeschreven hardware op te schonen en te recyclen.
De waarde hiervan gaat uiteindelijk naar goede doelen
die ervoor zorgen dat kansarme kinderen kunnen
sporten. 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.
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.
N.E.C. United is een project dat actief is in drie
verschillende Nijmeegse wijken. Luc te Riele, Manager
Maatschappelijk van N.E.C., vertelt hierover: "Dit is het
derde jaar op rij dat we N.E.C. United uitvoeren en de

resultaten tonen aan het dat het project succesvol is,
veel kinderen die hebben deelgenomen gaan vervolgens
sporten bij een vereniging. Met de bijdrage van IT4Kids
hopen we het project uit te breiden naar alle wijken in
Nijmegen."
“Wij kijken ontzettend uit naar het partnership met N.E.C.
Maatschappelijk. Er is een groot aantal kinderen die door
beperkingen niet kunnen sporten en ook in Nijmegen
zijn dit er enorm veel. Het N.E.C. United project sluit
perfect aan bij onze missie voor duurzame sportkansen
voor kinderen. Het succes en de aanpak van het project
heeft samen met de energie van het commerciële team
ons doen besluiten om deze samenwerking aan te gaan'',
aldus Colette Zee, Algemeen Directeur IT4Kids.
Wil jij ook IT doneren? Ga dan naar de website van N.E.C.
Maatschappelijk voor meer informatie of neem contact
op via maatschappelijk@nec-nijmegen.nl.
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AFGESCHREVEN
HARDWARE
PROGRAMMA
EN UITSL AGEN
IS GELD WAARD!
DONEER HET, STEUN N.E.C.
MAATSCHAPPELIJK EN GEEF KINDEREN EEN
DUURZAME SPORTKANS!
IT4KIDS
PARTNER
VAN N.E.C.

WWW.IT4KIDS.COM
Weer
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WEDSTRIJD IN BEELD NAC BREDA - N.E.C.
Vorige week vrijdag stond N.E.C. voor een moeilijke opgave. Met een
gehavend elftal traden zij in Breda aan tegen directe concurrent, NAC
Breda. Door een vroege goal van Terell Ondaan kwam de ploeg van
trainer Rogier Meijer op voorsprong. Deze voorsprong werd niet meer
weggegeven en zo eindigde de wedstrijd in dezelfde stand als die er na
acht minuten ook al op het scorebord te zien was: 0-1.
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UITSLAG
NAC BREDA - N.E.C.

0-1
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: HELMOND SPORT
Het is weer vrijdag en dat betekent dat N.E.C. weer ten strijde trekt om drie punten binnen te
slepen in De Goffert. Vandaag is het Helmond Sport dat op bezoek komt. In totaal stonden N.E.C.
en Helmond Sport al 27 keer tegenover elkaar en zijn dus bekenden van elkaar. Daarbij is oudN.E.C.’er Guus Joppen één van de vaste waardes bij de Helmonders. Genoeg informatie dus om
iedereen goed voor te bereiden.
Helmond Sport heeft de laatste jaren een bescheiden rol

In de vele wedstrijden die de twee clubs tegen elkaar speel-

gehad in de Eerste Divisie, maar dit is niet altijd zo geweest.

den was het overwegend N.E.C. die de drie punten veilig-

In het seizoen 1981/82 werd de ploeg uit Helmond kam-

stelden. Van alle 27 wedstrijden verloor N.E.C. er namelijk

pioen en promoveerde het naar de Eredivisie. Het eerste

maar vier. Verder werd er maar zes keer gelijkgespeeld en

seizoen op het hoogste niveau wisten de Helmonders ter-

dat betekent dat N.E.C. maar liefst zeventien keer zegevier-

nauwernood te overleven en degradatie te ontlopen, maar

de. Deze statistieken wijzen er echter niet op dat het een

één seizoen later was diezelfde opdracht de ploeg uit Hel-

eenvoudige driepunter gaat worden voor de ploeg van Ro-

mond te lastig en degradeerde het alsnog. opgave alsnog

gier Meijer. In alle wedstrijden leverde Helmond Sport een

te lastig. Sindsdien is Helmond Sport een vaste waarde in

inspanning van hoog niveau en bij winst was dit vaak met

de Eerste Divisie.

een klein verschil. Laten we dus hopen dat N.E.C. vanavond
opnieuw aan het langste eind trekt!
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

60. Jonathan Okita

0-1

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

82. Sander Vereijken

1-1

Datum: 		

22-11-2019

90. Tom van de Looi

1-2

Locatie: 		

SolarUnie Stadion

Bezoekers: 		

1705

Scheidsrechter:

Alex Bos

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

36. Jellert van Landschoot

1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

51. Zian Flemming

2-0

Datum: 		

14-02-2020

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

7673

Scheidsrechter:

Robin Hensgens
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SPEELRONDE

10

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM
30 oktober
		
		
		
31 oktober
		
1 november
2 november
		

SPEELRONDE

11

3 november

DATUM
6 november

UIT

Helmond sport

1-1

MVV Maastricht

Jong Ajax

1-4

Almere City FC

NAC Breda

0-1

N.E.C

TOP Oss

0-2

De Graafschap

Go Ahead Eagles

0-0

Excelsior

Roda JC Kerkrade

0-0

FC Den Bosch

FC Volendam

2-0

FC Eindhoven

1-1

Telstar

Jong AZ
Jong PSV
FC Dordrecht

Afgelast
0-3

SC Cambuur
Jong FC Utrecht

THUIS

TIJD

UIT

FC Den Bosch

18:45

Jong PSV

MVV Maastricht

18:45

NAC Breda

		

Almere City FC

21:00

Jong AZ

N.E.C.

21:00

Helmond Sport

7 november

SC Cambuur

16:30

Jong Ajax

8 november

De Graafschap

20:00

FC Volendam

9 november

FC Eindhoven

18:45

FC Dordrecht

Jong FC Utrecht

21:00

Roda JC Kerkrade

Excelsior

18:45

TOP Oss

Telstar

21:00

Go Ahead Eagles

THUIS

TIJD

UIT

Helmond Sport

18:45

Excelsior

TOP Oss

21:00

FC Eindhoven

		

10 november
		

12

UITSLAG

		

		

SPEELRONDE

THUIS

DATUM
13 november
		

FC Dordrecht

16:30

De Graafschap

		

14 november

NAC Breda

18:45

Telstar

		

Roda JC Kerkrade

21:00

MVV Maastricht

15 november

SC Cambuur

20:00

Almere City FC

16 november

Go Ahead Eagles

20:00

FC Den Bosch

23 november

Jong PSV

20:00

Jong FC Utrecht

Jong Ajax

20:00

FC Volendam

Jong AZ

20:00

N.E.C.
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 4 NOVEMBER 2020

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

Almere City FC

10

7

3

0

14

24

2

SC Cambuur

9

7

1

1

25

22

3

De Graafschap

9

7

1

1

9

22

4

N.E.C.

10

6

1

3

9

19

5

NAC Breda

9

6

0

3

8

18

6

FC Volendam

10

5

3

2

14

18

7

Telstar

10

4

4

2

5

16

8

Jong Ajax

10

5

0

5

-1

15

9

Excelsior

10

4

2

4

3

14

10

Roda JC Kerkrade

10

3

4

3

3

13

11

Go Ahead Eagles

10

3

4

3

2

13

12

FC Eindhoven

10

3

3

4

-7

12

13

Jong PSV

9

3

1

5

-5

10

14

Jong FC Utrecht

9

3

0

6

-6

9

15

MVV Maastricht

10

2

3

5

-12

9

16

TOP Oss

9

2

2

5

-8

8

17

FC Den Bosch

10

2

2

6

-9

8

18

Helmond Sport

10

2

2

6

-10

8

19

Jong AZ

10

2

2

6

-13

8

20

FC Dordrecht

10

1

2

7

-21

5

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Elias Mar Omarsson

Excelsior

10

Robert Mühren

SC Cambuur

8

Mohamed Taabouni

Jong AZ

7

Sydney van Hooijdonk

NAC Breda

7

Jeredy Hilterman

Jong FC Utrecht

7

Roland Alberg

Roda JC Kerkrade

6

Ilias Bronkhorst

Telstar

6

Thomas Verheijdt

Almere City FC

6

Issa Kallon

SC Cambuur

5

Brian Brobbey

Jong Ajax

5

Rangelo Janga

N.E.C.

4
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TALENT IN BEELD

Talent in beeld: Dyami van Ralen
Tijdens Talent in beeld lichten wij elke keer een speler, spelend in de voetbalacademie van N.E.C., uit. Deze
keer leggen we onze focus op Dyami van Ralen. Deze 15-jarige verdediger speelt in het Onder 16 team van
ex-profvoetballer Jeffrey Leiwakabessy.
N.E.C.
Dyami begon al op vroege leeftijd met voetballen, toen
hij vijf was sloot hij zich aan bij voetbalvereniging OSC uit
Oosterhout (Nijmegen-Noord). Hier speelde de jonge
voetballer zes jaar, alvorens hij naar Achilles’29 vertrok. De
club uit Groesbeek kon echter niet lang genieten van het
talent, na één jaartje in het zwart-wit maakte hij de overstap
naar de Eendracht. Dit seizoen is alweer het vierde jaar dat
Dyami van Ralen bij de Nijmeegse club te vinden is.
De jonge voetballer, die doorgaans centraal achterin speelt,
ziet zichzelf als een speler met een goede pass van achteruit
en met een goed inzicht. Als hij zichzelf zou moeten
vergelijken met een profvoetballer is dat dan ook Matthijs
de Ligt. “De Ligt is ook een rechtsbenige centrale verdediger,
die ook beschikt over een goede pass”, aldus Dyami. Maar
naast zijn sterke punten is hij zich er ook van bewust wat er
nog te verbeteren is in zijn spel, namelijk het één tegen één
verdedigen.
Hoogtepunt
Met N.E.C. hoopt Dyami nog vele hoogtepunten te kennen.
Wat voor hem een hoogtepunt buiten zijn club om is, was
de training bij de jeugd van Oranje. Dit is iets wat hem veel
geleerd heeft en wat voor hem altijd een mooie

ervaring zal blijven. Hopelijk volgen er bij N.E.C. ook nog veel
hoogtepunten.
Buiten het veld
Dyami is het meeste van zijn tijd bezig met voetbal of school.
Maar natuurlijk is er altijd ruimte om andere dingen te
doen. Die tijd steekt Dyami het liefst in zijn PlayStation, om
bijvoorbeeld FIFA te spelen.
Toekomst
Dyami kijkt met stappen naar zijn toekomst. Zo wil hij
volgend jaar de eerste stap maken door zich te verzekeren
van een plek in de Onder 18. Maar hij kijkt ook al verder dan
dat. Als het aan hem ligt, heeft Dyami over tien jaar inmiddels
zijn debuut mogen maken in de hoofdmacht van N.E.C.
en heeft hij hier in Nijmegen een mooie carrière gehad.
Daarnaast heeft hij internationale ambities en droomt hij
stiekem ook van een mooie stap naar het buitenland. Om
deze toekomstplannen ooit te kunnen verwezenlijken, blijft
hij elke dag hard werken en haalt hij alles uit zichzelf, zodat
hij later met trots kan terugkijken en kan hij zeggen dat hij
er alles aan gedaan heeft. Na zijn eigen voetbalcarrière
zou hij graag binnen de voetbalwereld actief willen blijven,
bijvoorbeeld als trainer bij een eerste elftal.
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