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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.’ers,
Ik heet jullie allemaal van harte welkom in het Goffertstadion voor de kraker tegen De Graafschap.
Afgelopen vrijdag namen we in extremis een punt mee uit het treffen met FC Den Bosch, waar jullie
onvoorwaardelijke steun zeker een bijdrage aan heeft gehad. Als club is het zeer belangrijk om zo’n
fanatieke achterban achter de ploeg te hebben staan. Daarmee kun je het verschil maken, zowel uit
als thuis.
Vanavond treden we weer aan in eigen huis. En voor wat voor een affiche! De Graafschap is één van de
topploegen uit onze competitie en wordt door velen gezien als een groot favoriet voor een van de twee
plaatsen voor directe promotie. Dat alleen al zou onze jongens al genoeg brandstof moeten geven om
90 minuten lang vol gas te geven, maar het duel is ook nog eens extra bijzonder omdat de eer van
Gelderland in deze kraker op het duel staat.
Ik verwacht dat we vanavond een duel vol strijd, passie en overwinningslust te zien krijgen. Samen met
jullie, als twaalfde man, moeten we een sfeer creëren waarmee we ons naar de drie punten vechten
vanavond!
Succes, ik reken op jullie!
Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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TECHNISCHE STAF
François Gesthuizen (Trainer/Coach)
Rogier Meijer 		
(Trainer/Coach)
Adrie Bogers 		
(Trainer/Coach)
Gabor Babos

TECHNISCHE STAF
Mike Snoei (trainer/coach)
Richard Roelofsen (assistant-trainer)
Mark de Vries (spitsentrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

1.

Hidde Jurjus

22. Norbert Alblas (K)

16.

Jordy Rondeel

32.

Nick van den Dam

48.

Guus Vaags

3.

Jasper van Heertum

4.

Ted van de Pavert

5.

Jordy Tutuarima

6. Tom van de Looi

21.

Toine van Huizen

7. Anthony Musaba

24.

Roland Baas

8. Jellert van Landschoot

30.

Milan Hilderink

9. Etien Velikonja

44.

Leeroy Owusu

6.

Frank Olijve

7.

Branco van den Boomen

8.

Javier Vet

31. Job Schuurman (K)
3. Rens van Eijden
4. Josef Kvida
5. Bas Kuipers

10. Jonathan Okita
11. Randy Wolters
12. Mart Dijkstra

10.

Stef Nijland

14. Tom Overtoom

14.

Jeremy Helmer

15. Niek Hoogveld

18.

Jesse Schuurman

16. Souffian El Karouani

23.

Matthijs van Nispen

17. Ole Romeny

34.

Gregor Breinburg

43.

Jonathan Vergara Berrio

9.

Ralf Seuntjens

11.

Daryl van Mieghem

12.

Jordy Thomassen

17.

Dylan Chiazor

47.

Mohamed Hamdaoui

20. Ayman Sellouf
21. Zian Flemming
26. Cas Odenthal
28. Bart van Rooij
30. Frank Sturing
34. Terry Lartey Sanniez

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – DE GRAAFSCHAP
Het is weer eens wat anders: een maandagavond met een competitiewedstrijd in onze eigen Goffert.
Doordat enkele clubs in speelronde 5 nog niet in actie zijn gekomen aangezien die gespeeld werd in
een interlandweekend, worden vanavond vier wedstrijden afgewerkt in de Keuken Kampioen Divisie.
Voor N.E.C. gaat het om een zeer interessant treffen: de thuiswedstrijd tegen De Graafschap. Let wel,
op dat deze wedstrijd in speelronde 5 wordt gespeeld terwijl speelronde 6 al achter de rug is, maar op
het moment van schrijven is het resultaat daarvan (voor N.E.C. betrof het een uitwedstrijd tegen FC Den
Bosch) nog niet bekend.
Hetzelfde geldt uiteraard voor de wedstrijd die De Graafschap vrijdagavond in eigen huis heeft
gespeeld tegen Jong Ajax. Zeker is in ieder geval dat de Superboeren zich in de wedstrijden daarvoor
een tegenstander van formaat hebben getoond. De Doetinchemmers, met o.a. voormalig N.E.C-spelers
Gregor Breinburg, Ted van de Pavert, Jordy Tutuarima en Stefan Nijland in de gelederen, speelden
tegen Top Oss met 0-0 gelijk, maar wonnen in de weken daarvoor alle drie hun eerdere wedstrijden.
Zo gingen Cambuur (2-0) en FC Volendam (3-0) op de Vijverberg over de knie en werd in Maastricht
ook MVV met 3-0 berooid achtergelaten. Opvallend is dat de Achterhoekers in al die wedstrijden geen
enkel tegendoelpunt hebben hoeven incasseren. Het zorgde ervoor dat De Graafschap in ieder geval tot
afgelopen vrijdag met tien punten bovenaan de ranglijst prijkte.
N.E.C. deed het de laatste weken ook naar behoren en boekte overwinningen op Telstar (4-2) en Roda JC
(1-2), terwijl de week ervoor met 3-3 gelijk werd gespeeld bij Jong Ajax. De enige verliespartij van
het seizoen was tijdens de seizoensopening tegen FC Eindhoven. Saillant detail is dat beide Eindhovense
doelpunten die avond gemaakt werden door middenvelder Branco van den Boomen, die later de
overstap naar De Graafschap maakte en vanavond dus al voor de tweede keer dit seizoen te gast is in
de Goffert.
Bij N.E.C. zijn recent nieuwelingen Zian Flemming en Etien Velikonja aan de selectie toegevoegd. Voor hen
kan het hun eerste wedstrijd voor N.E.C. in eigen huis worden. Ook verdediger Rens van Eijden lijkt na
lang blessureleed weer fit genoeg te zijn om deel uit te maken van de selectie. Het zou al met al zo maar
een enerverende avond kunnen worden. Een weerzien met veel oude bekenden, een wedstrijd tegen een
Gelderse club die vorig jaar nog in de Eredivisie speelde en die mee moet doen om het kampioenschap
en een hopelijk goed gevulde Goffert op die 'gekke' maandagavond. Genoeg ingrediënten voor een
mooie pot en na 90 minuten hopelijk drie punten in de Nijmeegse achterzak!
Door Teun van Thiel
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brand strategy

creative design

web development

F-Graphics is meer dan alleen
een reclamebureau uit N�megen
W� helpen bedr�ven en organisaties met het oplossen van hun vraagstuk op het gebied van
brand strategy, creative design en web development.
W� z�n F-Graphics. Een reclamebureau dat gelooft in het veranderen van de online en ofﬂine wereld.
De combinatie technologie en creativiteit zorgt ervoor dat ideeën worden omgezet in realiteit. Toe aan
vernieuwing? Take it to the next level.

Kerkenbos 1222C, 6546 BE N�megen
T 024 373 22 99 | info@f-graphics.nl | f-graphics.nl

DE TEGENSTANDER: DE GRAAFSCHAP

Op deze maandagavond speelt N.E.C. thuis tegen De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie. Een wedstrijd uit
speelronde 5 die vanwege de interlandperiode vandaag afgewerkt wordt. De ploeg uit Doetinchem is voortvarend
begonnen aan het seizoen met 10 punten uit 4 wedstrijden en is daarmee medekoploper.
Sinds deze zomer staat Mike Snoei aan het roer bij de

Bij de onderlinge resultaten in de Eerste Divisie zien

degradant. De ervaren oefenmeester kwam over van SC

we dat N.E.C. thuis lichtelijk beter is. Uit tien eerdere

Telstar waar hij sinds 2017 aan het roer stond. Met spelers

ontmoetingen werden er 4 winnend afgesloten, 3 keer

als Ralf Seuntjens, Hidde Jurjus, Daryl van Mieghem en Stef

werden de punten gedeeld en 3 keer gingen punten naar

Nijland heeft de ploeg heel wat ervaring op het veld staan.

Doetinchem. De laatste ontmoeting eindigde in een 1-1

Ralf Seuntjens is een van de sterkhouders tot nu toe bij

gelijkspel, die stand stond na 4 minuten al op het bord.

de superboeren, afgelopen seizoen nog actief voor VVV-

Achahbar opende na 3 minuten de score, waarna El Jebli

Venlo in de Eredivisie. Aan het einde van het seizoen liet

een minuut later alweer de gelijkmaker had gemaakt.

hij zijn contract ontbinden waardoor hij transfervrij naar

Laatstgenoemde zal vanavond niet meedoen, hij maakte

De Graafschap kon. In de eerste vier wedstrijden wist

een transfer naar Al Faisaly uit Saoedi-Arabië. De laatste

doelman Hidde Jurjus zijn doel schoon te houden, daar

overwinning op De Graafschap in Eerste Divisie van N.E.C.

tegenover staan acht gemaakte doelpunten.

dateert uit april 2015, eindstand was toen 2-0 door goals
van Sjoerd Ars en Anthony Limbombe.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

3. Anass Achahbar 1-0

Competitie: Jupiler League

4. Youssef El Jebli 1-1

Datum: 23-3-2018
Locatie: De Goffert
Bezoekers: 11402
Scheidsrechter: Bas Nijhuis

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

10. Arnaut Groeneveld 0-1

Competitie: Jupiler League

53. Daryl van Mieghem 1-1
66. Sven Braken 1-2
83. Wojciech Golla 1-3

Datum: 17-11-2017
Locatie: De Vijverberg
Bezoekers: 11228
Scheidsrechter: Serdar Gözübüyük
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FOTO: BROER VAN DEN BOOM

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - DE GRAAFSCHAP
Na een seizoen zonder Gelderse derby is het vanavond tijd voor de wedstrijd tegen De Graafschap. De
bezoekers zijn afgelopen seizoen gedegradeerd uit de Eredivisie en willen onder leiding van Mike Snoei
weer promoveren. De Superboeren zijn de competitie voortvarend begonnen en dus wordt het een zware
klus voor N.E.C. Thuiswedstrijden tegen De Graafschap blijken de laatste jaren een goede match, de laatste
verliespartij dateert alweer van 5 februari 2000.
Op 1 april 2012 stonde beide ploegen ook tegenover elkaar

was het Lion Kaak die aan de blauw-witte zijde zijn stempel

in Stadion de Goffert. Aan de zijde van de superboeren

op de wedstrijd drukte door een directe rode kaart te

begonnen Rogier Meijer en Muslu Nalbantoglu, nu actief

pakken. Vanaf dat moment leek de wedstrijd gespeeld.

bij N.E.C., in de basis. Beide ploegen, toen nog uitkomend
in de Eredivisie, begonnen de wedstrijd in een volgepakte

In de tweede helft leek N.E.C. op zoek naar doelpunten

Goffert onder leiding van Ruud Bossen op zondagmiddag

om zo snel mogelijk de wedstrijd te beslissen. In de

12:30 uur. N.E.C. strijdend voor play-offs Europees

58e minuut was het dan ook raak, 2-0, Zeefuik zelf was

voetbal, De Graafschap strijdend tegen degradatie.

de gevierde man aan Nijmeegse zijde. Ondanks kansen
en overwicht tegen 10 superboeren, bleef de stand 2-

Man van de wedstrijd die dag, Genero Zeefuik. De spits

0. Mede door die zege eindigde N.E.C. dat seizoen op

van N.E.C. combineerde er met Lasse Schone op los,

een keurige 8e plaats, wat play-offs Europees voetbal

waardoor de 1-0 al na 12 minuten op het scorebord stond.

betekende. Voor beide ploegen liepen de play-offs

N.E.C., toen nog onder leiding van Alex Pastoor, drukte

niet succesvol af, N.E.C. verloor van Vitesse, terwijl De

nadrukkelijk en was de bovenliggende partij. Vlak voor rust

Graafschap degradeerde ten koste van FC Den Bosch.
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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.
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

Ben jij de nieuwe
Java developer in
onze opstelling?
Wij zoeken sterspelers om
ons team te versterken.

Lees alles over je transfer op
WERKENBIJGXSOFTWARE.COM

interview CAS ODENTHAL
Kersverse profvoetballer Cas Odenthal: “Het is allemaal
heel snel gegaan”
Cas Odenthal stootte afgelopen zomer na één jaar N.E.C. 019 door naar het eerste van de Nijmeegse
grootmacht, speelde de gehele voorbereiding mee en ondertekende vervolgens zijn allereerste profcontract.
Het gaat momenteel in sneltreinvaart bij de jongeling uit Leersum, die onder het trainerstrio kan rekenen
op een basisplaats.
“Het afgelopen jaar is het allemaal snel gegaan”, vertelt

hij niet enkel aan talent te danken weet hij. “Ik kwam ooit

Odenthal als hij terugblikt. “Ik kwam in het Onder 19

met een groep van pakweg vijfentwintig jonge jongetjes bij

team, dat toen onder de hoede was van Rogier Meijer.

FC Utrecht voor selectietrainingen. Toen zei die trainer daar

De samenwerking met Meijer had een duur van ongeveer

gelijk al iets van: ‘De kans is heel klein dat je profvoetballer

driekwart jaar. Toen ging hij het eerste trainen voor de rest

wordt. Slechts twee van deze groep zullen dat gaan halen’.

van het seizoen. Vervolgens nam Francois Gesthuizen het

Ik besefte mij toen al dat het heel erg moeilijk ging worden”,

stokje over. Dus dat verloop van trainers is wel toevallig

vertelt hij als het over het begin van zijn loopbaan gaat.

geweest.” N.E.C. besloot dit seizoen een driemanschap voor

“Mijn ouders hebben mij altijd gesteund, ze vonden het

de groep te zetten: Gesthuizen, Meijer en Bogers. Odenthal

leuk voor mij dat ik uiteindelijk bij de voetbalschool zat van

maakte vorig seizoen veel indruk op de trainers, waardoor

Utrecht; maar ze wezen mij er ook op dat daarnaast het

hij zich mocht laten zien gedurende een proefperiode bij

studeren goed moest gaan. Uiteindelijk ging ik er steeds

het eerste. “Ik kreeg een uitnodiging van de trainers om

meer in op. Ik leerde discipline zoals goede voeding en op

twee weken mee te doen tijdens de voorbereiding, daarna

tijd slapen. Ik was er zoveel mee bezig, dat het mijn leven

zou ik meer duidelijkheid krijgen. Vervolgens kreeg ik te

werd. Dan doe je er alles voor.

horen dat ik de gehele voorbereiding mocht afmaken en
startte ik in de basis.

”Het hebben van een voetbaldroom kent ook opofferingen.
Op 12-jarige leeftijd ging hij, zoals de meesten op die

En dan niet zo lang geleden ondertekende ik mijn eerste

leeftijd, naar de middelbare school toe. “Vriendjes van

profcontract”, glundert de 18-jarige verdediger. Dat

mij gingen naar scholen dichtbij Leersum. Ikzelf ging naar

Odenthal nu aan het begin van zijn profcarrière staat heeft

Utrecht. Met het openbaar vervoer ging ik dagelijks naar

INTERVIEW
school en de trainingen om vervolgens dezelfde weg weer

hadden we een moeizame start (1-2 verlies). Maar ik denk

terug af te leggen. Ik was vaak vroeg in de ochtend tot laat

dat dit oprecht een mooi seizoen kan worden, waarin we

in de avond weg.” Nu heeft de 18-jarige verdediger het

nog wel eens mensen kunnen gaan verbazen. Dat moeten

met de reisafstand een stuk relaxter voor elkaar. Vanuit

we uiteraard nog laten zien, maar het vertrouwen is er

zijn woning in Nijmegen pakt hij de fiets naar De Goffert of

binnen de groep merk ik”, spreekt Odenthal over de start

Universiteitscampus in Nijmegen.

van het seizoen. N.E.C. pakte vervolgens zeven punten uit
drie wedstrijden. Eerst werd er een knotsgekke slotfase nog

Want naast het voetbal, zit de jongeling in de boeken om de

gelijkgespeeld tegen Jong Ajax en werden zowel Roda JC als

universitaire studie Bedrijfskunde te volgen. “Er is ook nog

SC Telstar aan de zegekar gebonden.

een wereld naast voetbal”, grapt hij. “Nee, ik ben een week
geleden begonnen aan het tweede jaar. Dat bevalt mij tot

“We speelden tegen SC Telstar de eerste 35 minuten

nu toe prima. Zolang ik goed plan en ervoor ga, moet het

een behoorlijke wedstrijd als team. Dan is het voor de

haalbaar zijn”, besluit de verdediger.

tegenstander lastig om erdoorheen te voetballen. Als dat
compacte spel wordt verbeterd, gaan we nog een heel

Voor de echte doorgewinterde voetbalkenner zal de

mooi seizoen beleven.”

naam Odenthal een belletje doen rinkelen. Opa Joop
Odenthal kwam namelijk begin jaren vijftig meer dan 24

Binnen het team neemt hij al het advies tot zich wat hij

keer uit voor het Nederlandse elftal en speelde daarnaast

krijgt, vooral van de ervaren jongens. “Ik praat veel met

voor respectievelijk HFC en SC Enschede. Onbetaald nog

Rens (van Eijden) en Mart (Dijkstra) binnen het team en

helaas in die tijd. Vader Jan Odenthal bleek ook een aardig

krijg van hen tips. Maar ik kijk natuurlijk ook op tv hoe Virgil

balletje te kunnen trappen, maar hij koos ervoor om zich

van Dijk het doet. Daar leer je van, door op te letten.” Naast

volledig op de studie te richten. Cas Odenthal, de derde in

grote namen als Van Dijk, volgde Odenthal vroeger al de

de generatie, bewijst een mengelmoes te zijn tussen zijn

ijzersterke manoeuvres van Paolo Maldini en geniet hij

bloedverwanten.

van Sergio Ramos achterin bij Real Madrid. “Zij zijn grote
voorbeelden. Hoe zij het spel lezen en spelen is geweldig

De 18-jarige verdediger start dit seizoen steevast in de

en leerzaam. Ik probeer daar iets van te leren en dat zelf zo

basis van het Nijmeegse trainerstrio. “Tegen FC Eindhoven

goed mogelijk toe te passen.”
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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

N.E.C. Maatschappelijk en ROC Nijmegen gaan samenwerking aan
N.E.C. Maatschappelijk gaat in de toekomst samenwerken met ROC Nijmegen. De samenwerking zal in het begin
vooral gebaseerd worden het op het maatschappelijke vlak van beide partijen.

N.E.C.
een

Maatschappelijk
maatschappelijke

en

ROC

samenwerking

Nijmegen
aan.

gaan

Met

De samenwerking gaat in eerste instantie op maatschappelijk

de

vlak, later zal er overlegd worden of de samenwerking

samenwerking hopen beide partijen de impact van

uitgebreid gaat worden. Mocht de samenwerking bevallen

de maatschappelijke projecten te vergroten. Het ROC

wordt er misschien nog samengewerkt op het gebied van

Nijmegen vindt dat maatschappelijke betrokkenheid een

evenementen en stageplaatsen.

belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de studenten.
‘Samen ten strijde voor een mooiere samenleving’
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Wil jij 250 euro
winnen?

Sms ‘NEC latje trap’ naar 4004
en wie weet ben jij de gelukkige
Weer
die inwij
de rust een poging mag
trekken
ten
strijde.
wagen op het veld!
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WEDSTRIJD IN BEELD
N.E.C. - SC TELSTAR
Voor de interlandperiode werd de eerste thuisoverwinning door N.E.C.
geboekt op Telstar. De wedstrijd eindigde in 4-2 door twee doelpunten
van Romeny, een prachtig doelpunt van Wolters waarna Okita in de
blessuretijd de eindstand op het bord zette.

UITSLAG
N.E.C. - SC TELSTAR.

4-2

19
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Door: Broer van den Boom
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N.E.C. JUNIORS

N.E.C. VOETBALDAGEN.
In de herfstvakantie (maandag 14 oktober, dinsdag
15 oktober en woensdag 16 oktober 2019) staan in en
rondom het Goffertstadion de N.E.C. Voetbaldagen
weer op het programma. Droom jij er ook van om te
leven als een profvoetballer? Grijp dan nu je kans!
Ervaren trainers, waaronder ook oud N.E.C.-spelers, gaan
aan de slag om van jou een nóg betere voetballer te
maken. Wie weet word je wel gescout door N.E.C.! De N.E.C.
Voetbaldagen zijn voor jongens en meisjes en voor elk
niveau. Ben je tussen de 6 - 12 jaar? Dan ben je van harte
welkom op de Voetbaldagen in oktober. Daarnaast krijg je
een rondleiding door het Goffertstadion én ontvang jij twee
tickets voor de wedstrijd N.E.C. - Jong PSV!
We hebben wel maar een beperkt aantal plaatsen, dus
wees er op tijd bij! Iedere deelnemer krijgt een N.E.C.kledingpakket, bestaande uit; shirtje, broekje en sokken.
Daarnaast zorgen wij tijdens de dagen voor 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);
•
Trainingen door professionele trainers;
•
Geheel verzorgde lunch;
•
Rondleiding door stadion van N.E.C.;
•
Persconferentie met N.E.C.-speler(s)
en/of trainer;
•
De N.E.C.-voetbalquiz;
•
Leuke voetbalspelletjes;
•
Training bekijken van het echte N.E.C.;
•
En nog veel meer N.E.C.-plezier!

Wat:		
aantal dagen
1 Dag			
2 dagen			
3 dagen			

VOETBALDAGEN
niet leden		
€75
€125
€160

wel leden
€60
€110
€145
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

FC DORDRECHT – N.E.C.
VRIJDAG 20 SEPTEMBER 20:00 UUR
RIWAL HOOGWERKERS STADION
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - GO AHEAD EAGLES
VRIJDAG 27 SEPTEMBER 20:00 UUR
GOFFERTSTADION

4 KAARTEN PER CLUBCARD

NAC BREDA - N.E.C.
VRIJDAG 4 OKTOBER 20:00 UUR
RAT VERLEGH STADION
1 KAART PER UITKAART

KOOP JE KAARTEN ONLINE:
WWW.NEC-NIJMEGEN.NL/KAARTEN
Weer
trekken wij
ten strijde.
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SPEELRONDE 5

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DAG

DATUM

zaterdag

7 september

6
SPEELRONDE
7

UITSLAG

UIT

FC Dordrecht

1-1

MVV Maastricht

		

SC Telstar

0-2

SC Cambuur

		

Go Ahead EAgles

2-2

Exelsior

Helmond Sport

1-0

FC Eindhoven

		

Roda JC Kerkrade

2-1

TOP Oss

		

Roda JC Kerkrade

2-1

TOP Oss

Zondag

Maandag

SPEELRONDE

THUIS

8 september

16 september

N.E.C.

20.00 uur

De Graafschap

		

Jong FC Utrecht

20.00 uur

FC Den Bosch

		

Jong Ajax

20.00 uur

Jong PSV

		

Jong AZ

20:00 uur

NAC Breda

THUIS

TIJD

UIT

NAC Breda

N.N.B.

Jong FC Utrecht

Jong PSV

N.N.B.

Jong AZ

		

FC Den Bosch

N.N.B.

N.E.C.

		

De Graafschap

N.N.B.

Jong Ajax

		

SC Cambuur

N.N.B.

Helmond Sport

		

FC Volendam

N.N.B.

FC Dordrecht

		

MVV Maastricht

N.N.B.

SC Telstar

		

FC Eindhoven

N.N.B.

Roda JC Kerkrade

		

Exelsior

N.N.B.

Almere city FC

zaterdag

14 september

TOP Oss

N.N.B.

Go Ahead Eagles

DAG

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

Vrijdag

20 september

FC Dordrecht

20.00 uur

N.E.C.

		

NAC Breda

20.00 uur

Excelsior

		

Go Ahead Eagles

20.00 uur

Jong Ajax

		

FC Den Bosch

20.00 uur

MVV Maastricht

		

De Graafschap

20.00 uur

FC Eindhoven

		

Roda JC Kerkrade

20.00 uur

Jong FC Utrecht

		

Almere City FC

20.00 uur

Jong AZ

		

SC Telstar

20.00 uur

FC Volendam

DAG

DATUM

vrijdag

13 september

		

Zaterdag

21 september

Helmond Sport

19.45 uur

TOP Oss

Maandag

23 september

Jong PSV

20.00 uur

SC Cambuur
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 9 SEPTEMBER 2019

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

De Graafschap

4

3

1

0

8

10

2

FC Eindhoven

5

3

1

1

5

10

3

Excelsior

5

3

1

1

2

10

4

NAC Breda

4

3

0

1

6

9

5

SC Cambuur

5

3

0

2

5

9

6

Almere City FC

5

2

2

1

1

8

7

Jong Ajax

4

2

1

1

3

7

8

N.E.C.

4

2

1

1

2

7

9

FC Volendam

5

2

1

2

1

7

10

Telstar

5

2

1

2

0

7

11

Go Ahead Eagles

5

2

1

2

-1

7

12

MVV Maastricht

5

2

1

2

-2

7

13

Jong FC Utrecht

4

2

0

2

-2

6

14

Jong AZ

4

1

2

1

0

5

15

Helmond Sport

5

1

2

2

-5

5

16

TOP Oss

5

1

1

3

-2

4

17

Roda JC Kerkrade

5

1

1

3

-5

4

18

FC Den Bosch

4

0

2

2

-2

2

19

FC Dordrecht

5

0

2

3

-9

2

20

Jong PSV

4

0

1

3

-5

1

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

Robert Mühren

Cambuur

Branco van den Boomen
Jeffry Fortes
J. Jacobs
Victor Jensen
Noa Lang
A. Mendes Moreira
Marcelo Lopes
D. Verbeek
Anthony Musaba
Ole Romeny

Eindhoven
Excelsior
Cambuur
Ajax
Ajax
Excelsior
Eindhoven
Den Bosch
N.E.C.
N.E.C.

4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
27

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

HET
BEGINT
Bij
VOETBAL OP VRIJDAG: SCHAKELPROGRAMMA
ELKE VRIJDAG 19:30 UUR OP FOX SPORTS 1

Weer
trekken wij
ten strijde.
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