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Trotse
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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. Vanavond nemen we het wederom op
tegen een tegenstander van formaat: Jong Ajax. De Amsterdammers zijn sinds afgelopen maandag
kersverse koploper op de ranglijst, dus we mogen met recht zeggen dat ons een mooi affiche staat te
wachten. Met de steun van jullie, onze fanatieke achterban, strijden we voor de drie punten!
Met het gelijke spel tegen MVV Maastricht zijn we nog altijd ongeslagen in de derde periode. Deze
reeks willen we zolang mogelijk voortzetten, want een periodetitel is de kortste weg naar de play-offs,
onze doelstelling. Uiteindelijk willen we bij de eerste negen eindigen en een overwinning op Jong Ajax
brengt ons weer een stapje verder.
Samen zijn wij N.E.C. en trekken wij vanavond ten strijden voor een goed resultaat! Bij deze wens ik
jullie veel plezier en 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
Mitchell van der Graag

1. Mattijs Branderhorst (K)

Issam El Maach (K)

22. Norbert Alblas (K)
31. Job Schuurman (K)
3. Rens van Eijden
4. Josef Kvida
5. Bas Kuipers
6. Tom van de Looi

Winston Bogarde

Stan van Bladeren (K)
Daan Reiziger
Boy Kemper
Dean Solomons

7. Anthony Musaba

Jurriën Timber

8. Jellert van Landschoot

Terrence Douglas

9. Etien Velikonja
10. Jonathan Okita

Jasper ter Heide

11. Randy Wolters

Quinten Timber

12. Mart Dijkstra

Kenneth Taylor

14. Tom Overtoom
15. Niek Hoogveld

Alex Mendez

16. Souffian El Karouani

Juan Castillo

17. Ole Romeny

Victor Jensen

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

Leo Thethani
Danilo Pereira da Silva
Brian Brobbey

34. Terry Lartey Sanniez
71. Dirk Proper

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – JONG AJAX
N.E.C. beleefde afgelopen vrijdag een avond met een frustrerende afloop in Maastricht. Negentig
minuten lang was er een overwicht op het veld (al werden te weinig grote kansen gecreëerd), maar
een arbitrale dwaling in de 85e minuut gooide roet in het eten toen Zian Flemming alsnog de
winnende treffer leek aan te tekenen in de wedstrijd tegen MVV. Sterker nog, de huurling van PEC
Zwolle maakte een loepzuiver doelpunt, maar zowel grens- als scheidsrechter had niet gezien dat
de bal de Maastrichtse doellijn ruimschoots gepasseerd was. Het onrecht ging zelfs nog even door
toen Flemming een gele kaart kreeg omdat hij duidelijk maakte dat hij wel degelijk gescoord had.
Het zorgde er uiteindelijk voor dat de wedstrijd in een doelpuntloos gelijkspel eindigde.
Vanavond heeft N.E.C. de kans om in eigen huis het eventuele overgebleven chagrijn van zich af
te spelen tegen Jong Ajax, historisch gezien geen makkelijke tegenstander voor de Nijmegenaren.
In de laatste vier onderlinge wedstrijden wist N.E.C. zelfs maar één punt te verzamelen, toen het
in het begin van dit seizoen in Amsterdam 3-3 werd. Josef Kvida werkte die avond ver in de extra
tijd de gelijkmaker binnen. Vorig seizoen verloor N.E.C. de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax met 1-2,
ondanks een vroege voorsprong door een doelpunt van Ferdy Druijf.
Jong Ajax staat dit seizoen onder leiding van Mitchell van der Gaag en is onder hem aan een
uitstekend seizoen bezig. Afgelopen maandag wonnen de Amsterdammers nog met 2-0 van FC
Dordrecht, waardoor ze op de ranglijst over SC Cambuur heen wipten en nu bovenaan staan.
Van de laatste negen wedstrijden won Jong Ajax er zeven, twee keer werd gelijkgespeeld. Voor de
laatste verliespartij moeten we terug naar 4 november, toen in Amsterdam met 1-3 werd verloren
van FC Volendam. Grote man in de ploeg van Mitchell van der Gaag was tot dusverre spits Lassina
Traoré, die dit seizoen al dertien keer wist te scoren en bovendien zeven assists achter zijn naam
heeft staan. Aangezien de aanvaller zijn minuten tegenwoordig ook in Ajax 1 maakt, is de kans
klein dat hij er tegen N.E.C. bij zal zijn. Waarschijnlijker is het dat de Braziliaanse spits Danilo zijn
opwachting gaat maken in de punt van de aanval.
Over de opstelling van N.E.C. is op het moment van schrijven nog niets bekend, maar grote wijzigingen
worden aan Nijmeegse zijde niet verwacht. Een goed resultaat tegen de Jonge Amsterdammers
zou niet alleen lekker zijn om de reeks van drie ongeslagen wedstrijden te verlengen, maar ook
om met een goed gevoel toe te leven naar de wedstrijd van volgende week. Dan komt met SC
Cambuur namelijk alwéér een tegenstander van formaat naar de Goffert. Belangrijke weken dus,
waarin N.E.C. kan laten zien wat het écht waard is.
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: JONG AJAX
Vandaag treedt N.E.C. aan tegen de beloften van Ajax. De ploeg uit de hoofdstad is inmiddels goed op dreef en bezet
dan ook de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie.
Sinds dit seizoen is Mitchel van der Gaag de hoofdtrainer

langzaamaan werd het beter. In het seizoen 2016/17 werd

van de ploeg. Hij werd vorig seizoen ontslagen bij NAC

de ploeg tweede achter VVV-Venlo. Het jaar erop wist de

Breda en volgde dit seizoen Michael Reiziger op, die op

ploeg iedereen te verrassen door kampioen te worden en

zijn beurt assistent-trainer werd van Erik ten Hag bij de

zo Fortuna Sittard en N.E.C. voor te blijven. Onderdeel van

hoofdmacht van Ajax. Onder Van der Gaag kende Jong

die ploeg destijds waren o.a. Norbert Alblas, Terry Lartey

Ajax een moeilijke start, er werd verloren bij TOP Oss en in

Sanniez en Zian Flemming.

de slotfase gelijk gespeeld tegen N.E.C. Daarna begon de

Of de Amsterdammers daadwerkelijk mee gaan doen om

ploeg te draaien en staat het momenteel zelfs bovenaan

de titel is maar de vraag. Veel spelers die normaal tot de

de ranglijst.

selectie van de beloften horen hebben deze winter het

Jong Ajax speelt sinds 2013 in de Keuken Kampioen Divisie

trainingskamp van het eerste elftal in Qatar meegemaakt

en speelt hun thuiswedstrijden op Sportpark De Toekomst.

en sluiten steeds vaker aan bij het eerste elftal van de

Op het complex is plaats voor 2050 toeschouwers. De

Amsterdammers.

ploeg begon hun eerste seizoen als nummer veertien en
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

6. Lassina Traoré

1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

21. Sven Braken

1-1

Datum: 		

19-08-2019

38. Anthony Musaba

1-2

Locatie: 		

De Toekomst

54. Victor Jensen

2-2

Bezoekers: 		

600

64. Ryan Gravenberch

3-2

Scheidsrechter:

Laurens Gerrets

94. Josef Kvida

3-3

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

9. Ferdy Druijff

1-0

23. Vaclav Cerny

1-1

89. Lassina Traoré

1-2
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Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

Datum: 		

29-03-2019

Locatie: 		

De Goffert

Bezoekers: 		

9587

Scheidsrechter:

Christian Mulder
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Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - JONG AJAX
Voor de wedstrijd uit de oude doos gaan we terug naar de eerste ontmoeting in de Keuken
Kampioen Divisie van 1 mei 2015. N.E.C. is op dat moment al kampioen en mag tegen Jong Ajax
bewijzen dat de titel de Nijmegenaren toebehoord.
Jong Ajax met trainer Andries Ulderink kent veel
spelers die inmiddels carrière hebben gemaakt
bij andere clubs, enkel André Onana is nog actief
bij Ajax. Ook bij N.E.C. zien we nog één speler die
momenteel bij de Nijmegenaren onder contract
staat: Rens van Eijden.
In een volgepakte Goffert gaat de ploeg van
Ruud Brood goed van start. Na zestien minuten
is Christian Santos degene die score opent.
N.E.C. komt deze middag geen moment in de
problemen en het is dan ook Navarone Foor die
na 34 minuten de voorsprong verdubbeld, 0-2.
Na de rust nemen de Nijmegenaren gas terug
en is het Jong Ajax dat af en toe kan opstomen,
zonder echt gevaarlijk te worden. Toch is het na
85 minuten Tom Noordhoff die 2-1 binnenschoot,
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waardoor de spanning voor enkele minuten
terugkeerde in het duel. De stand bleef tot het
einde van de wedstrijd staan en dus mocht N.E.C.
opnieuw juichen.
Door die overwinning kwam N.E.C. op het
historische aantal van 101 punten in de
competitie. De week erna werd ook de 100e
goal van de competitie gemaakt. N.E.C. werd
uiteindelijk kampioen met een voorsprong van 21
punten op de nummer twee van de competitie.
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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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Terry L artey Sanniez

Software
PROGRAMMAJava
EN UITSL AGEN
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

Van L andschoot:

“Ik geloof in mijn k ansen, ik geef niet op”
Deze zomer kwam Jellert van Landschoot vanuit Club Brugge aanwaaien in Nijmegen. De 22-jarige Belg
komt de gelederen van N.E.C. voor één seizoen versterken, waar hij wordt gehuurd van de Belgische
topclub. Voor een seizoen werd Jellert van Landschoot gehuurd van de Belgische topclub. Tegenwoordig
heeft de Belgische spelmaker zijn basisplaats weer veroverd.
Geboren in Kleit, op een klein halfuurtje rijden van Brugge,
begon de carrière van Jellert van Landschoot. Op zijn
zevende kwam hij terecht bij zijn favoriete club Club Brugge.
Na de hele jeugdopleiding doorlopen te hebben en een
paar jaar in het tweede elftal te hebben gespeeld was het
wachten op de doorbraak. “Ik was altijd al fan van Club. Toen
zei zich meldden hoefde ik niet lang twijfelen, het was een
jongensdroom en mijn favoriete club. In eerste instantie ga
je er met een open gevoel in; kijken hoe ver je kan komen
Het was zeker niet makkelijk. Niet alleen de trainingen op
zich, maar je vraagt bijvoorbeeld ook veel van je ouders. Zij
moeten je toch meerdere keren per week afzetten en/of
ophalen. Uiteindelijk zijn we blij dat we dat gedaan hebben,
want ik heb er lang gespeeld.” De club volgt hij op de voet,
als hij kan bezoeken doet hij dat. “Doordeweeks zit ik altijd in
Nijmegen, als ik dan naar huis toe ga heb ik niet altijd de tijd
om naar een wedstrijd te gaan. Ik volg ze absoluut, ik zie veel
wedstrijden op tv. Ik heb veel aan Club Brugge te danken.
Ze worden nu te groot voor de Belgische competitie.” De

jeugdopleiding van aartsrivaal Anderlecht is een groot
geprezen academie en kent veel talent. Toch is volgens
de middenvelder de jeugdopleiding van Club Brugge niet
minder. “In Brugge hebben ze zeker de laatste jaren goed
aan de weg getimmerd. Echt een goede jeugdopleiding
geworden. Vlietinck is een jongen waar ik samen mee
gespeeld heb in de jeugd, hij speelt nu regelmatig in het
eerste elftal. Veel jongens zijn nu uitgeleend aan andere
clubs.”
Na twee jaar in het tweede elftal bleef de kans uit bij
het eerste elftal en kwam FC Eindhoven voorbij. “Ik was
ongeduldig en wilde spelen, maar niet meer in ‘jong’. Het
was een betere optie om te gaan en ik wilde volwassen
voetbal spelen. FC Eindhoven was de ideale kans. Ik geloof
in mijn kansen bij Club, ik geef niet op.” Zijn eerste jaar
verliep anders dan verwacht. “Ontwikkeling stond voorop in
de jeugd, we wonnen de beker en we zijn landskampioen
geworden. Het resultaat telde wel, maar kwam toch op de
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INTERVIEW
tweede plaats. Fouten maken mocht, maar bij FC Eindhoven
niet meer. Je kwam in een team met jongens van 28 jaar
en met veel ervaring. Ik was door Club Brugge perfect
voorbereid. Ik heb ook echt een mooi jaar gehad en heb me
goed kunnen ontwikkelen. Mijn contract werd daardoor in
België ook verlengd.”
Daarna kwam Leuven op zijn pad. “Daar was het niveau
hoger. Ze deden mee voor promotie, FC Eindhoven was
perfect voor een eerste jaar. Ze hebben de ambitie en
een samenwerking met Leicester City. Zo was mijn trainer
Nigel Pearson mijn trainer en werden spelers uit Engeland
gehuurd. Alles was prima geregeld. Alleen het jaar was
mentaal zwaar, ik kwam op de bank en zelfs op de training
liet ik het af en toe schieten. Ik werd meteen geconfronteerd
met het verschil tussen Nederland en België. In Nederland
ga je na de 1-0 door voor de 2-0 en misschien meer. In België
zak je na de 1-0 in en verdedig je die, als het mogelijk is maak
je de tweede. Ook is het in België realistischer en fysieker
spelen. In Nederland blijf je daarom wel altijd van achteruit
voetballen, hoe groot de druk ook is.” Een Beneleague ziet
de Belg wel zitten. “De kloof is groot tussen de topclubs en
de degradatiekandidaten is groot in beide landen. Ik denk
dat het daarom wel goed kan zijn voor beide landen. Alleen
wat moet je dan doen met de mindere ploegen? Daarom
weet ik niet of het effectief van de grond komt.”

Weer
Weer
trekken
trekken
wijwij
tenten
strijde.
strijde.

Deze zomer kwam N.E.C. voor Jellert en ook dat was weer
een stap omhoog in een “mooie en leuke stad.” In het begin
van het seizoen werd hij meteen geconfronteerd met de
harde wetten van het voetbal. De eerste vier wedstrijden
speelde hij helemaal, na een doelpunt tegen Roda JC en een
assist tegen Telstar zat hij tegen FC Den Bosch op de bank.
“Dat was een moeilijk moment. De trainer hebben me dat
wel uitgelegd. Een paar dagen voor de wedstrijd hebben
ze apart geroepen en gezegd dat Zian gehaald was en zou
spelen, maar dat ze wel tevreden waren. In het begin is dat
niet leuk, maar ik zou mezelf niet zijn als ik mijn ding blijf
doen, dan draait het weer vanzelf. Dat is ook een belangrijk
verschil, in Nederland leggen trainers uit waarom ze keuzes
maken, dan ga je er anders mee om. Na het jaar bij Leuven
hoopte ik niet weer op zo een jaar. De concurrentie is goed
en groot hier, je weet dat je elke week goed moet zijn om
in de basis te blijven. Als je ziet met welke bank wij soms
spelen, dat hebben veel clubs niet in onze competitie. Er
zit veel kwaliteit in de groep, dat houdt ons scherp en het
niveau hoog.”
Voor dit jaar zijn de doelen duidelijk. “Individueel ben ik blij
dat ik de eerste seizoenshelft veel gespeeld heb. Dat wil ik
doorzetten. Ik wil nu beslissender worden, met goals en
assists. Ik moet de lat voor mezelf hoger leggen. Vorige week
op de lat en afgelopen vrijdag net naast, die moeten erin.
Ik moet betere statistieken weerleggen. Als team moeten

15
15

INTERVIEW
we gaan voor promotie via de play-offs. Daarna, dat heb
ik andere seizoenen meegemaakt, kan veel gebeuren.
Dan begint iedereen weer op nul. Ik ben ervan overtuigd
dat we zeker die nacompetitie gaan halen. Het is een rare
competitie, kijk naar FC Emmen. Die werden negende in
de competitie, maar promoveren wel. Ik speelde bij FC
Eindhoven en die waren drie punten boven ons geëindigd.
We hebben in de eerste seizoenshelft weinig punten gepakt
tegen de top zes, als je je echt wil meten met de top zijn de
komende wedstrijden belangrijk en leuk om te spelen. Het is
ook een ideaal moment. Ik zie veel ontwikkeling in de ploeg,
we zijn nog niet klaar om bij de top twee te komen, maar we
zijn goed bezig. We hebben een jonge ploeg en er zit veel rek
in. Het wordt niet makkelijk, maar het is niet onmogelijk.” In
de groep leert hij veel van jongens als Rens van Eijden, maar
ook de jongere jongens laten zich gelden en corrigeren
elkaar. “Soms moet je openstaan voor opbouwende kritiek
en als je luistert en nadenkt hebben ze vaak gelijk.”

maar ik denk dat het wel kan. Als ik achteraf terug kijk op
mijn carrière ben ik ook pas tevreden als ik echt alles eruit
heb gehaald. En vooral veel gespeeld heb op het hoogste
niveau, bij een topclub een gevestigde waarde. Pas dan ben
ik tevreden.”

Mocht N.E.C. promoveren dan is er een kans dat hij zich nog
een jaar aan de club verbindt. “Ik denk dat die kans er dan
wel is. Ik voel me goed, alles is mooi hier, grote club, mooie
supporters, ik speel veel en ik voel me thuis en heb het idee
dat ik me goed ontwikkel. Tot nu toe ben ik alleen maar
positief over de club. We kunnen onszelf alleen verwijten
dat we niet hoog genoeg staan. Als we echt promoveren
moeten we maar eens om de tafel gaan en ben ik zeker
positief.”

Vanavond wacht Jong Ajax. “Een van de betere teams waar ik
tegen gespeeld heb. Begin dit seizoen hadden we het zwaar
en met FC Eindhoven kregen we ook voetballes van hun.
Je denkt soms het zijn jonge gasten, maar die kunnen echt
goed voetballen. Maar thuis moeten we met het publiek in
de rug mogen uitgaan dat we kunnen winnen, ondanks dat
voetballend echt heel goed zijn. Het probleem is dat we niet
weten wie er gaat spelen. Ze gaan wel uit van balbezit en
als wij dat hebben, zijn ze verdedigend kwetsbaar. Als ze
wel lang de bal hebben moeten we niet in paniek raken en
gewoon zorgen dat we na 90 minuten aan de goede kant
van de score staan, dat is bepalend en niet het balbezit. We
moeten eerst verdedigend goed staan, daarna zorgen dat
we zorgvuldig aan de bal zijn, dan gaan we kansen creëren
en dan kunnen we ze pakken. We moeten uitstralen dat
thuis niks te halen valt.

Toekomstplannen denkt hij nog niet te veel over jaar. “Mijn
doel is de top van Nederland of België, maar daar ben ik nu
nog niet klaar voor. Ik zie mezelf wekelijks verbeteren en
probeer bezig te zijn met de stappen die nodig zijn. Over vijf
jaar hoop ik klaar te zijn voor de top van de Eredivisie of de
hoogste klasse in België. Het is een hoog doel voor mezelf,

Jellert beschrijft zichzelf als een speler met een
winnaarsmentaliteit. “Ja, ik ben echt niet te genieten als we
verliezen. Mijn emoties kan ik dan ook lastig in bedwang
houden. Voorheen was dat nog erger, dan was ik twee dagen
niet aanspreekbaar. Ik kan er niet tegen als andere spelers
weer lachen voor ze het kleedlokaal uit zijn. Je moet het niet
overdrijven, maar je mag best boos zijn dan. Verder ben ik
een speler die er vol voor gaat, veel loopvermogen heeft en
goede passing. In balverlies werken om hem terug te krijgen.
Ik geef altijd 100% voor het team. Op een bepaalde manier
ook wel risico in het spel heeft, maar dat past bij mij. Ik wil
vooruit spelen en dan hoort dat ook.”
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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

‘Scoor een boek’ afgetrapt op elf basisscholen
in de regio
N.E.C. en de Bibliotheek Gelderland Zuid hebben afgelopen dinsdag het project ‘Scoor een Boek!’ afgetrapt.
Middels dit project willen de organisaties kinderen laten ervaren hoe leuk lezen is. In het kader van de
Nationale Voorleesdagen bezoekt N.E.C. alle elf basisscholen die meedoen aan het project.
Tijdens ‘Scoor een Boek!’ lezen 426 leerlingen van elf
scholen in het Rijk van Nijmegen negen weken lang zo veel
mogelijk boeken in de klas én thuis. Met elk gelezen boek
of leesopdracht scoren ze een ‘doelpunt’ en mogen ze een
sticker op een poster plakken. Tijdens het project wisselen
leerlingen hun favoriete boeken uit.
De officiële aftrap vond om 13.30 uur plaats op basisschool
De Wingerd in Nijmegen, daar las Bas Kuipers voor uit het
boek ‘Koen Kampioen’ voor bijna 100 kinderen. Op iedere
school vond er na het voorlezen een kidspersconferentie
plaats.
Scoor een Boek!
Vanaf groep 5 neemt het leesplezier onder veel kinderen
af, zo blijkt uit onderzoek. Vooral onder jongens. Maar juist
door te lezen verbeteren kinderen hun taalvaardigheid en
woordenschat. Door een voetballer als voorbeeld in te

zetten en een spelelement toe te voegen, hopen N.E.C. en
de bibliotheek het leesplezier onder basisschoolleerlingen
uit groep 5 en 6 te verhogen.
Fluitsignaal
Op donderdag 2 april vindt de afsluiting van ‘Scoor een
Boek!’ plaats. Dan maakt N.E.C.-mascotte Bikkel bekend
hoeveel boeken de leerlingen in totaal hebben gelezen.
Voorgaande jaren was het project een groot succes.
Kinderen motiveerden elkaar met leuke leestips en er was
een spectaculaire stijging in het aantal gelezen boeken
per leerling. Meer informatie over het project is te vinden
op https://www.necmaatschappelijk.nl/n.e.c.-leert/scooreen-boek.htm.
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WEDSTRIJD IN BEELD M.V.V. - N.E.C.
Afgelopen vrijdag speelde N.E.C. de uitwedstrijd bij MVV in Stadion de
Geusselt. In Stadion De Geusselt kwamen beide ploegen niet tot scoren,
waardoor de 0-0 eindstand op het scorebord bleef staan.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
M.V.V. - N.E.C.

0-0

19

Foto's: Broer van den Boom
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N.E.C. JUNIORS

&
15 FEBRUARI 2020; DISCOZWEMMEN
WATERVOETBAL IN ‘DE MEERVAL’
Zaterdag 15 februari van 17.30-20.30 uur krijgen de leden van

is deze super avond weer ten einde. Heb je nog niet

N.E.C. Juniors gratis toegang bij het subtropisch zwembad

gegeten op deze avond? In het zwembad is een keuken

‘De Meerval’ in Wijchen. Ook zin in een knalfeest? De

aanwezig, je kunt dus lekkere hapjes, snoepjes en ijsjes

Meerval organiseert deze zaterdag een N.E.C. discofeest,

kopen. Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar

met discolampen, rook, swingende muziek en ballonen

juniors@nec-nijmegen.nl met daarin naam, lidnummer, en

in het zwembad! Lijkt je dit helemaal het einde, dan is

hoeveel introducees je meeneemt. Zij betalen de normale

het discozwemmen in De Meerval echt iets voor jou, je

entreeprijs van € 5,50. Wil je je team opgeven voor het

vrienden en vriendinnen! Uiteraard staan de badmeesters

watervoetbal? Dat kan op de dag zelf bij de kassa!

naast veel lol ook in voor een veilige discoavond.
Tevens krijg je op vertoon van je lidmaatschapspas het
De activiteit begint om 17.30 uur met veel discolichten en

gehele jaar korting bij ‘de Meerval’. Leden van N.E.C.

vette muziek, waarna er ook een activiteit zal zijn waarbij

Juniors betalen slechts € 3,85 in plaats van € 5,50. Voor

de winnaar kaarten wint voor een thuiswedstrijd van

openingstijden kijk op www.meerval.com

N.E.C. Tevens zal er deze avond worden gestreden om de
felbegeerde wisselbeker van het watervoetbal toernooi.

21 februari 2020; N.E.C. Juniors Express naar Go Ahead Eagles

Om 20.30 uur zal de muziek en de lichten uitgaan, dan

Deze

wedstrijd

wordt

in

combinatie

met

de

Pannenkoekenbakker Slijk-Ewijk bezocht! De exacte
vertrektijd is nog niet bekend. We vertrekken vanaf de
Goffert richting de Pannenkoekenbakker, hier kunnen we
genieten van een pannenkoek, drankje en toetje hierna
reizen we af naar Deventer waar we vanuit het uitvak
de wedstrijd bijwonen. In de bus zal er een bingo zijn,
drankje en snoepjes worden er geserveerd :-) ook zullen
er 11 kids worden uitgeloot die als spelersmascotte mogen
meelopen met de N.E.C. spelers. Wil je mee? a 20,- ben jij
erbij. Geef jezelf op via juniors@nec-nijmegen.nl

TOT ZIENS OP

Weer
trekken wij
ten strijde.

15 & 21 FEBRUARI
21
21

MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

N.E.C. - SC CAMBUUR
VRIJDAG 31 JANUARI 2020 20.00 UUR
GOFFERTSTADION
VRIJE VERKOOP

SC TELSTAR – N.E.C.
VRIJDAG 7 FEBRUARI 2020 20.00 UUR
RABOBANK IJMOND STADION
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - HELMOND SPORT
VRIJDAG 14 FEBRUARI 2020 20.00 UUR
GOFFERTSTADION
VRIJE VERKOOP

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

THUIS

UITSLAG

UIT

17 januari

MVV Maastricht

0-0

N.E.C.

		

Almere City

0-2

De Graafschap

		

TOP Oss

3-2

SC Cambuur

		

FC Eindhoven

3-3

Helmond Sport

		

Excelsior

2-0

SC Telstar

		

NAC Breda

3-1

Jong AZ

		

FC Volendam

4-2

Jong PSV

19 januari

FC Den Bosch

2-3

Go Ahead Eagles

20 januari

Jong Ajax

2-0

Go Ahead Eagles

Jong FC Utrecht

2-1

Roda JC Kerkrade

SPEELRONDE

23

		

DATUM

THUIS

24 januari

Helmond Sport

20.00 uur

FC Den Bosch

		

SC Telstar

20.00 uur

TOP Oss

		

Roda JC Kerkrade

20.00 uur

FC Volendam

N.E.C.

20.00 uur

Jong Ajax

		

De Graafschap

20.00 uur

MVV

		

FC Dordrecht

20.00 uur

FC Eindhoven

		

SC Cambuur

20.00 uur

Jong FC Utrecht

26 januari

Go Ahead Eagles

14.30 uur

NAC Breda

27 januari

Jong AZ

20.00 uur

Almere City

Jong PSV

20.00 uur

Excelsior

DATUM

THUIS

TIJD

31 januari

MVV Maastricht

20.00 uur

Jong PSV

FC Eindhoven

20.00 uur

De Graafschap

		

TOP Oss

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

		

FC Volendam

20.00 uur

Helmond Sport

		

Excelsior

20.00 uur

NAC Breda

		

Almere City

20.00 uur

SC Telstar

N.E.C.

20.00 uur

SC Cambuur

		

FC Den Bosch

20.00 uur

Jong AZ

Jong Ajax

20.00 uur

Go Ahead Eagles

Jong FC Utrecht

20.00 uur

FC Dordrecht

		

SPEELRONDE

24

		

		

20 januari
		

TIJD

UIT

UIT

24

STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 20 JANUARI 2020

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

Jong Ajax

22

14

4

4

30

46

2

SC Cambuur

22

14

3

5

30

45

3

De Graafschap

22

11

10

1

25

43

4

FC Volendam

22

13

4

5

10

43

5

NAC Breda

22

11

5

6

13

38

6

Go Ahead Eagles

22

9

11

2

12

38

7

Excelsior

22

10

6

6

5

36

8

N.E.C.

22

9

7

6

8

34

9

SC Telstar

22

9

6

7

4

33

10

Almere City FC

22

9

5

8

0

32

11

Jong FC Utrecht

22

8

7

7

0

31

12

FC Den Bosch

22

6

10

6

1

28

13

FC Eindhoven

22

7

4

11

-14

25

14

Jong AZ

22

6

5

11

-6

23

15

MVV Maastricht

22

5

6

11

-14

21

16

Roda JC Kerkrade

22

4

9

9

-9

18

17

TOP Oss

22

5

3

14

-23

18

18

Jong PSV

22

4

5

13

-17

17

19

Helmond Sport

22

3

6

13

-27

15

20

FC Dordrecht

22

2

6

14

-28

12

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Robert Mühren

SC Cambuur

16

Reda Kharchouch

SC Telstar

15

Lassina Traoré

Jong Ajax

13

Ralf Seuntjens

De Graafschap

12

Ike Ugbo

Roda JC Kerkrade

11

Jurgen Ekkelenkamp

Jong Ajax

11

Jamie Jacobs

SC Cambuur

11

Ruben Rocha da Rodrigues FC Den Bosch

10

Ole Romeny

N.E.C.

6

Jonathan Okita

N.E.C.

6
25

TALENT IN BEELD
Foto's: Broer van den Boom

Sam Wardenaar
Tijdens Talent in beeld lichten wij elke keer een speler uit de Voetbalacademie uit. Deze keer is dat Sam
Wardenaar, 16 jaar, dit seizoen spelend in de O17-2 als aanvaller.
N.E.C.
Sam was vijf jaar oud toen hij begon met voetballen bij de
plaatselijke voetbalclub SVO uit de Ooij. Hier heeft hij in
totaal vier jaar gespeeld voor hij gescout werd voor N.E.C.
Sam is een echte allround speler, zo vindt ook zijn trainer.
Bij zijn laatste evaluatiegesprek noemde hij Sam: “Een echte
allrounder. Dat wil zeggen dat hij niet zozeer uitschietende
kwaliteiten heeft maar eigenlijk overal goed in is”. Zelf ziet
Sam wel enkele uitschieters: “Ik denk dat mijn sterke punten
toch wel mijn doorzettingsvermogen en mijn inzicht zijn”. Als
aanvaller weet hij ook goed waar nog zijn verbeterpunten
liggen. “Mijn zwakke punten zijn voornamelijk in het
verdedigend opzicht zoals 1 tegen 1 duels. Hierin wil mij
nog verder ontwikkelen”. Qua speelstijl kijkt hij graag naar
Bernardo Silva (Manchester City), een speler die niet heel
snel is maar wel een geweldige individuele actie en een goed
schot in de benen.
Hoogtepunt
Als hij moet denken aan mooie momenten bij N.E.C. denk hij
vooral aan de E-top waar hij en zijn ploeg maar liefst 2 jaar op
rij kampioen werden. Daarnaast zijn enkele toernooien hem
bijgebleven. Hier geeft hij als voorbeeld de internationale
toernooien die hij in Oostenrijk gespeelt heeft.

Buiten het veld
Naast het voetbal is er ruimte voor ontspanning. In deze
vrije tijd gamet hij zo nu en dan. Maar daarnaast luistert hij
veel muziek en probeert hij waar mogelijk te kunnen chillen
met vrienden. Daarnaast is Sam binnenkort weer druk bezig
met school en heeft hij zich ingeschreven voor de opleiding
Fysiotherapie, iets wat hem heel interessant en leuk lijkt.
Toekomst
Sam heeft duidelijke doelen voor ogen. Hij speelt dit
seizoen voor het derde jaar in de ‘schaduwopleiding’ van
de voetbalacademie. Dat houdt in de O15-2, O17-2 of
O19-2. Zijn volgende stap is om in eerste instantie zichzelf
terug te knokken naar de proftak van de academie. Door te
beginnen met elke training en wedstrijd alles eruit te halen
hoopt hij vervolgens te kunnen laten zien dat hij hierbij
hoort. Ooit droomt hij ervan om daarna, later in zijn carrière
in de Premier League te spelen.
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VOETBAL ACADEMIE

AWC, RKSV Brakkenstein en EGS brengen
aantal Partnerclubs op 19
Het jaar 2019 werd afgesloten met in totaal 19 Partnerclubs
nu ook het Wijchense AWC, RKSV Brakkenstein uit
Nijmegen en EGS uit de gemeente Grave zijn aangesloten.
Als betaald voetbalorganisatie gelooft N.E.C. dat elk
voetballend jongetje en meisje recht heeft op een
goede begeleiding en voelt de club uit Nijmegen de
verantwoordelijkheid om clubs in de regio hierbij te helpen.
Door het delen van kennis worden de amateurverenigingen
ondersteunt bij het ontwikkelen van hun spelers en trainers
en het najagen van hun ambities.

partnerbijeenkomsten en een enthousiaste regio. In 2020
gaan we door met het beïnvloeden van de beïnvloeders
en blijven we bijeenkomsten organiseren voor hoofd
jeugdopleidingen, coördinatoren, trainers en scouts van
amateurverenigingen. Daarbij verwacht ik dat er in 2020
nog de nodige verenigingen zullen aansluiten."
Naast AWC, Brakkenstein en EGS bestaat het lijstje
Partnerclubs uit Berghem Sport, Beunings Boys, Blauw
Geel, Blauw Wit, BVC’12, DIO’30, DVOL, HVCH Heesch, SV
Nijmegen, Oranje Blauw, OSC, Overasseltse Boys, Quick’88,
VV Trekvogels, WVW Weurt en SC Woezik.

Dominique Scholten, manager Voetbalacademie N.E.C.
is vooral trots op hoe deze samenwerking in korte tijd
vorm heeft gekregen. "19 Partnerclubs, 7 goed bezochte
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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

Op weg naar rookvrije voetbalstadions
Vanaf het seizoen 2020/’21 zijn alle Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stadions rookvrij.
Dat is het doel van het nieuw opgerichte platform rookvrijestadions.nl, opgezet door de
initiatiefnemers Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, in samenwerking met alle 34
betaald voetbalclubs, de KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij (een initiatief van de
Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds). Met ingang van komend seizoen
2019/’20 wordt er door de clubs die op dit moment nog niet (volledig) rookvrij zijn een
ontmoedigingsbeleid gehanteerd.
Supporters komen naar het stadion om te genieten van
een voetbalwedstrijd. Zowel rokers als niet-rokers. We
vragen aan alle rokers: laat anderen, die er niet voor
hebben gekozen, geen nadelige gevolgen ondervinden.
Passief meeroken is namelijk ongezond. Supporters
kunnen op een tribune, met voornamelijk vaste plaatsen,
nu eenmaal niet een andere plek opzoeken.
De actie sluit aan bij de landelijke beweging De Rookvrije
Generatie, die als doelstelling heeft kinderen te laten
opgroeien in een volledig rookvrije omgeving. In openbare
gebouwen en in de horeca geldt al langer een verbod op
roken. Bij Vitesse, Ajax en Almere City FC mag al langer niet
meer gerookt worden, PSV wordt met ingang van komend
seizoen volledig rookvrij. Tevens zijn de wedstrijden van

het Nederlands elftal en andere vertegenwoordigende
elftallen rookvrij, worden in toenemende mate
amateurverenigingen rookvrij en komen er ook steeds
meer rookvrije vakken in het betaald voetbal.
Een rookvrij stadion geldt zodra het stadion wordt
betreden: op alle tribunes, toiletten, horecapunten,
trappen, businessruimtes, loges en skyboxen. Waar wél
mag worden gerookt, is buiten het stadion. De Eredivisie
en Keuken Kampioen Divisie zijn zich ervan bewust dat
handhaving op sommige plekken in de stadions lastig
zal zijn, maar gaan hiertoe komend seizoen alle nodige
voorbereidingen treffen.
Meer informatie is te vinden via www.rookvrijestadions.nl
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

HET
BEGINT
Bij
VOETBAL OP VRIJDAG: SCHAKELPROGRAMMA
ELKE
WeerVRIJDAG 19:30 UUR OP FOX SPORTS 1
trekken wij
ten strijde.
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