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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 wederom welkom in het Goffertstadion. Vanavond staat er mooi affiche op het programma
in onze Goffert, de mini-klassieker N.E.C. – NAC Breda. Daarnaast is het voor ons opnieuw een hele
belangrijke wedstrijd in een pittige reeks duels. NAC Breda staat momenteel twee plaatsen, en vijf
punten, voor op N.E.C. en om in het zicht te blijven van de Bredanaars moet er vandaag een resultaat
worden geboekt.
NAC Breda is bezig aan goede reeks wedstrijden. Nadat de ploeg eerder dit seizoen PSV uit het
bekertoernooi knikkerde, was twee geleden aan AZ de volgende die door toedoen van NAC de strijdbijl
moest begraven. Daarna werd er op bezoek bij Jong Ajax een overwinning geboekt, en werd afgelopen
week ook Almere City FC aan de zegekar gebonden. We zullen dus scherp moeten zijn en het maximale
met de ploegen moeten leveren.
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 vriendelijke groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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NAC BREDA

TECHNISCHE STAF
François Gesthuizen (Trainer/Coach)
Rogier Meijer (Trainer/Coach)
Adrie Bogers (Trainer/Coach)
Gabor Babos

TECHNISCHE STAF
Hoofdtrainer: Peter Hyballa
Assistent-trainer: Maik Drenszla
Keeperstrainer: Jelle ten Rouwelaar

1. Mattijs Branderhorst (K)

1. Nick Olij (K)

22. Norbert Alblas (K)

16. Chiel Kramer (K)

31. Job Schuurman (K)

25. Sem Custers (K)

3. Rens van Eijden

26. Bart Verbruggen (K)

4. Josef Kvida

2. Robin Schouten

5. Bas Kuipers

3. Roger Riera

6. Tom van de Looi
7. Anthony Musaba
8. Jellert van Landschoot
9. Etien Velikonja
10. Jonathan Okita
11. Randy Wolters
12. Mart Dijkstra
14. Tom Overtoom
15. Niek Hoogveld
16. Souffian El Karouani
17. Ole Romeny
20. Ayman Sellouf
21. Zian Flemming

4. Nacho Monsalve
5. Javier Noblejas
12. Pelé van Anholt
17. Jethro Mashart
20. Jean Paul van Hecke
24. Colin Rösler
6. Arno Verscheuren
7. Ivan Ilic
8. Luka Ilic
11. Mounir EL Allouchi
18. Yassine Azzagari
22. Jordan van der Gaag
9. Finn Stokkers
10. Huseyin Dogan

26. Cas Odenthal

14. Othmane Boussaid

28. Bart van Rooij

15. Andrija Filipovic

30. Frank Sturing

19. Boris Kudimbana

34. Terry Lartey Sanniez

21. Joshua Bohui

71. Dirk Proper

23. Sydney van Hooijdonk

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – NAC BREDA
Een mooi affiche vanavond in de Goffert, waar de wedstrijd N.E.C. – NAC op het programma staat.
Mooi omdat het gaat om twee ploegen die strijden om een plek in de play-offs aan het eind van het
seizoen, maar ook omdat het een wedstrijd is die nogal wat herinneringen met zich meebrengt.
N.E.C. en NAC hebben elkaar al vaak bestreden en deden dat in 1973 zelfs voor 46.000 bezoekers
in de bekerfinale. En wie in Nijmegen herinnert zich niet de 6-0 thuisoverwinning op 15 mei 2008,
waarna N.E.C. zich uiteindelijk plaatste voor Europees voetbal?
Natuurlijk zijn de tijden nu heel anders dan toen die wedstrijden gespeeld werden, maar het is
en blijft de kleine klassieker. Wil N.E.C. zich weer nestelen in het linker rijtje, dan zal het team van
voormalig N.E.C-trainer Peter Hyballa in eigen huis aan de zegekar gebonden worden. NAC staat
op de zesde plaats en staat daarmee twee plekken hoger dan N.E.C., dat vijf punten minder heeft
dan de Bredanaars (41 om 46).
NAC is onder Peter Hyballa bezig aan een goede reeks. De afgelopen drie wedstrijden werden
gewonnen en de wedstrijd daarvoor (de eerste wedstrijd onder leiding van de Duitse trainer) werd
gelijkgespeeld. Meest opvallende wapenfeit van de Brabanders is toch wel de uitschakeling van
PSV in de achtste finale van het bekertoernooi. In januari werden de Eindhovenaren in Breda op
een 2-0 nederlaag getrakteerd dankzij doelpunten van Othman Boussaid en Ivan Ilic.
N.E.C. ging afgelopen vrijdag in een slechte wedstrijd met 2-1 ten onder bij Go Ahead Eagles.
N.E.C. keek tegen een 2-0 achterstand aan toen Zian Flemming vlak voor tijd de 2-1 wist aan te
tekenen, maar tot een late gelijkmaker kwam het vervolgens helaas niet meer. Omdat Mart Dijkstra
van scheidsrechter Siemen Mulder zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg, is hij vanavond
geschorst. Zijn plek op het middenveld zal hoogstwaarschijnlijk worden ingenomen door Tom van
de Looi. Voorin moet ons trainerstrio het doen zonder Anthony Musaba, die langdurig geblesseerd
raakte in de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. Daarom zal de voorhoede waarschijnlijk weer
bestaan uit het trio Okita, Flemming, Romeny.
De aftrap in onze eigen Goffert is vanavond om 20.00 uur. Met het oog op de ranglijst zou een
overwinning meer dan welkom zijn om aansluiting te houden met de ploegen die net boven N.E.C.
staan, waaronder NAC zelf. Bovendien zou het helpen om ploegen als Telstar en Almere City op
afstand te houden in de strijd om een play-offplek aan het eind van de rit, al is die weg natuurlijk
nog lang.

Door Teun van Thiel
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DE TEGENSTANDER: NAC BREDA
Op 19 september 1912 werd de Noad Advendo Combi-

danaren twaalf keer in Europa tegen onder andere Rosen-

natie opgericht in Breda. De afkorting NAC is ontstaan uit

borg BK, Villareal en Newcastle United.

twee gefuseerde clubs. NOAD staat voor Nooit opgeven
altijd doorzetten en Advendo staat voor Aangenaam Door

NAC Breda speelt haar thuiswedstrijden sinds 1996 in het Rat

Vermaak En Nuttig Door Ontspanning. De C staat voor

Verlegh Stadion. In 1996 werd het stadion geopend onder

combinatie. Vanaf 2003 werd de naam Breda toegevoegd

de naam Fujifilm-stadion. In 2003 werd de naam gewijzigd

achter het woord NAC. De club uit Noord-Brabant begon

in het MyCom-stadion. Op 1 juli 2006 werd de naam officieel

met het spelen van wedstrijden in de 2e Klasse Zuid op het

het Rat Verlegh Stadion, vernoemd naar Antoon Verlegh die

terrein van de Bond van Lichamelijke Opvoeding. De eerste

de bijnaam Rat had. Het stadion biedt plaats aan 19.000 toe-

wedstrijd die de club ooit speelde was thuis tegen EMM uit

schouwers. De avondwedstrijden in het stadion staan bekend

Vlissingen op 3 november 1912. Een van de eerste suc-

als ‘een avondje NAC'.

cessen die de club behaalde vond plaats in 1921 toen de
club landskampioen werd. NAC werd eerst kampioen van

NAC Breda begon dit seizoen met Ruud Brood aan het roer,

het zuiden en promoveerde naar de landelijke kampioens-

maar op de laatste dag van 2019 werd hij op straat gezet door

competitie. Dubbele overwinningen op zowel Ajax als Go

de club uit Noord-Brabant. Willem Weijs nam tijdelijk de func-

Ahead Eagles zorgde ervoor dat NAC met één punt voor-

tie over van Ruud Brood, maar sinds kort is er een bekende

sprong kampioen werd. De prijzenkast van NAC Breda is

verantwoordelijk voor het eerste elftal van NAC, namelijk Peter

gevuld met de schaal van het Nederlandse kampioenschap

Hyballa die ook in het seizoen 2016–2017 hoofdtrainer was

van 1921, de schaal van het Eerste divisie kampioenschap

van N.E.C. Peter Hyballa moet het voor elkaar krijgen om de

uit 2000 en met één KNVB-Beker uit 1973.

promotiewens van de supporters te doen vervullen.

NAC Breda won in 1973 de KNVB Beker. In de finale werd er

Het huidige seizoen van de Brabanders verloopt tot nu toe

met 2-0 gewonnen van N.E.C. door doelpunten van Stanley

wisselvallig. NAC staat op het moment van schrijven op de zes-

Bish en Addy Brouwers. In totaal stond NAC vier keer in de

de plek in de Keuken Kampioen Divisie en zal hier niet tevre-

bekerfinale. Momenteel staat de ploeg als Keuken Kampi-

den mee zijn. N.E.C. is een directe concurrent voor NAC, dus

oen Divisie-club in de halve finale van de KNVB-beker. Het

zal de club uit Noord-Brabant er alles aan doen om een goed

Europese verleden van NAC kan ook worden gezien als een

resultaat te boeken in Nijmegen. Voor de Nijmegenaren geldt

van de hoogtepunten van de club. In totaal speelde de Bre-

uiteraard hetzelfde verhaal.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP
68. Sydney van Hooijdonk

WEDSTRIJDDETAILS
1-0

WEDSTRIJDVERLOOP

Keuken Kampioen Divisie

Datum: 		

04-10-2019

Locatie: 		

Rat Verlegh Stadion

Bezoekers: 		

18.427

Scheidsrechter:

Martin van den Kerkhof

WEDSTRIJDDETAILS

7. Cyriel Dessers (P)

0-1

32. Gregor Breinburg (P)

1-1

52. Cyriel Dessers

1-2

71. Giovanni Korte

1-3

74. Cyriel Dessers

1-4
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Competitie:

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

		(Play-offs finale)
Datum: 		

28-05-2017

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

12.500

Scheidsrechter:

Kevin Blom
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Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - NAC BREDA
Vanavond neemt N.E.C. het op tegen NAC Breda. In het verleden zijn er veel wedstrijden
geweest tussen beide teams. In deze rubriek blikken wij zoals gebruikelijk terug op een eerdere
ontmoeting tussen de teams die vandaag tegenover elkaar staan. Vandaag kijken we terug naar
de editie van N.E.C. - NAC gespeeld op woensdag 5 februari in 2014.
Onder toeziend oog van 11.200 toeschouwers
floot scheidsrechter Ed Janssen voor de aftrap
in het Goffertstadion. N.E.C. speelde op dat
moment in de Eredivisie en was bezig aan
een zwaar seizoen. Op het moment van deze
wedstrijd stond N.E.C. op de zeventiende plek.
De ploeg van Anton Janssen kon elk punt goed
gebruiken in deze fase van de competitie.
N.E.C. kon in dit duel geen beroep doen op de
Deense voetballer Kevin Conboy. De verdediger
was geschorst en ook de vaste aanvoerder
Ryan Koolwijk ontbrak wegens een blessure. De
Nijmegenaren lieten zich in het begin van de
wedstrijd meteen zien. Eerst was het een schot
van Jantscher dat net over ging en later was het
Søren Rieks die naast schoot. De eerste fout in

Weer
trekken wij
ten strijde.

de verdediging werd gelijk afgestraft door Rydell
Poepon. Na zeventien minuten spelen stond de
0-1 op het scorebord, een tegenvaller voor de
NIjmegenaren.
Gelukkig had N.E.C. niet veel tijd nodig om
zich te herpakken. Een vrije trap van Jeffrey
Leiwakabessy werd teruggekopt op Rens van
Eijden door Michael Higdon en zodoende kon
de verdediger van N.E.C. hard binnenschieten,
1-1. Enkele minuten later scheelde het
spreekwoordelijk een haar of N.E.C. had met 21 voorgestaan. Een schot van Jantscher, die het
al eerder probeerde, spatte uiteen op de lat.
Hij liet doelman Jelle ten Rouwelaar compleet
kansloos, maar Ten Rouwelaar had een engeltje
op het aluminium. Ondanks dat N.E.C. het betere
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UIT DE OUDE DOOS
spel had in de eerste helft leidde dit niet tot een
voorsprong. N.E.C. schoot in de eerste helft tien
keer op het doel van Ten Rouwelaar. Slechts één
poging ging op doel, die trof wel direct doel.
De tweede helft begon slordig met balverlies bij
beide partijen. Beide ploegen probeerde het wel,
maar kwamen niet tot grote kansen. We moesten
wachten tot de 66e minuut om de eerstvolgende
grote kans te noteren. Het was Alireza
Jahanbakhsh die in een goede positie kwam
om te schieten, maar hij zag zijn schot gekeerd
worden door Ten Rouwelaar. Deze mogelijkheid
gaf de thuisploeg de motivatie om vol voor de
voorsprong te gaan. Een vrije trap van Hemlein
leverde even later bijna de voorsprong op voor

Weer
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de thuisploeg maar het schot van de Duitser
spatte uiteen op de vuisten van Ten Rouwelaar.
In de 76e minuut viel de hoop op een overwinning
voor N.E.C. in duigen. Tobias Haitz maakte een
overtreding halverwege de helft van NAC Breda
op doelpuntenmaker Poepon en daarvoor
ontving de Duitser zijn tweede gele kaart, N.E.C.
moest verder met tien man. De thuisploeg had
daarna niet meer de kracht om de winnende
treffer te forceren, NAC probeerde het wel, maar
kon niet gevaarlijk worden. Zo werden de punten
verdeeld in het Goffertstadion en werd Jeffrey
Leiwakabessy uitgeroepen tot man of the match.
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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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Mattijs Branderhorst

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

Bas kuipers:

"Het is mijn droom te promoveren met N.E.C."
Sinds augustus 2019 speelt Bas Kuipers in het Rood-Groen-Zwart, maar daarvoor heeft de 25-jarige back
al een bijzondere carrière gehad. Zo kwam hij uit voor drie Nederlandse voetbalclubs en won hij prijzen in
Roemenië. Sinds dit seizoen heeft Kuipers zijn geluk gevonden in Nijmegen. Wij spraken met de back over
onder andere zijn jeugd, de maatschappelijke projecten bij N.E.C. en zijn avontuur in Zuidoost-Europa.
Op 17 augustus 1994 werd Kuipers geboren in de
hoofdstad van Nederland. Van kleins af aan was de
geboren Amsterdammer al bezig met voetbal. “Ik begon
met voetballen bij A.S.C. De Volewijckers. Een voetbalclub
in Amsterdam-Noord die een aantal jaren daarvoor was
gefuseerd met een andere club. Gelukkig bestaat het sinds
kort weer onder de naam: ‘De Volewijckers’. Daar ben ik blij
mee, gezien dat het een stukje nostalgie is voor mij.”
Toen Kuipers bij De Volewijckers speelde had hij nog niet
het besef dat hij profvoetballer kon worden, wél had hij
uiteraard die droom vertelt hij. “Als kind ben je ermee bezig
om altijd de beste te zijn, maar ik dacht nog niet aan een
profcarrière. Je ziet wel dat het goed gaat, maar het blijft
bij een droom”, blikt Kuipers terug. “Vervolgens heb ik
deelgenomen aan de talentendagen van Ajax. Van de 500
deelnemers bleven er twee spelers over, waaronder ik. Ik
mocht toen gaan meetrainen met een jeugdteam van Ajax.
“Ik kreeg na elke selectieronde een brief, dat was wel
heel spannend. Ik heb vervolgens de hele jeugdopleiding

doorlopen bij Ajax. In het begin was het wel wennen. Je
hebt daar een vast ritme en ze zijn streng. Uiteindelijk wen
je daaraan en wordt Ajax bijna je tweede thuis. Het heeft
mij ook hele mooie dingen gebracht. Ik heb toen ik in de A1
en bij Jong Ajax zat regelmatig met het eerste meegetraind.
Toen stond ik op het veld met jongens als Siem de Jong, Jan
Vertonghen en Christian Eriksen.”
In 2014 maakte Kuipers de overstap naar Excelsior, waar
hij tot 2017 speelde. Daarna verdedigde hij de kleuren
van ADO Den Haag en kwam er twee jaar later prompt
een buitenlands avontuur op zijn pad. “Op een bepaald
moment kreeg ik de kans om een transfer te maken naar
FC Viitorul Constanța in Roemenië. Ik dacht: nieuw land,
nieuwe uitdaging, waarom niet? De coach was voor mij een
bekende naam: Gheorghe Hagi.”
Hagi speelde onder andere voor Real Madrid en Barcelona
en werd meerdere keren uitgeroepen tot beste speler van
het land. Niet alleen is de Roemeen coach bij Viitorul, maar
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INTERVIEW
ook eigenaar. Het Roemeense voetbalfenomeen richtte in
2009 de club op, waar hij ook als trainer actief werd.
“Ik hoorde veel positieve verhalen over de club over hoe ze
speelde en over jongens die transfers hebben gemaakt naar
Viitorul”, gaat Kuipers verder. “Daardoor werd ik overtuigd
om te verkassen naar Roemenië.”
Uiteraard is het leven in een ander land niet zoals in
Nederland, dat merkte Bas Kuipers algauw in Roemenië.
Ondanks dat Kuipers zijn familie in Nederland miste, kijkt
hij over het algemeen met een goed gevoel terug op zijn
avontuur in Roemenië.
“Het is een heel mooi land, de natuur is prachtig. Helaas
heeft het land wel te maken met armoede, daardoor kijken
mensen anders naar het leven. De voetbalcultuur is wel
mooi, het leeft heel erg. In elke kroeg of café staat er voetbal
op. Op straat kwamen tientallen mensen foto’s met mij
maken, soms dacht ik: hoe weten zij dit?”
“In de stadions is de populariteit van het voetbal niet altijd
terug te zien. Soms zijn de stadions slecht gevuld. Mogelijk
heeft dit ook te maken met de armoede, waardoor mensen
geen kaartje kunnen veroorloven. Mijn eerste periode ging
heel goed. In het begin speelde ik veel, maar uiteindelijk
pakte ik een rode kaart; waardoor ik op de bank belandde."
"Daarna wisselde het van een plek naar de bank, naar een
plek in het veld en andersom. Ik heb wel af en toe mijn
wedstrijdjes meegepikt. Ik kijk terug op een mooie ervaring,
en op de prijzen die we toen gewonnen hebben. Het is
wel echt gaaf om toch een prijs te winnen in je carrière. Ik
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miste soms wel mijn vrienden en familie. Vooral dat even
naar ze toe gaan. Ik was altijd gewend om dicht bij huis te
wonen, dus ik kon langsgaan wanneer ik wilde . Ik miste
die spontane dingen zoals even samen eten. In Nederland
woont in verhouding met Roemenië iedereen dicht bij
elkaar, dáár moest je soms uren rijden voordat je in een
andere stad was.”
Kuipers heeft naast zijn liefde voor voetbal ook interesse
in maatschappelijke projecten. “Ik heb meegedaan aan
meerdere activiteiten bij N.E.C.-maatschappelijk, waaronder
een bezoek aan het ziekenhuis. Als je een tijdje in de
voetbalwereld zit, krijg je soms het gevoel dat je meer wilt
doen. Ik vind voetbal geweldig, alleen het is ook fijn om soms
wat anders te doen."
"Ik houd ervan om met kinderen samen te werken en om te
zien hoe enthousiast ze zijn. Kinderen kijken ook altijd een
beetje naar je op, omdat je profvoetballer bent. Het geeft
mij voldoening als ik zie dat ik een kind blij kan maken. Ik heb
bij N.E.C. ook aangegeven dat ik ervoor open sta om meer
maatschappelijke projecten te doen. Ik wil misschien ook wel
iets richting die kant op doen na mijn voetbalcarrière, maar
dat zie ik dan wel weer.”
Kuipers heeft duidelijke plannen bij de club uit de Waalstad.
“Het is mijn droom om te promoveren met N.E.C. Ik wil graag
nog een aantal jaar in Nederland blijven spelen, ik heb hier
mijn familie en vrienden dichtbij, maar je weet uiteraard nooit
hoe het loopt. Terugkomend op mijn droom, het lijkt mij heel
mooi om met N.E.C. naar de Eredivisie te promoveren."

16

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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WEDSTRIJD IN BEELD GO AHEAD EAGLES - N.E.C.
N.E.C. beleefde vorige week vrijdag een ongelukkige avond In Deventer.
De Nijmegenaren gingen op bezoek bij Go Ahead Eagles en verloren met
1-2. Het doelpunt aan Nijmeegse kant werd gemaakt door topscorer Zian
Flemming. We blikken nog eenmaal met huisfotograaf Broer van den
Boom terug op de wedstrijd.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
GO AHEAD EAGLES - N.E.C.

2-1

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

JONG FC UTRECHT – N.E.C.
MAANDAG 9 MAART 2020 20.00 UUR
SPORTPARK ZOUDENBALCH
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. – FC VOLENDAM
VRIJDAG 13 MAART 20.00 UUR
GOFFERTSTADION
VRIJE VERKOOP

DE GRAAFSCHAP – N.E.C.
ZONDAG 22 MAART 2020 14.30 UUR
DE VIJVERBERG

1 KAART PER UITKAART

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

27

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM
21 februari

De Graafschap

Go Ahead Eagles

2-1

N.E.C.

NAC Breda

1-0

Almere City

		

SC Cambuur

2-0

Roda JC Kerkrade

		

helmond Sport

0-2

Jong Ajax

		

Excelsior

6-4

FC Den Bosch

		

SC Telstar

2-1

MVV Maastricht

		
		

Jong PSV

1-1

TOP Oss

Jong FC Utrecht

2-1

FC Volendam

Jong AZ

2-4

FC Eindhoven

THUIS

TIJD

UIT

Jong Ajax

20.00

SC Telstar

De Graafschap

20.00

Jong AZ

N.E.C.

20.00

NAC Breda

		

FC Eindhoven

20.00

Excelsior

		

SC Cambuur

20.00

Jong PSV

		

Almere City

20.00

Helmond Sport

		

FC Volendam

20.00

Go Ahead Eagles

		

MVV Maastricht

20.00

FC Den Bosch

		

TOP Oss

20.00

Jong FC Utrecht

		

Roda JC

20.00

FC Dordrecht

THUIS

TIJD

UIT

FC Volendam

20.00

Jong Ajax

		

FC Den Bosch

20.00

Almere City

		

Helmond Sport

20.00

FC Dordrecht

		

SC Telstar

20.00

Jong PSV

		

FC Eindhoven

20.00

TOP Oss

		

Exceslior

20.00

MVV Maastricht

28

		

SPEELRONDE

UIT

1-2

24 februari

29

UITSLAG

FC Dordrecht

		

SPEELRONDE

THUIS

DATUM
28 februari
		
		

DATUM
6 maart

8 maart
		
9 maart
		

NAC Breda

14.30

Roda JC Kerkrade

Go Ahead Eagles

14.30

De Graafschap

Jong FC Utrecht

20.00

N.E.C.

Jong AZ

20.00

SC Cambuur

24

STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 24 FEBRUARI 2020

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

27

19

3

5

38

60

2

De Graafschap

27

15

11

1

30

56

3

Jong Ajax

27

16

5

6

29

53

4

FC Volendam

27

15

6

6

11

51

5

Go Ahead Eagles

27

12

11

4

9

47

6

NAC Breda

27

13

7

7

15

46

7

Excelsior

27

12

8

7

9

44

8

N.E.C.

27

11

6

8

13

41

9

SC Telstar

27

11

7

9

-2

40

10

Almere City

27

11

6

10

1

39

11

FC Den Bosch

27

9

11

7

7

38

12

Jong FC Utrecht

27

10

8

9

3

38

13

FC Eindhoven

27

8

6

13

-15

30

14

MVV Maastricht

27

7

6

14

-12

27

15

Jong AZ

27

6

8

13

-11

26

16

Jong PSV

27

5

7

15

-19

22

17

TOP Oss

27

5

6

16

-26

21

18

Roda JC Kerkrade

27

4

10

13

-18

19

19

FC Dordrecht

27

4

7

16

-27

19

20

FC Dordrecht

27

3

7

17

-35

16

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

SC Cambuur

Robert Mühren

22

SC Telstar

Reda Kharchouch

18

MVV Maastricht

Van der Hurk

15

Jong Ajax

Lassina Traore

13

De Graafschap

Ralf Seuntjens

13

Excelsior

Rai Vloet

13

FC Den Bosch

Rúben Rodrigues

12

FC Den Bosch

Pedro Marques

12

N.E.C.

Zian Flemming

11

25

TALENT IN BEELD
Foto's: Broer van den Boom

jimmy merkx
Tijdens Talent in beeld lichten wij elke keer een speler uit de Voetbalacademie uit. Deze keer is dat Jimmy
Merkx, 15 jaar, dit seizoen spelend in de O15-1 als middenvelder.
N.E.C.
Als 4,5-jarig jongentje begon Jimmy met voetballen bij RKVV
Emplina uit Den Bosch. Voordat hij hier in Nijmegen kwam
voetballen speelde hij nog eerst twee seizoen bij Achilles’29.
Jimmy omschrijft zichzelf als “een creatieve middenvelder
met veel inzicht en met een goede pass in de benen”. Zijn
sterkte punten zijn dan ook zijn inzicht, passing, sterk aan
de bal en in duels. Zijn minder sterke kant zit hem vooral in
zijn aannames.
Qua type speler is Kevin de Bruyne (Machester City) een
speler die zijn aandacht trekt. Dit vanwege zijn creatieve spel
en zijn inzicht waarmee hij zijn teamgenoten bedient met
mooie passes.

Buiten het veld
Buiten het veld probeert Jimmy zo veel mogelijk te genieten
en te ontspannen. Hij houdt ervan om af en toe met
vrienden te chillen te voetballen of af en toe wat te gamen.
Toekomst
Jimmy heeft een duidelijk toekomstplan voor ogen. Allereerst
wil hij doorstromen naar het eerste elftal van de club. Zijn
ultieme droom is een mooie club in de Premier League
Om zijn droom waar te maken is het voor hem van belang
dat hij op de juiste manier hard blijft trainen en om nooit op
te geven op weg naar zijn droom. Maar het allerbelangrijkste
voor hem is het plezier blijven houden in het voetbal.

Hoogtepunt
Zijn Hoogtepunt bij N.E.C. was het toernooi in Polen waar hij
samen met zijn team het op nam tegen sterke internationale
clubs. Voor hem is dit toernooi een mooie ervaring geweest
die hij nooit meer zal vergeten.
26

VOETBAL ACADEMIE

Weer
trekken wij
ten strijde.
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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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