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Weer
trekken wij
ten strijde.

MAANDAG 3 MEI 2021
20:00 uur

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,
Vanavond staat er belangrijke wedstrijd op de rol in het teken van de vijfde positie op de ranglijst. In
ons Goffertstadion ontvangen we namelijk NAC Breda. Na de overwinningen tegen Jong AZ en Jong Ajax
maken we nog altijd kans om in de top-5 te eindigen, maar dan is een overwinning tegen de ploeg uit
Breda vanavond een absolute must.
Eerder dit seizoen wonnen we met 0-1 van de Brabanders. De aanloop naar deze wedstrijd was hectisch,
omdat we te maken kregen met veel coronabesmettingen. Dat geeft tevens de kracht van onze selectie
aan. Ook wanneer er meerdere spelers uitvallen, hebben we de spelers om deze gaten op te vangen.
Het is aan ons om vanavond te laten zien dat we onze plek in de play-offs waard zijn en tevens is dit een
goede generale voor wellicht een onderlinge confrontatie over een aantal weken.
Een overwinning is het enige dat telt vanavond! Ik reken op jullie steun vanuit huis, want samen zijn wij
N.E.C.! Een prettige wedstrijd toegewenst!

Met sportieve groet,

Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kleding: Hoogenboom Mode

N.E.C.
N.E.C.

NAC BREDA

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

TECHNISCHE STAF
Maurice Steijn (Trainer/Coach)
Edwin de Graaf (Assistent-trainer)
Hans Visser (Assistent-trainer)
Gabor Babos (Keeperstrainer)

1.

Mattijs Branderhorst (K)

1.

Nick Olij (K)

22.

Norbert Alblas (K)

16.

Chiel Kramer (K)

31.

Job Schuurman (K)

23.

Roy Kortsmit (K)

3.

Rens van Eijden

2.

Robin Schouten

4.

Kevin Bukusu

4.

Moïse Adilehou

6.

Jordy Bruijn

5.

Michaël Maria

7.

Elayis Tavsan

6.

Lewis Fiorini

8.

Édgar Barreto

7.

Kaj de Rooij

9.

Thibo Baeten

8.

Mounir El Allouchi

10.

Jonathan Okita

9.

Lex Immers

11.

Ayman Sellouf

11.

Nick Venema

12.

Thomas Beekman

12.

Darren Maatsen

15.

Javier Vet

14.

Ramon Hendriks

16.

Souffian El Karouani

15.

Jethro Mashart

18.

Mathias de Wolf

17.

Sydney van Hooijdonk

20.

Joep van der Sluijs

18.

Yassine Azzagari

23.

Anton Fase

19.

Anco Jansen

26.

Cas Odenthal

20.

Dione Malone

28.

Bart van Rooij

21.

Moreno Rutten

32.

Rangelo Janga

24.

Colin Rösler

34.

Terry Lartey Sanniez

25.

Anouar Kali

71.

Dirk Proper

26.

Pjotr Kestens

77.

Terell Ondaan

30.

Gylermo Siereveld

33.

Thom Haye

40.

Marouan Azarkan

42.

Mario Bilate

55.

DJ Buffonge

SPORT
SNELDERS

MET

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – NAC BREDA

Als er niks meer aan de stand in de Keuken Kampioen Divisie verandert, moeten N.E.C. en NAC het
in de eerste ronde van de play-offs tegen elkaar opnemen. De wedstrijd van vanavond (aftrap in
De Goffert om 20.00 uur) kan derhalve gezien worden als een vroege repetitie voor de belangrijke
klus die Rogier Meijer en zijn mannen aan het eind van de competitie nog te wachten staat.
Voor N.E.C. is het in het slotstuk van de reguliere competitie zaak om in vorm te raken en de manschappen
fit te houden. Wat dat betreft was er deze week goed nieuws te melden over aanvoerder Rens van Eijden,
die na een enkelblessure weer is aangesloten bij de groepstrainingen. Of hij ook al bij de wedstrijdselectie
zit voor het treffen met NAC is op het moment van schrijven nog niet duidelijk.
Zonder Van Eijden beleefde N.E.C. in eerste instantie lastige weken, waarin maar niet gewonnen werd. De
afgelopen twee wedstrijden werden gelukkig wel weer in winst omgezet, beide keren met nestor Edgar
Barréto met een rake kopbal als matchwinner (3-2 tegen Jong AZ en 0-1 bij Jong Ajax). Het zorgde ervoor
dat N.E.C. zesde bleef op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie, met vier punten voorsprong op
Volendam en vier punten achterstand op de tegenstander van vanavond.
Die tegenstander wist in de afgelopen vijf wedstrijden slechts één keer te winnen (3-1 tegen Jong FC
Utrecht). Vorige week verloren de Bredanaars in eigen huis met 1-2 van Excelsior, terwijl een week eerder
met 3-3 gelijkgespeeld werd tegen Roda JC, dat in dat treffen drie keer op voorsprong was gekomen. Met
dertien doelpunten (en twee assists) is Sydney van Hooijdonk topscorer bij NAC, maar het is Mounir El
Allouchi die zich tot dusverre ‘meest waardevolle speler van het seizoen’ mag noemen. Naast tien treffers
mocht de geboren Roosendaler dit seizoen namelijk ook al vijftien (!) assists achter zijn naam noteren.
Mocht N.E.C. vanavond weten te winnen van NAC, dan worden de Bredanaars tot op één punt benaderd.
Gaat NAC er met de buit vandoor, dan kunnen ze (afhankelijk van de resultaten in de overige wedstrijden)
Almere City en Go Ahead Eagles passeren op de ranglijst.
De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van scheidsrechter Van der Graaf. De wedstrijd is in zijn
geheel te volgen op kanaal 1 van ESPN (televisie) en RN7 (radio).

Door Teun van Thiel
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SPEELRONDE

35

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM
23 april
		
		

36
SPEELRONDE

UITSLAG

UIT

FC Den Bosch

7-0

Roda JC Kerkrade

Jong Ajax

0-1

N.E.C.

De Graafschap

2-2

Almere City FC

		

FC Dordrecht

0-1

MVV Maastricht

		

Helmond Sport

1-0

FC Eindhoven

		

Jong AZ

2-4

SC Cambuur

		

Jong FC Utrecht

0-1

Go Ahead Eagles

		

Jong PSV

afg.

TOP Oss

		

NAC Breda

1-2

Excelsior

FC Volendam

2-0

Telstar

25 april

DATUM
30 april

THUIS

TIJD

UIT

Telstar

2-2

Jong PSV

Roda JC Kerkrade

0-1

Jong AZ

		

TOP Oss

0-4

Jong FC Utrecht

		

MVV Maastricht

2-2

FC Volendam

		

Excelsior

3-0

FC Dordrecht

		

FC Eindhoven

1-0

FC Den Bosch

		

		

SC Cambuur

1-1

De Graafschap

		

Almere City FC

1-0

Jong Ajax

5-1

Helmond Sport

2 mei

Go Ahead Eagles

3 mei

N.E.C.

20.00 uur

NAC Breda

Jong PSV

20.00 uur

TOP Oss

THUIS

TIJD

		

SPEELRONDE 37

THUIS

DATUM
7 mei

UIT

Jong FC Utrecht

20.00 uur

Almere City FC

Roda JC Kerkrade

20.00 uur

FC Eindhoven

		

Jong PSV

20.00 uur

FC Volendam

		

NAC Breda

20.00 uur

MVV Maastricht

		

		

Helmond Sport

20.00 uur

TOP Oss

Go Ahead Eagles

20.00 uur

N.E.C.

		

FC Dordrecht

20.00 uur

SC Cambuur

		

FC Den Bosch

20.00 uur

Telstar

		

Jong AZ

20.00 uur

Excelsior

		

Jong Ajax

20.00 uur

De Graafschap
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 26 APRIL 2021

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

35

27

4

4

71

95

2

De Graafschap

35

23

5

7

18

74

3

Go Ahead Eagles

35

20

8

7

31

68

4

Almere City FC

35

20

8

7

24

68

5

NAC Breda

35

20

7

8

31

97

6

N.E.C.

35

19

6

10

25

63

7

FC Volendam

35

17

8

10

25

59

8

Roda JC Kerkrade

35

14

12

9

8

54

9

Excelsior

35

13

6

16

-2

45

10

Helmond Sport

34

11

10

14

-13

43

11

TOP Oss

35

12

6

16

-15

42

12

MVV Maastricht

35

12

6

17

-22

42

13

Telstar

35

10

10

15

0

40

14

Jong PSV

34

10

7

17

-10

37

15

FC Eindhoven

35

9

9

17

-12

36

16

Jong Ajax

35

9

9

17

-16

36

17

Jong AZ

35

9

5

21

-37

32

18

Jong FC Utrecht

35

10

1

24

-26

31

19

FC Den Bosch

35

7

8

20

-26

29

20

FC Dordecht

35

8

3

24

-56

27

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Robert Mühren

SC Cambuur

35

Thomas Verheijdt

Almere City FC

20

Elias Mar Omarsson

Excelsior

19

Glynor Plet

Telstar

18

Samuele Mulattieri

FC Volendam

18

Jizz Hornkamp

FC Den Bosch

18

Jeredy Hilterman

Jong FC Utrecht

17

Ralf Seuntjes

De Graafschap

14
13

Sydney van Hooijdonk

NAC Breda

Patrick Pflücke

Roda JC Kerkrade

13

Elayis Tavsan

N.E.C.

11
7

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
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Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - NAC BREDA
N.E.C. speelde op 2 december 2012 een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in
een 1-1 gelijkspel. De gasten kwamen na de rust op voorsprong door een goal van Anthony Lurling, maar de
Nijmegenaren wisten tegen het einde van de wedstrijd toch nog op gelijke hoogte te komen door een goal
van Melvin Platje.
Beide ploegen speelden in de eerste helft aanvankelijk afwachtend, met een feller N.E.C, dat kort op de bal
speelde en goed combineerde. Tot uitgespeelde aanvallen kwam het echter niet: de schaarse aanvallen over de
flanken via met name Leroy George stichtten daarvoor te weinig gevaar. N.E.C. probeerde het wel, de ploeg zocht
naar gaten in de verdedigende muur van de Brabanders, maar dit bleek geen eenvoudige opgave. In de 29ste
minuut mocht George weer een vrije trap nemen na een overtreding op Nathaniel Will, maar de curve was te
hoog, zodat Michel Breuer naast kopte. In de 34ste minuut andermaal een aanvallende actie: een lange bal op
Melvin Platje, die hard uithaalde, maar Ten Rouwelaar ranselde de bal uit de linkerkruising. De gasten lieten N.E.C.
aanvallen, wat eigenlijk de teneur was van de eerste helft, waarbij de gasten zich beperkten tot verdedigen en er
slechts enkele keren uitkwamen. Wanneer dit het geval was, greep de N.E.C.-verdediging adequaat in.
De tweede helft liet eenzelfde spelbeeld zien: NAC trok zich terug op eigen helft en N.E.C. mocht aanvallen. De
Nijmegenaren wisten zich met zoveel vrijgevigheid echter geen raad en stuitten regelmatig op de 'witte muur',
zoals coach Alex Pastoor dit na afloop noemde. N.E.C. speelde zelf echter ook weinig geconcentreerd en leed
veelvuldig balverlies. Een dodelijke combinatie, zo bleek maar weer eens, want in de 59ste minuut kwamen de
gasten op voorsprong. Deze goal zorgde niet voor meer scherpte bij de Nijmegenaren, waardoor Pastoor moest
ingrijpen. Wissels volgden in de 68ste, 69ste en 73ste minuut, waarbij Breuer, Rieks en Will (handblessure) het
veld verlieten voor Marcel Stutter, Kevin Conboy en Pavel Cmovs. Rémy Amieux schoof hierdoor op links een
linie naar voren, om voor meer aanvallende impulsen te zorgen. Met verse krachten in het veld werd N.E.C.
gevaarlijker, maar eenmaal op de aanval spelend moest de ploeg oppassen om niet nog een tegendoelpunt te
incasseren, aangezien NAC ook uit haar slaap was ontwaakt en bij tijd en wijle gevaarlijk opdook voor het doel
van Babos.
Aan de vechtlust van Amieux heeft het vanmiddag in ieder geval niet gelegen, maar de combinaties en de
passing speelde N.E.C. vanmiddag bij tijd en wijle parten. Een ding was duidelijk: er was een doelpunt nodig
om de wedstrijd voor N.E.C. uit een impasse te halen. En het doelpunt kwam er ook: in de 81ste minuut mocht
(alweer) George een vrije trap nemen. De bal belandde in een mêlee van mensen uiteindelijk voor de voeten van
Platje, die de bal geplaatst achter Ten Rouwelaar schoot. Verder dan een gelijkspel kwam de Nijmeegse formatie
uiteindelijk niet.
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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. JUNIORS

GENIETEN IN DE MEIVAKANTIE TIJDENS DE
N.E.C. VOETBALDAGEN
In de herfstvakantie stonden de N.E.C. Voetbaldagen weer op het programma en het werd wederom een
daverend succes. Met 102 kinderen, verdeeld over drie dagen, is er ontzettend veel geleerd en genoten.
Inmiddels is de organisatie voor de N.E.C. Voetbaldagen, in de meivakantie, alweer in volle gang! Meld je snel
aan, want er zijn slechts beperkte plaatsen beschikbaar!
Ervaren trainers, waaronder ook oud N.E.C.-spelers, gaan aan de slag om van jou een nóg betere voetballer te maken. De
N.E.C. voetbaldagen zijn voor jongens en meisjes van elk niveau. Ben je tussen de 6 - 12 jaar? Dan ben je van harte welkom
op de voetbaldagen.
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. Verder krijg je een rondleiding door
het Goffertstadion, bezoek je een persconferentie met N.E.C. Speler(s) én ontvang jij twee kaarten voor een wedstrijd van
N.E.C., zodra het mogelijk is een wedstrijd te bezoeken.
Wil jij er graag bijzijn? Ga dan naar voetbaldagen@nec-nijmegen.nl en meld je aan! Er zijn per dag 70 plaatsen
beschikbaar, dus wees er op tijd bij!
Wat: N.E.C. voetbaldagen		

Kosten leden juniors: 		Kosten niet-leden:

Wanneer: 3, 4 en 5 mei			

1 dag: €60,-				

1 dag: €75,-

Hoe laat: 09.00 tot 16.00 uur		

2 dagen: €110,-			

2 dagen: €125,-

Waar: De Eendracht			

3 dagen: €145,-			

3 dagen: €160,-
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Kom jij bij ons werken?
Excluton behoort tot de meest innovatieve en vooraanstaande bestratingsproducenten
van Nederland. Wij produceren sierbestrating en betonnen bestratingsproducten voor de
inrichting van de Openbare Ruimte.
Wij werken dagelijks met ruim 200 mensen aan de productie en verkoop van onze
producten.

Wegens succes en groei zijn wij op zoek naar nieuwe gemotiveerde mensen:

Operator nabewerking & verpakking
Operator pers
Betontechnoloog
Allround storingsmonteur
Heftruckchauffeur - afrijder

www.excluton.nl

INTERVIEW

THOMAS BEEKMAN: “IK WIL DE LAT ALTIJD
HOGER LEGGEN”
Afgelopen zomer haalde hoofdtrainer Rogier Meijer Thomas Beekman naar het eerste elftal,
nadat hij een seizoen eerder over was overgekomen uit de jeugdopleiding van aartsrivaal Vitesse.
In zijn eerste jaar bij N.E.C. speelde hij nog bij de beloften, waarin hij tot zestien officiële duels
kwam en daarin negen doelpunten maakte. Dit seizoen maakte de fiscaal recht student zijn
debuut in het eerste elftal in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Jong Ajax. Sindsdien speelde hij in
totaal 24 wedstrijden. Beekman is één van de vele jeugdspelers die dit seizoen zijn doorgebroken
bij de Nijmeegse club. Om de rechtsbenige middenvelder wat beter te leren kennen gingen we
met hem in gesprek over zijn profvoetbalcarrière en persoonlijke leven.
Beekman begon zijn carrière in de jeugd bij SML Arnhem, waarna hij al snel werd gescout door de
jeugdopleiding van Vitesse. Toch maakte hij in de 2019 de gevoelige overstap naar Nijmegen. Hij gaf
zelf aan waarom hij deze keuze maakte: “De overstap is zogezegd een beetje vloeken in de kerk, maar ik
heb toen, nadat ik tien jaar in de jeugd van Vitesse had gevoetbald, toch de overstap gemaakt in 2019.
Ik voetbalde destijds in de tweedejaars A en mocht toen ook nog gewoon bij Vitesse blijven, maar ik zag
daar niet genoeg potentie. Toen heeft N.E.C. al snel op de deur geklopt en aangegeven dat ze interesse
in mij hadden. Toen ben ik kort daarna op gesprek gekomen en kwamen ze met een concreet plan voor
mij. Ik had ook meteen een goed gevoel bij de club en heb al snel voor de overstap naar N.E.C. gekozen.”
Van de gevoelige overstap heeft Beekman verder weinig gemerkt. “Je krijgt hier en daar wel wat grapjes
naar je hoofd gegooid van N.E.C.’ers. Dat ik na al die jaren van weinig voetbal verstand toch gelukkig bij
zinnen ben gekomen, maar dat hoort er natuurlijk gewoon bij”, lacht de man uit Arnhem. “Verder kreeg ik
heel veel support van mijn vrienden en werd ik hier in Nijmegen ook goed opgevangen.”

Weer
trekken wij
ten strijde.
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INTERVIEW
Beekman kwam in eerste instantie nog bij Jong N.E.C. terecht en liet daar al meteen zijn kwaliteiten zien.
De aanvallende middenvelder draaide dan ook een goed eerste half jaar, waarna de overstap naar het
eerste elftal zich al snel aankondigde. “Ik mocht na een solide eerste half jaar mee op trainingskamp en
heb daarna ook een profcontract getekend bij de club. Het doel om snel in het eerste elftal van een grote
club als N.E.C. te spelen was daarmee bereikt en terugkijkend op de afgelopen periode heb ik ook nooit
spijt gehad van mijn keuze.”
Vrije tijd
In zijn vrije tijd na de trainingen gaat de Arnhemse jongeling vooral om met Dirk Proper, Bart van Rooij,
Joep van der Sluijs en Guus Gertsen. Beekman vertelde over de activiteiten die hij met de jongens zowel
ondernam: “In het begin van het seizoen gingen we altijd toepen met dit groepje, maar uiteindelijk is
dat ook iets minder geworden. Ook hebben we een tijdje Among Us gespeeld. Dat is een online game
die je met vrienden speelt. Ook wil ik nog wel eens met hen gaan pedellen in de zomer, om fit te blijven
voor het nieuwe seizoen.” Naast zijn voetbalmaatjes heeft Beekman ook nog een leven naast voetbal. Hij
vertelde ons daar meer over: “Ik woon samen in een appartement met drie vrienden die ik al heel lang
ken. Die jongens weten ook wat ik er allemaal voor doe en wat ik ook moeten laten, dus dat is een goede
combinatie en ook fijn leven.
Droomcompetitie
Elke voetballer heeft wel een droomclub en/of competitie waar hij of zij zou willen spelen. Ook Thomas
Beekman zou zijn carrière wel op een bepaalde manier willen uitstippelen. “Op dit moment ben ik gewoon
blij bij N.E.C., maar een volgende stap zou een Eredivisieclub zijn. Het liefst natuurlijk met dit team, maar
je weet het nooit. Als ik dan verder moet kijken zou Duitsland wel bij mij passen, omdat dat wel mijn soort
voetbal is. Ik word door mijn vader ook wel eens vergeleken met Müller, omdat ik altijd op de goede plek
sta. Het liefst eindig ik ook bij Bayern München, maar dat is een droom. Het zou me eigenlijk niet zoveel
uitmaken waar ik terecht zou komen. Duitsland lijkt me sowieso geweldig om te spelen.”
Het huidige seizoen
Of Beekman tevreden is over zijn eerste seizoen als profvoetballer vindt de middenvelder nog moeilijk
te zeggen. “In het begin weet je niet echt wat je kan verwachten en of je het niveau wel aankan. De
voorbereiding ging goed en in het begin van het seizoen viel ik ook wel vaker in. Daardoor ga je ook
meteen de lat voor jezelf hoger leggen en wil je het ook een keer vanaf de start laten zien. Na de
winterstop kreeg ik dat ook voor elkaar en mocht ik het vaker vanaf de start laten zien.” Toch kende
Beekman ook een dipje in zijn eerste profjaar, waarin hij steeds vaker vanaf de bank moest toekijken
en het moest doen met korte invalbeurten. “Op een gegeven moment merkte ik ook zelf dat ik minder
speelde in wedstrijden. We switchten naar het 5-3-2 systeem waarmee we vijf keer achter elkaar wonnen
en dat maakte het dan ook logisch dat de trainer voor dezelfde elf spelers koos. Uiteindelijk was het dan
wel weer even lekker voor mezelf dat ik die belangrijke goal tegen Jong AZ maakte.” Toch geeft de jonge
middenvelder zichzelf geen onvoldoende voor zijn prestaties in het eerste jaar: “Het moet natuurlijk nog
beter, maar het is voor een eerste jaar redelijk gegaan. Ik hoop dat ik dat gemiddelde ook nog een beetje
omhoog kan krikken in de play-offs door mezelf daar in positieve zin te laten gelden.”
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INTERVIEW
Kijkend naar de teamprestaties van afgelopen seizoen ziet Beekman een aantal verbeterpunten: “Ik denk
dat één van onze grootste valkuilen van afgelopen seizoen is geweest dat we niet constant genoeg zijn
geweest. We laten het vaak onnodig tegen de kleinere ploegen liggen, wat natuurlijk doodzonde is.” Ook
gaf de man uit Arnhem het uiteindelijke doel van N.E.C. dit seizoen aan: “Aan het begin van het doel was
de doelstelling om in de top vijf te komen en dat kan nog steeds. Toch zijn we denk ik pas echt tevreden
als we zouden promoveren, maar daarvoor moeten we natuurlijk wel eerst de play-offs zien te winnen.”
Tegen NAC Breda moeten de Nijmegenaren de laatste strohalm grijpen om nog een kans te maken op de
vijfde plek. Een voorproefje op de play-offs, zo vindt ook Beekman. “Dit is een hele belangrijke wedstrijd
voor ons en de laatste kans om nog vijfde te eindigen. Als we die winnen doen we, heel cliché gezegd,
goede zaken voor de strijd om een hogere eindklassering. We gaan er in ieder geval alles aan doen
om de wedstrijd te winnen en ervoor te zorgen dat we de eerste wedstrijd in de play-offs in ons eigen
Goffertstadion kunnen spelen onder, hopelijk, het gezang van onze trouwe supporters.”

Weer
trekken wij
ten strijde.
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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

HARTVERWARMENDE N.E.C.-ACTIE LEVERT
RUIM VIER KINDERKAMERS OP VOOR
AMALIA KINDERzIEKENHUIS
In het teken van de vijfjarige samenwerking met het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis
heeft N.E.C. zich de afgelopen periode met haar supporters ingezet om kindvriendelijke
ziekenhuiskamers te creëren in het kinderziekenhuis. Door middel van een donatie middels
een tikkie, hulp van sponsoren en het bieden op wedstrijdgedragen shirts is er uiteindelijk een
fantastisch geldbedrag van €23.255,- opgehaald! De cheque werd gisteren overhandigd.
Dit betekent dat er met het opgehaalde bedrag ruim vier (!) kinderkamers door N.E.C. gecreëerd
kunnen worden. De bouw van de kamers is inmiddels in volle gang en binnen afzienbare tijd kunnen de
kinderkamers worden ingericht.
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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK
Jan Peter Rake, kinderarts en medisch directeur van het Amalia kinderziekenhuis, zegt: “Ik ben enorm
verrast door het succes van deze actie. Hartverwarmend om te zien dat we door de bijdrage van N.E.C.
vier ziekenhuiskamers kindvriendelijk kunnen maken, een geweldig succes. Ik heb N.E.C. voorgoed in
mijn Groningse hart gesloten!”
Normaliter brengt de selectie van N.E.C. jaarlijks een bezoek aan het Amalia kinderziekenhuis om de
aanwezige kinderen een dag te schenken die zij nooit meer vergeten. Door de huidige coronacrisis is dit
helaas niet mogelijk. Om die reden is er besloten om de wedstrijd N.E.C. – SC Telstar (5 april j.l.) in het
teken te zetten van de vijfjarige samenwerking. De wedstrijdbal werd gebracht door Elaya. Hij werd met
een traumahelikopter het Goffertstadion ingevlogen om de bal te overhandigen aan de scheidsrechter.
Na afloop van de wedstrijd werden de shirts geveild via MatchWornShirts.
Luc te Riele, manager N.E.C. Maatschappelijk, vertelt over de totstandkoming van het initiatief:
“Uiteraard waren we dolgraag met de gehele selectie op bezoek gegaan om de kinderen in het Amalia
kinderziekenhuis een fantastische dag te bezorgen. Vanwege het coronavirus bleek dat helaas niet
mogelijk. We hebben er toen voor gekozen om de kracht van N.E.C. in te zetten om iets te betekenen voor
de zieke kinderen die in het ziekenhuis terecht komen. We willen onze supporters, businessclubleden
en andere donateurs ontzettend bedanken voor hun vrijgevigheid en het creëren van de kinderkamers!
Dankzij jullie werd dit een groot succes en kunnen kinderen binnenkort gebruikmaken van een
kindvriendelijke ziekenhuiskamer.”

Weer
trekken wij
ten strijde.
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PROGRAMMA
EN UITSL AGEN
AFGESCHREVEN
HARDWARE
IS GELD WAARD!
DONEER HET, STEUN N.E.C.
MAATSCHAPPELIJK EN GEEF KINDEREN EEN
DUURZAME SPORTKANS!
IT4KIDS
PARTNER
VAN N.E.C.

Weer
trekken wij
ten strijde.

WWW.IT4KIDS.COM
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WEDSTRIJD IN BEELD JONG AJAX - N.E.C.
Op 23 april speelde N.E.C. een wedstrijd op de Toekomst tegen
Jong Ajax. De ploeg van Rogier Meijer maakte in de eerste helft
de 0-1, wat uiteindelijk ook de einstand van de wedstrijd zou
zijn. Het doelpunt kwam op naam van Édgar Barreto. We blikken
nog eens terug op de wedstrijd door de ogen van huisfotograaf
Broer van den Boom.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
JONG AJAX - N.E.C.

0-1
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Foto's: Broer van den Boom
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: NAC BREDA
Vanavond, 3 mei, staat alweer de 36e speelronde van de Keuken Kampioen Divisie op het programma. N.E.C.
zal het vanavond in eigen huis op gaan nemen tegen directe concurrent NAC Breda. Eerder dit seizoen won
de ploeg van Rogier Meijer nog in het Rat Verlegh Stadion met 0-1 van de ploeg uit Breda. Toen werd het
enige doelpunt van de wedstrijd gemaakt door Terell Ondaan. Het doelpunt viel al na iets minder dan tien
minuten. NAC Breda staat momenteel nog vier punten boven de Nijmegenaren, maar dit gat kan bij winst
dus verkleind worden naar slechts één punt. Om ervoor te zorgen dat N.E.C. aan het einde van het seizoen
minimaal vijfde staat en dus met thuisvoordeel de play-offs in gaat, zal er vanavond wel gewonnen moeten
worden. Lees hieronder verdere informatie over de bezoekende ploeg van vanavond.
NAC (Noad Advendo Combinatie), afkomstig uit Breda, werd op 12 september 1912 opgericht. De club ontstond uit een
fusie tussen de voetbalclubs Noad en Advendo. NAC Breda begon in 1912 te spelen in de 2e klasse Zuid op het terrein
van de Bond van lichamelijk opvoeding. Daar werd ook de eerste thuiswedstrijd voor NAC ooit gespeeld tegen EMM uit
Vlissingen. Na de hevige uitbarsting van de Eerste Wereldoorlog in 1914, werd NAC Breda gevestigd in de 1e klasse Zuid.
Twee jaar later verhuisde de Bredase ploeg naar een nieuw terrein: Het Ploegske. Op dit terrein werd ook een van de
grootste successen uit de geschiedenis behaald. In 1921 werd NAC namelijk landskampioen van het Zuiden en mocht
daarom meedoen aan de landelijke Kampioenscompetitie. Een aantal knappe overwinningen op onder andere Ajax en
Go Ahead Eagles zorgden ervoor dat NAC aan het eind van de rit ook kampioen werd van de Kampioenscompetitie.
In de ‘Gouden Jaren’ van de club werd NAC in negen seizoenen zes keer kampioen van het Zuiden. Na deze mooie
periode nam clublegende Antoon Rat Verlegh in 1931 afscheid van de club. Hij speelde in totaal negentien jaar op het
hoogste niveau voor de Bredase club. Kort daarna zou NAC gaan spelen in een nieuwe thuishaven aan de Heuvelstraat.
Lang zou het daar niet verblijven, want in 1940 nam de Bredase club het stadion aan de Beatrixstraat in gebruik. Hier
werd het zes jaar later voor de achtste keer kampioen van het Zuiden. In 1956-1957 werd de Eredivisie ingevoerd, waarin
NAC Breda van 1956-1983 (het seizoen 1965-1966 uitgezonderd) actief zou zijn. Na de degradatie in 1983 wisselde een
directe promotie zich ook weer af met rechtstreekse degradatie. Na een aantal mindere jaren lukte het de ploeg toch
weer te promoveren naar het hoogste niveau. Uiteindelijk werd er in 1996 noodgedwongen afscheid genomen van de
Beatrixstraat door een brand in het stadion. Een paar maanden later zou de club het stadion in gebruik nemen wat we
vandaag de dag kennen als het Rat Verlegh Stadion (vernoemd naar de clublegende van NAC Breda).
Vorig seizoen eindigde de wedstrijd in het Goffertstadion in een 1-1 gelijkspel. De doelpunten werden Destijds gemaakt
door Arno Verschueren (NAC Breda) en Zian Flemming (N.E.C.) Deze wedstrijd werd destijds nog bezocht door meer
dan 8300 bezoekers. Dit was een van de laatste wedstrijden waar er daadwerkelijk publiek aanwezig mocht zijn in het
Goffertstadion.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
8' Terell Ondaan

0-1

WEDSTRIJDVERLOOP

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

Datum: 		

30-10-2020

Locatie: 		

Rat Verlegh Stadion

Bezoekers: 		

0

Scheidsrechter:

Jeroen Manschot

WEDSTRIJDDETAILS

61' Arno Verschueren

0-1

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

79' Zian Flemming

1-1

Datum: 		

28-02-2020

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers:		

8325

Scheidsrechter:

Martin Pérez

Weer
trekken wij
ten strijde.
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TALENT IN BEELD

TALENT IN BEELD: RAF KUIJPERS
Tijdens het Talent in beeld lichten wij elke keer een speler uit de Voetbalacademie uit. Deze keer is dat Raf
Kuijpers, 12 jaar. Dit seizoen spelend in de O13 als verdediger.
N.E.C.
Raf begon als vijf jarig jongetje met voetballen bij FC De Rakt in Uden. Daar duurde het slechts twee jaar voordat hij opviel
en richting onze Academie kwam. “Ik ben een harde werker met inzicht. Ondanks dat ik een verdediger ben vind ik het ook
leuk om mee naar voren te gaan in de aanval en met corners. Mijn sterke punten zijn mijn coaching, taakbewust zijn en
mijn kopkwaliteiten. Mijn verbeterpunten zijn mijn ritme aan de bal (handelingssnelheid) en mijn tegenstander naar een
kant dwingen. Ik kijk graag naar spelers als Matthijs de Ligt aangezien de Ligt een goede kopper is met veel inzicht en inzet.”
Hoogtepunt
Voor Raf was er een absoluut hoogtepunt in zijn tijd bij N.E.C. “Dat was zeker het tweedaags toernooi in Duitsland met de
O12 waarbij we in een gastgezin bleven slapen. Maar ook mijn langeafstandsgoal die onlangs op 433NLs is gekomen is
voor mij persoonlijk wel een hoogtepunt haha.”
Buiten het veld
Buiten het veld is Raf ook sportief actief. “Ik ga naast het voetballen ook graag mountainbiken. Maar ik hou er ook wel van
om af en toe te gamen hoor. Naast voetbal zou ik later ook graag willen reizen. Een wereldreis en daarbij zoveel mogelijk
voetbalstadions in de wereld bezichtigen.”
Toekomst
Raf heeft duidelijke doelen voor ogen. “Mijn volgende stap in mijn carrière is ieder jaar doorstromen binnen de opleiding
door hard te blijven werken. Over 10 jaar wil ik graag in het eerste elftal van een profclub voetballen. De Champions
league winnen zou ook wel een ultieme droom zijn haha. Ik ga iedere dag hard werken aan mijn verbeterpunten en veel
voetballen om mijn doelen te bereiken.”
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ZELFDE ZENDER, ANDERE NAAM
Weer
trekken wij
ten strijde.
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