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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,
We trappen vanavond voor de tweede keer dit seizoen af in ons eigen Goffertstadion. Ik heet jullie dan
ook van harte welkom. Om 20.00 uur trappen we af tegen een ploeg in vorm: SC Telstar. Met het vertrouwen dat we afgelopen week hebben opgedaan strijden we voor de drie punten!
Na een valse start van de competitie, notabene in eigen huis tegen FC Eindhoven, hebben we onszelf
opgericht en haalden we vier punten uit de laatste twee wedstrijden. In extremis speelden we gelijk
tegen Jong Ajax (3-3) en met gedisciplineerd voetbal trokken we de overwinning over de streep tegen
Roda JC (1-2). Zulke resultaten zijn belangrijk voor het vertrouwen en zorgen voor meer vastigheid binnen de spelersgroep. Een lijn die we zo lang mogelijk vast moeten houden!
SC Telstar is daarentegen ook uitstekend aan het seizoen begonnen. Met zeven punten uit de eerste
drie wedstrijden strijden zij momenteel mee om de bovenste plekken. Vooral het resultaat van afgelopen vrijdag, een 3-0 overwinning op SBV Excelsior, sprak tot de verbeelding. Daarnaast werd er ook
gewonnen op bezoek bij FC Den Bosch. We zijn dus gewaarschuwd en zullen optimaal moeten presenteren om tot een goed resultaat te komen. Met de ondersteuning van jou, en met jou nog vele andere
supporters, ben ik ervan overtuigd dat wij vanavond als winnaar de wedstrijd afsluiten!
Samen zijn wij N.E.C. en trekken wij vanavond ten strijden voor een goed resultaat! Bij deze wens ik jullie
heel veel plezier en succes, ik reken op jullie!
Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kostuum: Hoogenboom Mode
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N.E.C.
N.E.C.

SC TELSTAR

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

TECHNISCHE STAF
Andries Jonker (Trainer)
Anthony Correia
Arvid Smit
Cor Varkevisser

1. Mattijs Branderhorst (K)

1. Anthony Swolfs

22. Norbert Alblas (K)

2. Shaquill Sno

31. Job Schuurman (K)

3. Kick Groot

3. Rens van Eijden

4. Charlie Gilmour

4. Josef Kvida

5. Redouan El Yaakoubi

5. Bas Kuipers

6. Frank Korpershoek

6. Tom van de Looij
7. Anthony Musaba
8. Jellert van Landschoot
9. Sven Braken
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. Joey van den Berg
26. Cas Odenthal
28. Bart van Rooij
30. Frank Sturing
34. Terry Lartey Sanniez

7. Elayis Tavsan
8. Senne Lynen
9. Reda Kharchouch
10. Melle Springer
11. Anthony Berenstein
12. Sven van der Maaten
13. Ilias Bronkhorst
16. Sam Aarts
17. Sven van Doorm
18. Benaissa Benamar
19. Richelor Sprangers
20. Abdel El Ouzzane
21. Anass Najah
23. Cas Dijkstra
25. Shayne Pattynama
27. Roscello Vlijter

44. Mathias Bossaerts

29. Glynor Plet

71. Mike Ndayishimiye

30. Tuur Houben

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN
DOOR WWW.METSNELDERS.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – FC TELSTAR
Voorbeschouwing N.E.C. - Telstar
In de derde speelronde van de Keuken Kampioen Divisie wist N.E.C. afgelopen vrijdag de eerste overwinning te boeken. In Kerkrade werd Roda JC met 2-1 verslagen, al ging het niet helemaal zonder slag
of stoot. Met een 2-0 voorsprong na rust leek N.E.C. de wedstrijd volledig onder controle te hebben,
maar nadat invaller Ike Ugbo aan Limburgse zijde was ingevallen en met zijn eerste balcontact de aansluitingstreffer wist te noteren, werd het nog ruim twintig minuten billen knijpen. Vechtlust, wat geluk
én een aantal goede reddingen van doelman Mattijs Branderhorst zorgden ervoor dat de drie punten
uiteindelijk toch konden worden bijgeschreven.
Vanavond staat in De Goffert een thuiswedstrijd tegen Telstar op het programma. Op het moment
vormen de Velsenaren een ploeg om niet te onderschatten, daar ze met twee overwinningen en een
gelijkspel uitstekend aan de competitie begonnen zijn. Alleen Jong AZ (0-0) wist in de eerste speelronde
punten af te snoepen van de ploeg van trainer Andries Jonker. Na die puntendeling won Telstar achtereenvolgens met 0-1 bij FC Den Bosch en met 3-0 van Excelsior. De oplettende lezer zal allang gezien
hebben dat dit betekent dat Telstar deze competitie nog geen tegendoelpunt heeft hoeven incasseren.
Aan N.E.C. de taak om daar verandering in te brengen.
Eén van de spelers die bij N.E.C. voor de doelpunten kan zorgen is Anthony Musaba. De jongeling wist
in de voorgaande drie wedstrijden twee keer te scoren en mag zich daarmee topscorer van N.E.C.
noemen. Mike Tresor Ndayishimiye zal er in ieder geval niet bij zijn. De Belg traint tijdelijk mee met de
beloften, aangezien hij door de belangstelling van andere clubs moeite heeft zijn focus op N.E.C. te
houden. De opdracht voor N.E.C. is evenwel duidelijk: zorgen voor de eerste tegentreffer(s) van Telstar
en de punten in Nijmegen houden, het zou ook zomaar voor een flinke sprong op de ranglijst kunnen
zorgen.
Door Teun van Thiel

Weer
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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: SC TELSTAR

Vanavond komt SC Telstar op bezoek tijdens de vierde speelronde in de Keuken kampioen Divisie. De Witte
Leeuwen uit Velsen kennen een uitstekende start met zeven punten uit drie wedstrijden. Vooral de verdediging
van Telstar lijkt rotsvast: nul doelpunten tegen na drie competitieduels.
De ploeg wordt sinds de zomer geleid door de ervaren

ontmoetingen daarvoor won N.E.C. tweemaal met 3-0.

trainer Andries Jonker. De 56-jarige oefenmeester was

Om wederom met zulke cijfers te winnen, zal gastheer

sinds september 2017 clubloos na zijn ontslag bij

N.E.C. van goeden huize moeten komen vanavond, want

VFL Wolfsburg, maar lijkt het nu aardig op de rit te

Telstar heeft samen met De Graafschap nog geen enkele

hebben in Velsen. Naast trainer Jonker is afgelopen

tegentreffer geïncasseerd.

transferperiode nog een bekende naam naar SC Telstar
gekomen. De inmiddels 32-jarige Glynor Plet heeft na

Met zeven punten uit drie wedstrijden, beleven de

een ongelukkig avontuur in Turkije zijn weg terug naar

Velsenaren de beste seizoenstart van de laatste jaren.

Nederland gevonden en liet zich met één doelpunt direct

De afgelopen vijf seizoenen stond de teller na de eerste

gelden tegen Excelsior.

drie speelronden nooit hoger dan drie punten. In de laatst
gespeelde wedstrijd zette Telstar titelkandidaat Excelsior

Kijkend naar de onderlinge resultaten is Telstar lichtelijk

met kinderlijk gemak opzij, een 3-0 overwinning. De

in het nadeel. De laatste wedstrijd werd weliswaar

Nijmegenaren zijn dus gewaarschuwd.

gelijkgespeeld met 1-1 in de Goffert, maar de twee
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

9. Kick Groot 1-0 (ed.)

Competitie: Keuken Kampioen Divisie

32. Anass Najah 1-1

Datum: 18-01-2019
Locatie: Goffertstadion
Bezoekers: 7342
Scheidsrechter: Sander van der Eijk

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

5. Jonathan Okita 0-1

Competitie: Keuken Kampioen Divisie

72. Sven Braken 0-2 (pen.)
79. Sven Braken 0-3

Datum: 19-10-2018
Locatie: Rabobank IJmond Stadion
Bezoekers: 2663
Scheidsrechter: Stan Teuben

Weer
trekken wij
ten strijde.
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foto: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - SC TELSTAR
N.E.C. staat voor een pittige klus tegen SC Telstar. De bezoekers uit Velsen hebben de beste seizoenstart sinds
jaren met zeven punten uit drie wedstrijden en nul doelpunten tegen. N.E.C. heeft vier punten na drie wedstrijden
spelen en zal de goede lijn vanavond voort willen zetten voor eigen publiek. Voorbije seizoenen heeft N.E.C. het
prima gedaan tegen de bezoekers: 1-1, 0-3 (u), 3-0(t). Maar in het seizoen 2017-2018 van ging het een keer flink
mis door een oude bekende van N.E.C.
Op maandagavond 27 november troffen SC Telstar en

begin aan een reeks negatieve gebeurtenissen voor

N.E.C. elkaar in de vijftiende ronde van de Eerste Divisie.

de Nijmegenaren, want niet lang na de 1-0 viel zowel

Onder natte en koude omstandigheden werd er onder

Guus Joppen als Mohamed Rayhi geblesseerd uit. Van

toeziend oog van arbiter Edwin van de Graaf om 20.00

die onrust wist Telstar te profiteren in de naam van

uur afgetrapt in het Rabobank IJmond Stadion. Wie op

Mohamed Osman, die raak schoot vanaf een lange

Telstar had gewed van te voren, had een hoge quotering

afstand: 2-0. Met een achterstand op het scorebord als

uitgekeerd gekregen. De Nijmegenaren hadden de

een feit, rechtte de ploeg van Adrie Bogers hun rug.

voorgaande acht wedstrijden op rij weten te winnen.

Invaller

Voorafgaand aan het duel ontbrak sterkhouder van dat

aansluitingstreffer en vlak daarna tekende Sven Braken

seizoen Arnaut Groeneveld door een blessure en stond

aan voor de gelijkmaker: 2-2. Even leek N.E.C. met een

Steeven Langil op die positie. Bij Telstar speelde

punt huiswaarts te keren, maar prompt kwam in de 83e

oud-N.E.C. (en cultheld) spits Melvin Platje vanaf het

minuut de bal in een scrimmage terecht voor de voeten

eerste fluitsignaal mee.

van, jawel, Melvin Platje. Hij schoot raak, waardoor N.E.C.

Het spektakel liet op zich wachten tot de tweede helft.

na acht wedstrijden voor het eerst weer eens met lege

Precies op het uur, brak Telstar-speler Toine van Huizen

handen stond. Voor N.E.C. is het vanavond dan ook een

de wedstrijd open met een schot: 1-0. Het bleek het

zaak om de defensieve taken beter op orde te hebben.

Achahbar

liet

zich

gelden

met

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

Lees alles over je transfer op
WERKENBIJGXSOFTWARE.COM

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

interview tom van de looi
defensieve kracht met brains op het middenveld.
De overgang van Tom van de Looi (20) naar N.E.C. is pas een paar weken oud, maar de zomerse
versterking heeft al twee wedstrijden in de benen zitten. De verdedigende middenvelder lijkt
ondanks de vuurdoop tegen Jong Ajax en Roda JC zich gauw aan te passen in de stad aan de Waal;
“90 minuten gras opvreten en mooi voetbal spelen, dan zien we de eindstand wel.”
Het eerste clubavontuur in de carrière van de
20-jarige controleur begint pakweg 200 kilometer
van zijn oude woonplek in Groningen af: Nijmegen.
Het is even wennen, maar de eerste dagen
beleefde hij als positief. “Ik ben naar mijn gevoel
goed opgevangen hier. Ik kwam toen er twee
wedstrijden kort achter elkaar op het programma
stonden, dan draai je gelijk lekker mee. De jongens
in het team waren direct belangstellend en open,
dat gaf mij algauw een fijn gevoel van thuis.” Van
de Looi komt voor één jaar op huurbasis over van
FC Groningen. Daar speelde de jongeling in twee
jaar tijd respectievelijk 34 wedstrijden voor de club
uit het Noorden, maar moest hij het steeds vaker
doen met een plek op de bank. “Ik wil logischerwijs
structureel spelen om zo een betere speler te
worden. Die mogelijkheden zijn er hier in Nijmegen.
Ik wilde mijzelf uiteindelijk laten verhuren, zodat
ik me kan ontwikkelen en bij N.E.C. spraken de
ambities mij erg aan”, vertelt Van de Looi.

Weer
trekken wij
ten strijde.

“Naast de plannen heeft de club mooie faciliteiten:
het stadion, de supporters etc. Dit is nog altijd een
eredivisiewaardige club.”
De wedstrijd tegen Telstar is voor Van de Looi de
eerste in de Goffert. “Ik heb er onwijs veel zin in
om voor eigen publiek te mogen spelen”, klinkt de
nieuweling enthousiast. “Ik heb bijvoorbeeld ook
het spandoek gezien aan het begin van de wedstrijd
tegen FC Eindhoven, erg mooi. We willen natuurlijk dit
seizoen de supporters wat bieden. 90 minuten het
gras opvreten en goed voetbal laten zien, dan zien
we de eindstand wel. Ik ben ervan overtuigd dat er
met deze selectie, en de kwaliteit die het heeft, veel
punten gehaald gaan worden.”
De ploeg uit Velsen blijkt een geduchte tegenstander
deze seizoenstart, want het heeft nog geen
tegentreffer geïncasseerd na drie wedstrijden spelen.
“Ik verwacht een moeilijke wedstrijd tegen Telstar.

14

INTERVIEW
We hebben hen gezien tegen Excelsior, ze speelden in
een bijzonder systeem met vijf verdedigers. Het wordt
lastig om daar doorheen te voetballen en daarbij
hebben ze met Andries Jonker een ervaren trainer met
een aardige loopbaan”, analyseert Van de Looi. “Het
wordt weliswaar een lastige, maar ook interessante
wedstrijd voor ons.”
Dat de loopbaan van de jongeling in de jeugd van
FC Groningen begon, komt niet geheel als een
verrassing. Vader Erwin van de Looi was er als oudspeler actief van 2000 tot 2002 en bezorgde in 2015
de club als trainer de eerste prijs uit de clubhistorie
door de KNVB-beker te winnen. “Dat is wel een van de
mooiste voetbalmomenten die ik heb meegemaakt,
de bekerwinst van Groningen tegen Zwolle”, vertelt
zoon Van de Looi trots. “Naast dát, is mijn debuut in
de Eredivisie onder Ernest Faber een heel bijzonder
moment geweest.” Inmiddels is senior Van de Looi al
heel wat ervaring rijker in het trainersambt en is hij
na zijn periode bij Willem II, aangesteld als trainer van
Jong Oranje. “Ik heb veel contact met mijn vader. Met
hem heb ik het gehad over een stap maken en wat
zoiets mij oplevert. Uiteindelijk koos ik ervoor naar
N.E.C. te gaan, iets waar hij mij volledig in steunt.”

Opvallend genoeg beiden verdedigend ingestelde
middenvelders. “Ik neig er toch naar om naar mijn
eigen positie te kijken ja, als het om voorbeelden
in de voetballerij gaat. Ik kan enorm genieten van
het spel van een De Jong of Busquets; en een
Mousa Dembélé.”
Die namen lijken een beeld te schetsen van het
spel dat Van de Looi zelf graag speelt. “Ik speel
het liefste als controlerende middenvelder. Ik zou
mijzelf omschrijven als een taakgerichte speler die
bezig is om teamgenoten neer te zetten en ervoor
zorgt dat afspraken nagekomen worden”, vat de
20-jarige vluchtig samen. N.E.C. pakte vier punten
met Van de Looi binnen de lijnen, nadat het tegen
Jong Ajax gelijkspeelde en won van Roda JC.
“We waren naar mijn mening tegen Roda een stuk
beter dan tegen Jong Ajax. In Amsterdam hebben
we vooral veel moeten verdedigen. Tegen Roda
speelden wij vanuit het balbezit en de controle. Dat
is het eerste uur aardig gelukt in Kerkrade. Tegen
Telstar willen we dominant en attractief voetbal
laten zien”, besluit Van de Looi gemotiveerd. “We
gaan de stijgende lijn doorzetten!”.

"De beleving van voetbal in Duitsland lijkt mij
geweldig.” Naast dromen van een Duitse carrière,
kijkt Van de Looi graag naar de kunsten van een
Sergio Busquets of Frenkie de Jong van Barcelona.

Weer
trekken wij
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Door: Luc Keersmaekers
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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

N.E.C. presenteert eigen Parateam
N.E.C. Maatschappelijk heeft vanmiddag haar eigen Parateam aan het publiek gepresenteerd. In het
Goffertstadion werd het team, middels een perspresentatie, voorgesteld. Het Parateam is tot stand gekomen
door een samenwerking tussen N.E.C., Uniek Sporten en St. Maartenskliniek.
De afgelopen jaren heeft het sportaanbod voor mensen met

Het N.E.C. Parateam is een initiatief van N.E.C., Uniek

een beperking in het Rijk van Nijmegen een boost gekregen.

Sporten en de Sint Maartenskliniek. De trainingen worden

In de praktijk zien we dat sport- en beweegdeelname van

verzorgd door professionele trainers van stichting Koprol.

specifieke groepen, zoals mensen met een lichamelijke

De betrokken partijen bieden een wekelijks programma

beperking achter blijven, wat maakt dat we de komende

aan dat een grote mate van diversiteit aan sport en

periode extra aandacht gaan besteden aan deze doelgroep.

beweegactiviteiten kent.

Vanuit deze gedachtegang én de wens om vernieuwend
aanbod te creëren in het Rijk van Nijmegen, is het initiatief

Het Parateam start met een beweegmodule fit en vitaal van

ontstaan om een N.E.C. Parateam op te starten.

zes tot acht weken gericht op bewegen en een actievere
leefstijl voor mensen met een amputatie. Deze start de

Luc te Riele, Manager N.E.C. Maatschappelijk, over het

komende maand. Na deze module wordt deze actievere

Parateam: ‘’Dit initiatief is innovatief en bevestigt de kracht

leefstijl gedurende het seizoen 2019/2020 voortgezet bij

van het samenwerken. Het N.E.C. Parateam moet hét

het N.E.C. Parateam, waar het Goffertstadion dient als

voorbeeld zijn dat iedereen kan sporten. Het is mooi dat we

uitvalsbasis.

deze mensen een veilige omgeving kunnen bieden waar ze
kunnen sporten.”
16
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

WEDSTRIJD IN BEELD
RODA JC - N.E.C.
Afgelopen vrijdag boekte N.E.C. haar eerste overwinning van de Keuken Kampioen
Divisie editie 2019-2020. Onder toeziend oog van ruim 300 meegereisde supporters én
huisfotograaf Broer van den Boom wonnen de Nijmegenaren bij Roda JC. De doelpunten
kwamen op naam van Robert Klaasen (eigen doelpunt) en Jellert van Landschoot.
Kijk hier middels een zevental foto’s terug op de overwinning in Kerkrade.
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UITSLAG
RODA JC - N.E.C. 		

1-2
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N.E.C. JUNIORS
Kom zwemmen bij Heijderbos en overnacht bij het Jungle Dome!
Alle leden van N.E.C. Juniors kunnen op 15 november 2019 voor slechts 1 euro zwemmen in Aqua Mundo in het
Heijderbos. Vriendjes, familie, papa en mama kunnen uiteraard ook mee, zij betalen 11,95 euro (normale prijs
14,50 en 17,95 euro) Het Heijderbos is geopend tot 21.00 uur. Kaarten kun je kopen via deze website, je krijgt
een ticket toegemaild. Deze dien je uit te printen en vanaf 12.00 uur bij de receptie van het Heijderbos om te
ruilen voor het daadwerkelijke toegangskaartje. Bij het inwisselen van de tickets krijg je een kortingsbon voor een
heerlijke kinderbox met friet, snack en een beker ranja.
Wil je hier graag kaarten voor bestellen? Mail dan

Stel je eigen nacht samen: 2 persoons cottage 99 euro,

naar juniors@nec-nijmegen.nl. Vermeld hierin hoeveel

4 persoons 198 euro. BBQ volwassene 28,95 kind 14,95.

kaarten je wilt bestellen, vergeet bij de 1 euro kaarten niet de

Ontbijt volwassene 14,95, kind 9,25 euro.

lidnummers te vermelden. Nadat je de mail hebt gestuurd
met de bestellling krijg je van ons een bevestigingsmail met
de info hoe te betalen.
Dit jaar is het mogelijk om op 15 november te blijven
overnachten in de Jungle Dome, hoe vet is dat! In de Jungle
Dome vind je exotische planten en veel verschillende
diersoorten. Je overnacht hier in een 2 of 4 persoons

zus (ook lid Juniors)
Bijvoorbeeld: je gaat met een
overnachten in de
en papa en mama zwemmen en
Jungle Dom
zwemmen: 2x €1 euro + 2x €11,95=

cottage. Ook bestaat er de mogelijkheid om te barbecueën

Overnachting cottage vier perso

en ontbijten op zaterdagmorgen.

ontbijt: 2x €9,25 en 2x €14,95=
Totaal:

nen=

€ 25,90
€198,€48,40+
€272,30

de gehele dag in Aqua Dome!
Zaterdag de 16e heb je ook nog
bel dan 024-3590360 of
e
mati
infor
r
mee
of
en
Wil je boek
.
l
en.n
ijmeg
ec-n
juniors@n
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

FC DEN BOSCH – N.E.C.
VRIJDAG 13 SEPTEMBER 2019 20.00 UUR
STADION DE VLIERT

1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - DE GRAAFSCHAP
MAANDAG 16 SEPTEMBER 2019 20.00 UUR
GOFFERTSTADION

SEIZOEN- OF CLUBCARD VERPLICHTING, ÉÉN OP TWEE

FC DORDRECHT - N.E.C.
VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2019 20.00 UUR
RIWAL HOOGWERKERS STADION
1 KAART PER UITKAART

KOOP JE KAARTEN ONLINE:
WWW.NEC-NIJMEGEN.NL/KAARTEN
Weer
trekken wij
ten strijde.
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SPEELRONDE 3

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DAG

DATUM

Vrijdag

23 augustus

4

UITSLAG

UIT

FC Dordrecht

2-5

Jong Ajax

		

NAC Breda

1-0

SC Cambuur

		

Go Ahead Eagles

4-0

Jong FC Utrecht

		

FC Den Bosch

1-1

FC Eindhoven

		

TOP Oss

1-2

Jong AZ

		

De Graafschap

3-0

FC Volendam

Roda JC Kerkrade

1-2

N.E.C.

		

SC Telstar

3-0

Excelsior

		

Helmond Sport

1-1

Almere City FC
MVV Maastricht

		

SPEELRONDE

THUIS

Maandag

26 augustus

Jong PSV

0-1

DAG

DATUM

THUIS

TIJD

Vrijdag

30 augustus

UIT

SC Cambuur

20.00 uur

FC Den Bosch

		

FC Volendam

20.00 uur

NAC Breda

		

FC Eindhoven

20.00 uur

Go Ahead Eagles

		

Excelsior

20.00 uur

Helmond Sport

N.E.C.

20.00 uur

SC Telstar

		

Jong Ajax

20.00 uur

Almere City FC

		

TOP Oss

20.00 uur

De Graafschap

Jong AZ

20.00 uur

FC Dordrecht

		

Jong FC Utrecht

20.00 uur

Jong PSV

zondag

MVV Maastricht

14.30 uur

Roda JC Kerkrade

		

1 september

SPEELRONDE

5

				

DAG

DATUM

zaterdag

7 september

THUIS

TIJD

UIT

FC Dordrecht

18.30 uur

MVV Maastricht

		

SC Telstar

18.30 uur

SC Cambuur

		

Go Ahead Eagles

20.45 uur

Excelsior

Helmond Sport

12.15 uur

FC Eindhoven

		

Roda JC Kerkrade

14.30 uur

TOP Oss

		

Almere City FC

16.45 uur

FC Volendam

NAC Breda

20.00 uur

Jong FC Utrecht

Jong PSV

20.00 uur

Jong AZ

FC Den Bosch

20.00 uur

NEC

De Graafschap

20.00 uur

Jong Ajax

zondag

vijdag

8 september

13 september

		
		

23

STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 26 AUGUSTUS 2019

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

De Graafschap

3

3

0

0

8

9

2

NAC Breda

3

3

0

3

FC Eindhoven

3

2

1

0

7

9

0

5

4

SC Telstar

3

2

7

1

0

4

6

5

Go Ahead Eagles

3

2

0

1

0

6

6

Excelsior

7

Almere City FC

3

2

0

1

0

5

3

1

2

0

1

8

4

Jong Ajax

3

1

1

1

2

4

9

FC Volendam

3

1

1

1

1

4

10

N.E.C.

3

1

1

1

0

4

11

Jong AZ

3

1

1

1

0

4

12

SC Cambuur

3

1

0

2

2

3

13

TOP Oss

3

1

0

2

-1

3

14

MVV Maastricht

3

1

0

2

-3

3

15

Jong FC Utrecht

3

1

0

2

-5

3

16

FC Den Bosch

3

0

2

1

-1

2

17

Helmond Sport

3

0

2

1

-4

2

18

Jong PSV

3

0

1

2

-2

1

19

Roda JC Kerkrade

3

0

1

2

-5

1

20

FC Dordrecht

3

0

0

3

-9

0

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

Branco van den Boomen FC Eindhoven

4

Victor Jensen

Jong Ajax

3

Marcelo Lopes

FC Eindhoven

3

Mounir El Allouchi

NAC Breda

2

Youssef El Jelbi

De Graafschap

2

Mohamed Ihatteren

Jong PSV

2

Luka Ilić

NAC Breda

2

Noa Lang

Jong Ajax

2

Youri Loen

Almere City FC

2

Robert Mühren

SC Cambuur

2

Anthony Musaba

N.E.C.

2
24

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

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

Weer
trekken wij
ten strijde.
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