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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – Az

Vanmiddag komt AZ op bezoek in Nijmegen en in de Alkmaarders treffen de Nijmegenaren een ploeg
die drukke tijden beleeft. Afgelopen donderdag streed AZ in eigen huis nog met Ajax om een plek in de
bekerfinale (Ajax won met 0-2) en komende donderdag moet de ploeg van trainer Pascal Jansen alweer
aantreden in de Conference League. Dan staat namelijk de uitwedstrijd tegen het Noorse Bodo/Glimt
op het programma.
Hopelijk weet N.E.C. te profiteren van het drukke schema van AZ, want de ploeg kan na de (weliswaar wat
geflatteerde) 4-1 nederlaag wel een sportieve opsteker gebruiken. De Nijmegenaren staan nog altijd op de
negende plaats en doen het daarmee boven verwachting, maar voor een overwinning in de eigen Goffert
moeten we terug in de tijd tot 31 oktober van het afgelopen jaar, toen FC Groningen met 3-0 verslagen werd.
Hoewel de verhoudingen de laatste jaren anders liggen dan in de wat vroegere geschiedenis, slaat de balans
in de onderlinge wedstrijden in Nijmegen positief uit. N.E.C. en AZ troffen elkaar namelijk 37 keer eerder in De
Goffert en van die wedstrijden wist N.E.C. er vijftien te winnen. Elf keer werd het gelijk en even zo vaak gingen de
Noord-Hollanders er met de winst vandoor. Eerder dit seizoen leek N.E.C. in Alkmaar de volle winst te pakken
door een vroeg doelpunt van Jordy Bruijn, maar in de 94e minuut maakte Zakaria Aboukhlal alsnog gelijk.
AZ is in de Eredivisie de laatste maanden lastig te kloppen. Vorige week won de ploeg nog van Feyenoord (2-1)
en ook in de twaalf wedstrijden daarvoor werd geen enkele keer verloren. Ook in uitwedstrijden vergaat het de
ploeg van Pascal Jansen goed. De laatste zes competitiewedstrijden die buitenshuis werden afgewerkt werden
namelijk allemaal gewonnen. Go Ahead Eagles, RKC, PSV, FC Twente, Fortuna Sittard en Ajax werden stuk voor
stuk verslagen. Vanmiddag moet AZ het wel stellen zonder linksback Owen Wijndal, die geschorst is.
Het is op het moment van schrijven nog de vraag over welke spelers trainer Rogier Meijer precies kan beschikken
in de strijd met de nummer vier van de Eredivisie. Zo ontbraken Jordy Bruijn, Ivan Marquez en Javier Vet vrijdag
op de training wegens ziekte en is het de vraag of ze tijdig hersteld zijn. Mocht Marquez achterin ontbreken, dan
zal Rodrigo Guth zijn plek innemen. Hij zal dat dan waarschijnlijk doen in een viermans verdediging, aangezien
N.E.C. in een klassieke 4-3-3 lijkt te gaan aantreden. Op het middenveld krijgt Mikkel Duelund daarbij de kans
zich in de basiself te laten zien, voorin geldt dat voor spits Ali Akman.
Met hoekvlaggen in de kleuren van Oekraïne zal vanmiddag om 16.45 uur worden afgetrapt. De wedstrijd staan
onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis en is in zijn geheel te zien op ESPN.

Door Teun van Thiel
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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

e divisie

N.E.C. WINT VOLGENDE ESPORTS WEDSTRIJD
N.E.C nam het op dinsdag 1 maart op tegen Willem ll in de E-Divisie. In de eerste wedstrijd nam Damian Sitaram
het op tegen Jordy Waelbers, die hij in FIFA termen een ‘jantje’ gaf: 3-0. Jordy Waelbers debuteerde voor Willem
ll, omdat de gebruikelijke esporter niet aanwezig kon zijn.
Doordat het onverwacht was dat Jordy moest spelen kende hij niet echt de perfecte voorbereiding. Zo had hij al een
week geen FIFA gespeeld en vocht hij nog tegen de ‘kater van Carnaval’. Dodelijk als Damian is wist dit hij al na drie
minuten hiervan te profiteren, nadat hij de bal zomaar in zijn voeten kreeg gespeeld. Na iets meer dan een halfuur
verdubbelde Damian de score en na rust maakte hij hier er zelfs 3-0 van. Een prima overwinning van Damian.
Joas nam het in de tweede wedstrijd op tegen Chris van Willem ll. Joas trok de goede vorm van Damian door en creëerde
gelijk meerdere kansen. Hij stuitte echter veelvuldig op de doelman van de Tilburgenaren. De ploegen zochten hierdoor
met de brilstand op het bord de kleedkamers op. In een tamme tweede helft leek er niks meer te gebeuren, maar de
slotfase zorgde voor een boel vuurwerk. In de 86e minuut dacht Joas de winst binnen te slepen door een doelpunt te
maken, maar Chris wist in de 92e minuut nog de gelijkmaker op het bord te zetten. Dit zorgde voor een eindstand van
4-1 in het voordeel van N.E.C.
Uitslagen speelronde 12
Ajax - RKC Waalwijk 		

4–2

SC Cambuur - PEC Zwolle

3–3

SC Heerenveen - Feyenoord

0–6

FC Twente Fortuna - Sittard

2–2

Heracles Almelo - FC Utrecht

2–3

Willem ll - N.E.C 		

1–4

AZ - Go Ahead Eagles 		

2–0

Vitesse - FC Groningen

3–1

PSV - Sparta Rotterdam

5–1
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SPEELRONDE

24

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM

25
SPEELRONDE

UIT

RKC Waalwijk

1-2

FC Twente

26 februari

Heracles Almelo

2-0

PEC Zwolle

		

FC Groningen

1-0

Willem ll

		

SC Cambuur

2-1

Fortuna Sittard

AZ

2-1

Feyenoord

Vitesse

4-1

N.E.C

		

Sparta Rotterdam

1-2

PSV

		

Go Ahead Eagles

2-1

Ajax

		

SC Heereveen

1-2

FC Utrecht

27 februari

DATUM

THUIS

TIJD

4 maart

Vitesse

20.00 uur

Sparta Rotterdam

5 maart

Willem ll

16.30 uur

SC Heerenveen

UIT

		

Go Ahead Eagles

18.45 uur

FC Utrecht

		

Feyenoord

21.00 uur

FC Groningen

PSV

12.15 uur

Heracles Almelo

FC Twente

14.30 uur

SC Cambuur

6 maart
		
		
		
		

26

UITSLAG

25 februari

		

SPEELRONDE

THUIS

Ajax

16.45 uur

RKC Waalwijk

N.E.C

16.45 uur

AZ

Fortuna Sittard

20.00 uur

PEC Zwolle

DATUM

THUIS

11 maart

SC Cambuur

12 maart

Sparta Rotterdam

16.30 uur

Go Ahead Eagles

FC Groningen

18.45 uur

N.E.C

RKC Waalwijk

21.00 uur

SC Heerenveen

Fortuna Sittard

12.15 uur

Willem ll

		
		
13 maart

TIJD

UIT

20.00 uur

Ajax

		

FC Utrecht

14.30 uur

PSV

		

Heracles

14.30 uur

Vitesse

		

PEC Zwolle

16.45 uur

Feyenoord

		

AZ

20.00 uur

FC Twente
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STAND EREDIVISIE
PER 28 FEBRUARI 2022

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

Ajax

24

18

3

3

64

57

2

PSV

24

18

1

5

29

55

3

Feyenoord

24

16

3

5

34

51

4

AZ

24

15

3

6

19

48

5

FC Twente

24

13

6

5

8

45

6

Vitesse

24

12

4

8

-6

40

7

FC Utrecht

24

11

6

7

11

39

8

SC Cambuur

24

10

3

11

-10

33

9

N.E.C

24

8

7

9

-7

31

10

FC Groningen

24

7

8

9

-5

29

11

Heracles

24

7

5

12

-6

26

12

Go Ahead Eagles

24

5

5

12

-15

26

13

SC Heerenveen

24

7

4

13

-14

25

14

RKC Waalwijk

24

5

8

11

-13

23

15

Willem ll

24

6

3

15

-22

21

16

Fortuna Sittard

23

5

4

14

-27

19

17

Sparta Rotterdam

23

3

8

12

-19

17

18

PEC Zwolle

24

4

5

15

-21
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TOPSCORERS EREDIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Sébastien Haller

Ajax

16

Guus Til

Feyenoord

13

Ricky van Wolfswinkel

FC Twente

12

Loïs Openda

Vitesse

11

Bryan Linssen

Feyenoord

11

Jasper Karlsson

AZ

11

Vangelis Pavlidis

AZ

10

8

PROGRAMMAJava
EN UITSL AGEN
Software
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

Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - Az
Op 7 mei 2017 hield N.E.C. is een rechtstreeks duel met AZ drie punten over aan het onderlinge
treffen. De Nijmegenaren versloegen de Alkmaarders in De Goffert met 2-1. Oudgediende Alireza
Jahanbakhsh dacht zijn oude club nog pijn te doen met de gelijkmaker, maar het mocht niet
baten. Taiwo Awoniyi wist uit te groeien tot de held van Nijmegen en omstreken.
In een wedstrijd die even op gang moest komen, was het N.E.C dat de eerste grote kans creëerde.
Jay-Roy Grot werd met een scherpe pass vanaf achterin weggestuurd, hij wist de bal echter niet achter
Tim Krul te krijgen. Na 29 minuten was het wél raak. Ali Messaoud wist met een sluw balletje Julion Van
Haacke weg te sturen. De Duitser handelde snel en stiftte de bal kort over de AZ-goalie heen: 1-0.
AZ wist al snel weer op gelijke hoogte te komen. Nadat Heimloth een knappe sliding inzette, kwam de bal
vrij voor de voeten van Alireza Jahanbakhsh, die voor een leeg doel niet faalde: 1-1. Dario Dumic was in
de blessuretijd van de eerste helft nog dicht bij de 2-1 met een kiezelharde pegel vanaf 35 meter, maar
hij zag zijn inzet gekeerd worden door een katachtige reflex van Krul.
De tweede helft kende een tamme start, waarin N.E.C de ploeg was die nog wat kleine mogelijkheden
creëerde. Het was echter AZ dat de grootste mogelijkheid kreeg. Ilias Bel Hassani probeerde de bal
leep over doelman Joris Delle heen te stiften. De doelman lette uitstekend op en wist zo een Alkmaarse
treffer te voorkomen. Na zestig minuten sloeg de vlam in de pan. AZ-linksback Ridgeciano Haps deed een
aanslag op de benen van Ali Messaoud en mocht inrukken met een rode kaart. De Nijmegenaren roken
hierna bloed en drongen de Alkmaarse defensie terug tot op de eigen zestien.
Taiwo Awoniyi werd tien minuten voor tijd ingebracht als extra aanvallende impuls voor verdediger Golla.
Dit bleek een uitstekende keuze te zijn van Ron de Groot. De Nigeriaanse huurling wist na een voorzet
van Lorenzo Burnet de bal genadeloos achter Tim Krul te koppen: 2-1. Door de overwinning op AZ mocht
N.E.C. nog even blijven hopen op nog een seizoen Eredivisievoetbal.
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VOETBAL ACADEMIE

REGIOPLAN VOETBALACADEMIE N.E.C.
Op zondag 20 februari stond er een unieke ervaring op het programma voor de kinderen van het
Regioplan N.E.C. 26 spelers van het Regioplan mochten een oefenwedstrijd spelen bij en tegen
RSCA Anderlecht in België. Voor spelers en staf een uniek moment om zich te meten met de
Europese voetbaltop.
De spelers werden opgedeeld in drie teams waarvan twee O9 teams en een O10 team. Ieder team
speelde een oefenwedstrijd tegen dezelfde leeftijdsgroep van RSCA Anderlecht. Het zou een bijzondere
dag worden, voor de spelers maar ook voor de staf. Een ervaring die ieder kind met een voetbalhart op
zou willen doen.
Om 12:30 uur begonnen de wedstrijden verdeeld over drie velden. Voor de spelers van het Regioplan
een mooie kans om te laten zien wat ze in hun mars hadden. Ieder kwartier kregen de spelers een aantal
minuten rust en kregen ze aanwijzingen van hun trainer(s). De weerstand was erg hoog en dat leverde
veel leerzame situaties op. Het voornaamste doel was plezier hebben, aan de gezichten te zien leek dit
goed te lukken. Na de wedstrijden werd gezamenlijk nog wat gedronken en kon iedereen voldaan de bus
weer in richting Nijmegen. Rond 18:00 uur arriveerde de bus weer bij De Goffert in Nijmegen.
Hoofd Coaching Verenigingsopleiding, Swen Rovroy keek tevreden terug op deze dag: "Het is mooi om
te zien dat kinderen van verschillende clubs met elkaar bezig waren om elkaar zowel op als naast het
veld te helpen. Het was een uiterst leerzame dag, waarbij de kinderen speelden tegen de topjeugd van
België. Het is dan altijd weer bewonderingswaardig om te zien hoe snel kinderen zich kunnen aanpassen
aan het niveau."
Al met al een geslaagde dag, voor de spelers individueel maar ook voor het Regioplan zelf. Het was voor
ieder kind een unieke ervaring die ze nog lang met zich mee zullen dragen. De begeleiding rondom de reis
was goed geregeld en daarbij hadden de kinderen onderling erg veel plezier. Kortom een fantastische
dag voor de kinderen in het Regioplan van N.E.C.
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K AARTVERKOOP

FC GRONINGEN – N.E.C

ZATERDAG 12 MAART 18.45 UUR
DE EUROBORG
1 KAART PER UITKAART

N.E.C – SPARTA ROTTERDAM
ZATERDAG 19 MAART 21:00 UUR
GOFFERTSTADION
CLUBKAARTVERPLICHTING, ÉÉN OP VIER

SC CAMBUUR – N.E.C

ZONDAG 03 APRIL 16:45 UUR
CAMBUURSTADION
1 KAART PER UITKAART

Weer
trekken wij
ten strijde.
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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.

Foto: Broer van den Boom

WEDSTRIJD IN BEELD
Op 27 februari stond in het GelreDome de Gelderse derby op het
programma. Nadat de Nijmegenaren via Mikkel Duelund nog op
een 0-1 voorsprong kwamen, ging de wedstrijd alsnog verloren met
duidelijke cijfers: 4-1. Huisfotograaf Broer van den Boom was erbij en
legde de wedstrijd vast.

UITSLAG
VITESSE - N.E.C.

4-1
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Foto's: Broer van den Boom

17

MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: Az
Zondagmiddag trapt N.E.C om 16.45 uur af tegen het AZ van trainer Pascal Jansen. Tijdens de
vorige ontmoeting wisten de Alkmaarders in de laatste minuut op gelijke hoogte te komen. AZ
verkeert momenteel in goede vorm, het heeft de laatste negentien wedstrijden niet verloren
(de verloren bekerwedstrijd tegen Ajax daargelaten) en bezit momenteel de vierde plaats in de
Eredivisie.
AZ werd in 1967 opgericht als Alkmaar Zaanstreek, doordat FC Zaanstreek en Alkmaar 54’ fuseerde. De
eerste successen kwamen enkele jaren later al bovendrijven. Aan de hand van trainer Hans Kraay sr wisten
de Alkmaarders in 1976 de eerste Europese kwalificatie in de wacht te slepen. De volgende jaren bleef
AZ in de (sub)top met als kroon op het werk de eerste KNVB beker in 1978 en het landskampioenschap
in 1981. Hierna kende club een mindere periode die uiteindelijk leidde tot degradatie uit de Eredivisie.
Vanaf 1998 bleef AZ in de Eredivisie actief. Aan de hand van Dirk Scheringa wist AZ zich te manifesteren
als een volwaardig (sub)topper. In 2002 resulteerde dit in een overstap naar vanaf de Alkmaarderhout
naar een nieuw stadion: Het AFAS-stadion. Ook kwam er een toptrainer in de naam van Louis van Gaal,
onder zijn leiding wist de club voor de tweede keer in de clubhistorie het landskampioenschap binnen te
slepen. Nadat hoofdsponsor DSB failliet ging in 2009, moest AZ financieel en sportief even stapje terug
doen. Vanaf 2013 werd de stijgende lijn weer ingezet en wist AZ aan te haken bij de top drie. In 2020 was
de ploeg van toenmalig trainer Arne Slot in een nek-aan-nekrace met Ajax. Doordat het seizoen werd
afgebroken i.v.m. COVID-19 eindigde AZ op doelsaldo achter de Amsterdammers, waardoor het niet op
de titel kon jagen.
De ontmoeting van eerder dit seizoen eindigde in een gelijkspel. De Nijmegenaren wisten nog op
voorsprong te komen door een treffer van Jordy Bruijn, maar moesten in de slotfase buigen voor
het Alkmaarse offensief. Zakaria Aboukhlal wist in de negentigste minuut de bal achter N.E.C-goalie
Branderhorst te werken. De Nijmegenaren verlieten teleurgesteld de Zaanstreek, terug richting De
Goffert.

Foto: teamfoto AZ
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
9’ Jordy Bruijn

0-1

Competitie:

Eredivisie

90’ Zakaria Aboukhlal

1-1

Datum: 		

20-11-2021

Locatie: 		

Afas stadion

Bezoekers: 		

0

Scheidsrechter:

Jeroen Manschot

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

30’ Julian von Haacke

1-0

Competitie:

Eredivisie

43’ Alireza Jahanbakhsh

1-1

Datum: 		

07-05-2017

88’ Taiwo Awoniyi

2-1

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

11.500

Scheidsrechter:

Jochem Kamphuis

Weer
trekken wij
ten strijde.
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INTERVIEW

RENS VAN EIJDEN
N.E.C.–aanvoerder Rens van Eijden staat al maanden buitenspel met een zware
knieblessure. Toch is er licht aan het einde van de tunnel voor de 34-jarige verdediger.
Na een maandenlang revalidatietraject stond Van Eijden eerder deze week weer
tijdens een partijvorm op het veld bij de Nijmeegse ploeg. Met dit in het achterhoofd,
in combinatie met zijn verleden in bij AZ, gingen we met hem in gesprek. Wij spraken
hem over de progressie in zijn herstel, hoe hij kijkt naar N.E.C. dit seizoen en we blikken
terug op zijn periode bij AZ.
Rens, hoe gaat het met je herstel?
“Ik heb vandaag weer mijn eerste elf tegen elf partij gespeeld. Ik voel me eigenlijk heel goed
en begin steeds fitter te worden. Je wil natuurlijk niks overhaasten. Maar het gaat heel goed
tot nu toe. Ik loop goed op schema en wil zorgen dat ik helemaal fit terugkeer bij de selectie.”
Wat is je doel voor dit seizoen?
“Het is altijd moeilijk om daar iets over te zeggen, maar ik doe er alles aan om dit seizoen
nog minuten te kunnen maken. Dat is mijn ambitie. Momenteel zet ik de juiste stappen en
verloopt alles voorspoedig, maar het is belangrijk dat je jezelf niet voorbij gaat lopen.”
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INTERVIEW
Zo’n lange blessure moet niet alleen fysiek een klap zijn, maar ook mentaal lijkt me.
Hoe heb jij dat beleefd?
“Ik snap dat je denkt, maar zo heb ik het niet beleefd. Je moet zorgen dat je er bij een blessure
alles aan doet om fit te raken. Ik heb gezorgd dat mijn training, rust, slaap en voeding allemaal
op orde zijn. Zo kan ik mezelf ook geen verwijten maken over de duur van de blessure en het
proces. Ik ben natuurlijk wel een tijdje weg geweest bij de ploeg, omdat ik heb gerevalideerd
in Zeist, dus dat was wel even jammer. Het is toch leuker om in een groep te trainen dan
individueel.”
Had jij verwacht dat dit seizoen tot nu toe zo goed gepresteerd zou worden?
“Vorig jaar zijn we zevende geworden in de Keuken Kampioen Divisie, dus dan verwacht je in
eerste instantie niet dat je nu in het linker rijtje van de Eredivisie zou staan. Daarnaast heeft
de club er natuurlijk wel voor gekozen om kwaliteit aan de selectie toe te voegen, dat zie je
aan de namen die gehaald zijn. Dat is een goede ontwikkeling om uiteindelijk uit te groeien
naar een stabiele Eredivisieploeg. Je kunt het dus van twee kanten bekijken.”
Wat had jij kunnen toevoegen aan dit N.E.C.?
“Ik ben iemand die hamert op voorwaardes. Je moet bijvoorbeeld blijven uitzakken en
achterin blijven voetballen als twee man druk op je zetten. Dat heeft allemaal met vertrouwen
te maken, als dat wat minder is ben ik wel iemand die erop hamert om vertrouwen in eigen
kunnen en kwaliteiten te blijven behouden. Daardoor blijf je ook voetballen.”
Is het voor jou een voordeel dat er geswitcht is naar het 5-3-2 systeem?
“Er is wel een extra plekje vrij gekomen natuurlijk, dus in die zin wel. Maar ik denk niet dat het
veel uitmaakt. Ik moet laten zien dat ik genoeg kwaliteit heb en dat de trainer niet om mij heen
kan. De jongens die er nu staan doe het goed en krijgen weinig tegengoals, maar ik moet
gewoon laten zien dat ik het nog beter kan doen.”
Aankomende zondag spelen jullie thuis tegen jouw oude ploeg AZ, hoe heb jij jouw
periode daar beleefd?
“Ik ben daar twee seizoenen actief geweest. Ik kende een goed eerste seizoen waarin ik ook
Europa League en een KNVB-bekerfinale heb gespeeld. Het tweede seizoen werd mij mede
gedeeld dat ik niet meer in de plannen voorkwam, waardoor ik open stond voor een nieuwe
uitdaging. Hierdoor kreeg ik de mogelijkheid terug te keren bij N.E.C.”
Wat is je voorspelling voor zondag?
“AZ is een tegenstander die goed in vorm is de afgelopen tijd. Het wordt dus geen wedstrijd
die makkelijk voor ons gaat worden, maar ik zie wel kansen. AZ houdt ervan om druk te
zetten, als wij onder die druk uit kunnen voetballen en het publiek in de Goffert achter ons
hebben liggen er kansen. Ik voorspel een 2-1 zege!”

Weer
trekken wij
ten strijde.
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AFGESCHREVEN HARDWARE
IS GELD WAARD!

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

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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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

N.E.C MAATSCHAPPELIJK ‘FOOTBALL MEMORIES’
De emotie van voetbal zorgt ervoor dat er herinneringen gemaakt worden die je mee blijft
dragen voor de rest van je leven. Om deze verhalen in leven te houden en jouw geluksmomenten
te delen start N.E.C maatschappelijk met het project ‘Football memories’, waarin ouderen samen
met vrijwilligers kunnen praten over het rijke voetbalverleden van N.E.C. Het idee achter ‘Football
memories’ is om sociale interactie te stimuleren aan de hand van voetbal.
Net als in een wedstrijd zal de bijeenkomst negentig minuten duren met een kwartier rust, waarin er
genoten kan worden van een kopje koffie of thee. Om Football memories een succes te maken hebben
wij wel hulp nodig van vrijwilligers. Op 16 maart zal er een (online) bijeenkomst georganiseerd worden
waarin informatie wordt verstrekt voor de vrijwilligers. Daarna zal er 13 april een training volgen, waarbij
de vrijwilligers als het ware opgeleid worden om goed ondersteuning te kunnen bieden bij Football
memories. Wanneer de vrijwilligers zijn geworven en opgeleid, zal 11 mei de pilot gestart worden.
Lijkt het jou nou leuk om te helpen als vrijwilliger of om samen met anderen jouw mooiste voetbalverhalen
te delen? Mail dan naar jop.pepping@nec-nijmegen.nl.
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N.E.C. JUNIORS

DRUK PROGRAMMA VOOR N.E.C JUNIORS
IN MAART
Net als vorig seizoen, zal ook dit seizoen Olround weer deuren openen voor de juniors van N.E.C.
op woensdag 9 maart van 16:00 – 17:00 zijn de banen voor ons gereserveerd. Hierna is het tijd om
met z’n alle lekker te genieten van de frietjes, snacks en drankjes. Voor een bescheiden bijdrage
van €8,50 doe jij gezellig met ons mee!
Olround is een bowlingscentrum en prison island in Nijmegen. Eerdere seizoenen zijn we hier ook
geweest voor de bowlingmiddag met de juniors en dit was een daverend succes!
Lijkt het jou leuk om mee te doen? Mail dan je naam + lidnummer naar juniors@nec-nijmegen.nl.
Wanneer je met een groepje bent kun je dit in de mail aangeven, per baan is er plek voor zes personen.
Fotomiddag voor de kleinste
Een week na het discobowlen zijn onze allerkleinste N.E.C-supporters aan de beurt. Woensdag 16 maart
van 16:00 – 17:00 krijgen kinderen in de leeftijdsgroep nul tot drie jaar de kans om met een aantal
selectiespelers op de foto te gaan. Na de foto’s met een aantal spelers zullen we met alle kinderen naar
de middenstip gaan om daar nog een foto te maken.
Lijkt dit jou leuk? Mail dan naar juniors@necnijmegen.nl met je lidnummer en naam.
Zwemmen bij het Heijderbos (Center Parks)
Naast het discobowlen is er voor zowel de N.E.C juniors als voor N.E.C squad leden de mogelijkheid om
voor €1 te zwemmen bij zwembad het Heijderbos. Niet-leden kunnen ook mee voor een kortingsprijs van
€12,95. De actie zal plaatsvinden op 25 maart aanstaande.
Je kunt de tickets online kopen via juniors@nec-nijmegen.nl. De tickets zullen via de mail verstuurd
worden en kunnen vervolgens ingeleverd worden bij de kassa van het Heijderbos. Na het inleveren van
de tickets zal er ook een kortingsvoucher voor een snackbox meegegeven worden.
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We willen
allemaal live
voetbal kijken

De Eredivisie kijk je natuurlijk bij KPN.
Het liefste met je vrienden of familie in
het stadion, maar natuurlijk ook gewoon
lekker thuis op de bank. Als hoofdsponsor
van de Eredivisie bieden wij alle wedstrijden
uit de Eredivisie en nog veel meer sport
met ESPN Compleet. Alleen bij KPN.
Het netwerk van het Nederlandse voetbal.

kpn.com/espn
*Bij KPN Hussel 5,- extra korting op je Internet.

12,

99

per maand*

