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Weer
trekken wij
ten strijde.

DINSDAG 2 MAART 2021
16:30 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,
We zitten nog volop in de race om een play-off ticket. Dat is ons nieuwe doel nadat we van De Graafschap
verloren en de 2e plek uit het zicht raakte. We hebben de afgelopen weken veel wedstrijden in korte tijd
moeten spelen, maar dat is iets wat onze spelers ook ambiëren. Bij een grote club speel je normaliter ook
elke week twee duels. Een mooie test dus voor onze ambitieuze spelers.
De afgelopen wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade hebben we wel weer wat vertrouwen kunnen tanken.
Winnen in Kerkrade is zeker geen makkelijke opgave, maar we hebben laten zien dat we de betere ploeg
waren en waren Roda JC tactisch de baas. Vanmiddag zullen we deze intensiteit wederom op de mat
moeten leggen.
Vandaag krijgen we FC Den Bosch op bezoek. We ontmoeten daarbij een oude bekende in de persoon
van Jack de Gier en willen hem ook weer van harte welkom heten in de Goffert. FC Den Bosch heeft net
zoals ons een jonge talentvolle ploeg die het iedereen lastig kan maken. Van onderschatting is er dus
zeker geen sprake. Wij moeten elke week gaan voor de drie punten. Dat is vandaag het doel, niets anders.
Helaas spelen we vandaag weer zonder publiek, maar wat hebben we die laatste wedstrijd in de Goffert
genoten. Onze supporters weer terug in het stadion was voor iedereen een feest. Nu willen we weer een
feestje, maar dan voor de mensen thuis. Deze overwinning kan ons N.E.C. weer een enorme push geven.
Een push naar dat - o zo belangrijke - play-off ticket. Dat moet altijd, thuis in de Goffert, de inzet zijn. Ik
wens iedereen een fijne wedstrijd!

Met sportieve groet,

Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kleding: Hoogenboom Mode

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

FC DEN BOSCH

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

TECHNISCHE STAF
Jack de Gier (Trainer/Coach)
William van Overbeek (Assistent-trainer)
Paul Verhaegh (Assistent-trainer)
John Vos (Keeperstrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

1. Wouter van der Steen (K)

22. Norbert Alblas (K)

23. Konrad Sikking (K)

31. Job Schuurman (K)

31. Gijs Schalks (K)

3. Rens van Eijden

2. Mats Deijl

4. Kevin Bukusu

3. Jordy van der Winden

6. Jordy Bruijn

4. Junior van der Velden

7. Elayis Tavsan

5. Dwayne Green

8. Édgar Barreto

6. Kevin Felida

9. Thibo Baeten

7. Romano Postema

10. Jonathan Okita

8. Roy Kuijpers

11. Ayman Sellouf

9. Jizz Hornkamp

12. Thomas Beekman

10. Paco van Moorsel

15. Javier Vet

11. Ryan Trotman

16. Souffian El Karouani
18. Mathias de Wolf
20. Joep van der Sluijs
23. Anton Fase
26. Cas Odenthal
28. Bart van Rooij
32. Rangelo Janga
34. Terry Lartey Sanniez
71. Dirk Proper
77. Terell Ondaan

12. Declan Lambert
13. Christophe van Zutphen
14. Najim Haidary
15. Ryan Lambert
16. Steven van der Heijden
17. Adrien Bongiovanni
18. Rik Mulders
19. Lorenzo Soares Fonseca
20. Ringo Meerveld
21. Don Bolsius
22. Frank Sturing
24. Robin Voets
26. Teun van Grunsven
29. Max van Hees
30. Djumaney Burnet
32. Jorn van Hedel
34. Stan Maas
38. Dhoraso Moreo Klas
43. Daniël Noels

SPORT
SNELDERS

MET

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – FC DEN BOSCH

Het zijn drukke tijden voor N.E.C. Afgelopen vrijdag werd in Kerkrade nog knap met 1-3 gewonnen
bij Roda JC, maar vanmiddag om 16.30 uur staat alweer de volgende uitdaging te wachten: de
door sneeuwval eerder afgelaste thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch.
De overwinning op Roda JC, dat de vijf voorgaande wedstrijden allemaal gewonnen had, zal N.E.C.
vertrouwen geven voor de wedstrijd van vanmiddag. FC Den Bosch is de hekkensluiter van de Keuken
Kampioen Divisie en won na de winsterstop slechts één keer. Die overwinning werd overigens wel
afgelopen weekend geboekt. In Den Bosch werd Jong FC Utrecht namelijk met 3-0 opzijgeschoven. Het
was voor de Bosschenaren al even geleden dat ze de smaak van een overwinning proefden. Voor de
voorlaatste overwinning moeten namelijk terug naar 22 september vorig jaar (157 dagen geleden), toen
in eigen huis MVV met 2-0 verslagen werd.
De selectie van FC Den Bosch staat sinds kort onder leiding van niemand minder dan Jack de Gier, die zelf
al speler ook al uitkwam voor de club. Hij nam het roer over van Paul Verhaegh en William van Overbeek,
die na het ontslag van trainer Erik van de Ven tijdelijk de leiding kregen. Bij FC Den Bosch vinden we twee
spelers in de selectie die eerder de kleuren van N.E.C. verdedigden: Paco van Moorsel en Frank Sturing,
die begin van dit seizoen nog in Nijmegen speelde. Topscorer bij de Bosschenaren is spits Jizz Hornkamp,
die dit seizoen al negen keer trefzeker was.
N.E.C. leek afgelopen weekend goed te gedijen bij de terugkeer van aanvoerder Rens van Eijden, die na
zijn schorsing zichtbaar voor rust zorgde in de Nijmeegse achterhoede. Voorin was het Elayis Tavsan die
zich in positieve zin liet zien. De aanvaller was voortdurend een lastpost voor de Limburgse defensie,
verdiende een penalty en wist zelf ook te scoren door een afvallende bal over de uitgelopen Rodadoelman heen binnen te schieten.
De overwinning op Roda zal ervoor zorgen dat N.E.C. vanmiddag met een goed gevoel het veld van De
Goffert op stapt. Laten we hopen dat dit goede gevoel ook na 90 minuten nog zal overheersen. Dat
betekent namelijk dat N.E.C. zich ook met het oog op de ranglijst een goede dienst heeft bewezen. Bij
een overwinning kruipt de ploeg van trainer Rogier Meijer in de richting van Go Ahead Eagles, dat vijfde
staat. Bij een eventueel verlies blijft het gaatje met FC Volendam en Roda JC (de nummers zeven en acht
op de ranglijst) slechts drie punten. FC Volendam komt morgenavond in actie tegen Almere City en zou
dan zelfs al op gelijke hoogte kunnen komen. Laten we hopen dat N.E.C. dat vanmiddag al onmogelijk
weet te maken door FC Den Bosch op een nederlaag te trakteren.
De aftrap in De Goffert is vanmiddag om 16.30 uur. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter
Robin Hensgens en is in zijn geheel te zien op ESPN 1.
Door Teun van Thiel
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SPEELRONDE

25

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM
19 februari

Jong Ajax

1-1

SC Cambuur

2-3

NAC Breda

		

Jong PSV

1-0

FC Den Bosch

		

Telstar

1-1

FC Eindhoven

		

Helmond Sport

1-2

Roda JC Kerkrade

TOP Oss

2-4

Almere City FC

MVV Maastricht

1-0

Excelsior

21 februari

N.E.C.

1-2

De Graafschap

22 februari

Jong AZ

0-3

Go Ahead Eagles

Jong FC Utrecht

1-3

SC Cambuur

FC Volendam

3-2

Jong Ajax

Jong PSV

2-2

Helmond Sport

THUIS

TIJD

		
23 februari
		

26

UIT

FC Dordrecht

		

SPEELRONDE

UITSLAG

		

20 februari

DATUM
26 februari

UIT

Go Ahead Eagles

1-0

Jong PSV

		

MVV Maastricht

2-0

Telstar

		

De Graafschap

1-1

Jong AZ

		

FC Den Bosch

3-0

Jong FC Utrecht

Roda JC Kerkrade

1-3

N.E.C.

FC Eindhoven

1-1

FC Volendam

FC Dordrecht

2-1

Helmond Sport

Almere City FC

0-2

SC Cambuur

		
27 februari
		
28 februari
1 maart
		
2 maart
		
3 maart

SPEELRONDE 27

THUIS

DATUM
5 maart

Excelsior

18.45 uur

Nac Breda

21.00 uur

TOP Oss

N.E.C.

16.30 uur

FC Den Bosch

Jong FC Utrecht

18.45 uur

FC Dordrecht

Almere City FC

18.45 uur

FC Volendam

THUIS

Jong Ajax

TIJD

UIT

Helmond Sport

18.45 uur

N.E.C.

		

Jong FC Utrecht

18.45 uur

MVV

		

SC Cambuur

21.00 uur

Telstar

		

TOP Oss

21.00 uur

Go Ahead Eagles

Almere City FC

14.00 uur

Excelsior

FC Volendam

16.30 uur

Roda JC Kerkrade

7 maart

De Graafschap

20.00 uur

FC Eindhoven

8 maart

Jong Ajax

18.45 uur

FC Den Bosch

Jong AZ

21.00 uur

NAC Breda

Jong PSV

18.45 uur

FC Dordrecht

6 maart
		

		
9 maart
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 1 MAART 2021

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

26

20

3

3

53

63

2

De Graafschap

26

18

3

5

19

57

3

Almere City FC

25

16

5

4

21

53

4

NAC Breda

25

15

5

5

25

50

5

Go Ahead Eagles

26

15

5

6

19

50

6

N.E.C.

25

13

5

7

14

44

7

FC Volendam

25

11

8

6

19

41

8

Roda JC Kerkrade

26

11

8

7

12

41

9

Telstar

26

9

7

10

5

34

10

Excelsior

25

9

3

13

1

30

11

Jong Ajax

25

8

6

11

-6

30

12

Helmond Sport

26

7

9

10

-5

30

13

FC Eindhoven

26

7

8

11

-8

29

14

TOP Oss

25

8

4

13

-13

28

15

MVV Maastricht

26

7

5

14

-24

26

16

Jong FC Utrecht

25

8

1

16

-15

25

17

Jong PSV

26

6

6

14

-17

24

18

Jong AZ

26

6

5

15

-33

23

19

FC Dordrecht

25

5

3

17

-40

18

20

FC Den Bosch

25

3

7

15

-27
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TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Robert Mühren

SC Cambuur

25

Elias Mar Omarsson

Excelsior

18

Jeredy Hilterman

Jong FC Utrecht

14

Glynor Plet

Telstar

14

Thomas Verheijdt

Almere City FC

14

Ralf Seuntjes

De Graafschap

13

Sydney van Hooijdonk

NAC Breda

12

Samuele Mulattieri

FC Volendam

10

Brian Brobbey

Jong Ajax

9

Jordy Bruijn

N.E.C.

9
7

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

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - FC DEN BOSCH
Op 19 oktober 2014 speelden de Rood-Groen-Zwarten ook een wedstrijd tegen FC Den Bosch.
Sjoerd Ars scoorde deze wedstrijd de openingstreffer voor de ploeg uit Nijmegen. Na rust zorgde
Christian Santos met twee doelpunten voor een comfortabele 3-0 voorsprong. In extremis redde
invaller Alexander Mols de eer voor FC Den Bosch: 3-1.
De ploeg van de toenmalig trainer Ruud Brood, die als speler nog een verleden kent bij de
Bosschenaren, begon voortvarend aan het duel, wat in geringe tijd een aantal corners opleverde.
Door de goedgeorganiseerde Bossche verdediging bleef groot gevaar voor N.E.C. uit. Na een goede
fase met een aantal grote kansen aan de kant van FC Den Bosch kregen de Nijmegenaren weer wat
meer grip op het duel.
Vlak voor het rustsignaal was het eindelijk raak voor de thuisploeg. Na een snelle uitbraak met
Anthony Limbombe en Sjoerd Ars was de laatstgenoemde het eindstation van de aanval. Na een
eerder gemiste kans schoot de spits dit keer wel met scherp: 1-0.
N.E.C. keerde furieus terug uit de kleedkamer. Met het inbrengen van Christian Santos voor Navarone
Foor hoopte Ruud Brood meer stootkracht te brengen. De vervulling van die wens liet niet lang op
zich wachten: na een perfecte voorzet van Alireza Jahanbakhsh joeg de net ingevallen Santos op
fantastische wijze de 2-0 tegen de touwen.
Kort daarna leek het opnieuw in groten getale toegestroomde publiek voor de derde keer deze
middag te kunnen gaan juichen. Via een scrimmage belandde de bal vlak voor het doel voor de
voeten van Anthony Limbombe, maar een Bossche verdediger wist op miraculeuze wijze redding te
brengen, waardoor een verdere voorsprong uitbleef.
Vlak voor het sluiten van de markt kregen de Nijmegenaren dan toch nog loon naar werken. Een
corner van Alireza Jahanbakhsh belandde op het hoofd van Christian Santos, die zijn tweede van de
middag binnenkopte. Niet lang daarna redde invaller Alexander Mols de eer voor FC Den Bosch: 3-1.
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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 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 www.necjuniors.nl/voetbaldagen en meld je aan! Er zijn per dag 70 plaatsen
beschikbaar, dus wees er op tijd bij!
Wat: N.E.C. voetbaldagen
Wanneer: 3, 4 en 5 mei
Hoe laat: 09.00 tot 17.00 uur
Waar: Goffertstadion
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INTERVIEW

CAS ODENTHAL: “IK HAD METEEN EEN GOED
GEVOEL BIJ N.E.C.”
Vorig seizoen kwam hij voor het eerst in actie in de eerste selectie van de Nijmegenaren en
speelde daarin zes wedstrijden voor de club. Dit seizoen is Cas Odenthal uitgegroeid tot een van
de vaste krachten in het basiselftal van N.E.C. Nijmegen. De twintig jaar oude centrale verdediger
is één van de vele talenten bij N.E.C. die dit jaar is doorgebroken in het eerste team. Odenthal
heeft zijn talent niet van vreemden gekregen, want zijn opa (Joop Odenthal) speelde vroeger al
24 wedstrijden voor het Nederlands elftal. De man, die opgegroeid is in Leersum, gaat tijdens dit
interview wat meer in op zijn leven en ervaringen binnen de club.
In 2019 kwam Odenthal over van Jong FC Utrecht.
“Toen het bekend werd dat ik wegging bij Utrecht,
belde N.E.C. mij gelijk die avond al om een afspraak
te maken. Daarna ben ik bijna gelijk naar Nijmegen
gegaan, want ik had meteen een goed gevoel bij
N.E.C. Ze hadden ook een plan dus daarom heb ik
besloten om met de club in zee te gaan.” De linker
centrale verdediger krijgt dit seizoen veel kans om
te spelen van Rogier Meijer en laat zich dan ook
positief zien in het veld. “Voor mijn gevoel draai ik
tot nu toe een goed seizoen bij N.E.C en krijg ik
veel kans om te spelen, dus dat is altijd lekker.” In
Rens van Eijden heeft hij een ervaren kracht naast

zich staan in de basis en daar hecht de man uit
Zeist veel waarde aan. “Het is altijd lekker om een
speler als Rens naast je te hebben. Hij is coachend
heel sterk en ik kan denk ik ook veel van hem
leren. Tot nu toe heb ik ook het gevoel dat we
elkaar goed aanvullen.”
N.E.C. heeft dit seizoen als doel om de top vijf
te halen. Vooralsnog is het zeker nog mogelijk
om deze doelstelling te halen. Voor Odenthal
persoonlijk is het doel heel simpel: “Ik wil dit seizoen
zoveel mogelijk wedstrijden spelen en mezelf
blijven ontwikkelen. Natuurlijk is het grootste doel
15

INTERVIEW
om met het team te promoveren en daar gaan we
ook alles aan doen.” Toch blijft Odenthal nuchter
en realistisch over de eindklassering van N.E.C.:
“We hebben een heel talentvol team dus de playoffs moeten we zeker halen en daarna kijken we
wel wat er gebeurt.”
Klaverjassen
Ondertussen speelt Odenthal dus alweer
anderhalf jaar voor N.E.C en heeft een aantal
personen is de selectie zitten waarmee hij het heel
goed kan vinden. “Ik ga altijd wel goed met Mattijs
(Branderhorst) en met Edgar (Barreto) kan ik het
ook bijvoorbeeld goed vinden. We hebben ook
een kaartgroepje met Rens, Jordy en Mattijs dus
dat zijn wel een aantal mensen waarmee ik het
heel goed kan vinden, maar eigenlijk ligt het hele
team wel gewoon goed bij elkaar.” Odenthal heeft
het dus erg naar zijn zin bij N.E.C. en heeft zelfs
een gezellig kaartgroepje waarmee hij zijn tijd na
de trainingen besteed. Het antwoord op de vraag
van welke spellen ze dan allemaal spelen is simpel:
“We spelen eigenlijk altijd klaverjas. Aan het einde
van elke maand komt er dan ook wat geld in de
pot en daar gaan we uiteindelijk aan het einde van
het jaar iets leuks van doen met het groepje.”

Bedrijfskunde
Naast het professionele voetbal steekt Odenthal
ook tijd in zijn studie. Hij studeert namelijk
bedrijfskunde aan de open universiteit in
Nijmegen. De focus ligt natuurlijk op het voetbal bij
N.E.C, maar ik vind het gewoon belangrijk om naast
het voetbal ook mijn hersenen bezig te houden.
"Ik ben ook niet de enige die nog bezig is met
studeren. Binnen de selectie zijn er namelijk best
veel personen die nog steeds leren.” Momenteel
zit hij in zijn tweede jaar en is van plan om deze
studie af te ronden. Dit kan hij gelukkig wel op zijn
eigen tempo doen aangezien de combinatie met
het profvoetbal redelijk intensief is.
Odenthal is een speler met veel ambitie, die
tegelijkertijd nuchter en realistisch blijft. Waar
hij later gaat spelen weet hij nog niet. “Het is
altijd lastig om te zeggen bij welke club je in de
toekomst gaat eindigen, maar voor nu focus ik me
gewoon op mijn tijd bij N.E.C. Ik wil zoveel mogelijk
wedstrijden spelen en wil het beste voor de club.
Ik heb natuurlijk wel een stip aan de horizon, maar
voor nu is dat nog niet zo belangrijk en houd ik me
met N.E.C. bezig.”
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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

N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

BIKKEL ON TOUR
Afgelopen week hebben de Nijmeegse basisschoolkinderen kunnen genieten van hun
carnavalsvakantie. Om de kinderen lekker in beweging te krijgen heeft de gemeente Nijmegen in
verschillende wijken sportactiviteiten georganiseerd en Bikkel was uitgenodigd om lekker mee
te sporten met de kinderen! Verder heeft hij de kinderen blij gemaakt met mooie spelerskaarten
en elftalposters!
Op maandag ging de activiteit in Lindenholt, ondanks de sneeuw die er toen nog lag, gelukkig wel door
en mochten de kinderen Archery Tag spelen! Bikkel is daar veelvuldig onder vuur genomen en heeft
er waarschijnlijk een paar blauwe plekken aan over gehouden, maar die zijn het zeker waard. Dinsdag
mocht Bikkel als keeper bij het unihockey optreden in Willemskwartier. De kinderen waren veel te
goed voor Bikkel en hij heeft helaas weinig ballen kunnen tegenhouden. Later op de middag heeft hij
spelletjes gespeeld en carnaval gevierd met de kinderen in Dukenburg! Op donderdag stonden er maar
liefst drie wijken op de planning: Hatert, Dukenburg en Lindenholt. In Hatert mocht Bikkel wederom als
keeper bij het unihockey optreden en deze keer ging het verrassend goed. De kinderen hadden moeite
om te scoren, maar tijdens het partijtje vlogen Bikkel de goals om de oren! In Dukenburg heeft Bikkel
gevoetbald en Kin-Bal gespeeld. Helaas begon het daar toen hard te regenen, waardoor Bikkel snel door
ging naar Lindenholt. Daar heeft Bikkel tijdens het voetballen iedereen de hoeken van het veld laten! Ook
heeft die een heus TikTok-filmpje opgenomen die binnenkort te bewonderen valt op het account van
‘Sportnijmegen’! Het was al met al een geslaagde week, waarin Bikkel veel kinderen heeft laten lachen,
high-fives en ellebogen gegeven en natuurlijk lekker heeft gesport!
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AFGESCHREVEN
HARDWARE
IS GELD WAARD!
DONEER HET, STEUN N.E.C.
MAATSCHAPPELIJK EN GEEF KINDEREN EEN
DUURZAME SPORTKANS!
IT4KIDS
PARTNER
VAN N.E.C.
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WWW.IT4KIDS.COM
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WEDSTRIJD IN BEELD RODA JC - N.E.C.
Afgelopen vrijdag stond er voor N.E.C. een uitwedstrijd tegen Roda JC op het
programma. Door drie Nijmeegse treffers, die op naam kwamen van Bruijn, Tavsan en
Vet, wonnen de Nijmegenaren met 1-3 in Kerkrade. We kijken nog eenmaal terug op
de overwinning door de ogen van huisfotograaf Broer van den Boom.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
RODA JC - N.E.C.

1-3
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Foto's: Broer van den Boom

21

MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: FC DEN BOSCH
Op deze dinsdagmiddag, 2 maart, staat de inhaalwedstrijd tegen FC Den Bosch op het
programma. Eerder dit seizoen stonden beide ploegen al tegenover elkaar in de Keuken
Kampioen Divisie. Toen eindigde de wedstrijd na 90 minuten in een gelijkspel: 2-2. N.E.C. zal
proberen hun zoektocht voor een play-off ticket kracht bij te zetten, waar de Bosschenaren uit
de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie probeert te klimmen. Lees hieronder
verdere informatie over de bezoekende ploeg van vanavond.
Rond de jaren 60 waren BVV (Bossche voetbalvereniging) en Wilhelmina de twee grootste clubs van Den
Bosch. BVV speelde in die tijd al in het stadion De Vliert (geopend in 1951). De gemeente vond twee
betaald voetbalclubs echter te veel en wilde graag dat de clubs gingen fuseren. In 1965 koos BVV ervoor
om vrijwillig af te dalen naar de amateurs. Wilhelmina bleef wel in de tweede divisie actief. Nadat BVV
uit het betaald was voetbal gestapt werd de proflicentie een jaar later overgenomen door de stichting
FC Den Bosch. Het jaar erna sloot Wilhelmina zich aan bij FC Den Bosch en keerde ook terug naar het
amateurniveau. Vanaf het seizoen 1967 ging de club verder onder de officiële naam FC Den Bosch ‘67.
In het seizoen 1970/1971 werd de ploeg uit Den Bosch kampioen van de Eerste Divisie, waarmee
promotie naar de Eredivisie een feit was. Na de degradatie in 1973 speelde het van 1983 tot 1990 nog
een keer in de Eredivisie. Vanaf 1990 deed de club er alles aan om weer te promoveren. Helaas werden
vier promoties naar de Eredivisie onmiddellijk de kop ingedrukt met rechtstreekse degradatie.
FC Den Bosch is na de laatste opleving in de jaren 90 een echte Eerstedivisionist te noemen. In het
seizoen 2018/2019 werd het nog wel 4e en speelde het play-offs voor promotie naar de Eredivisie.
Hier werden ze in de 2e ronde uitgeschakeld door Go Ahead Eagles. Sindsdien is het in hoog tempo
bergafwaarts gegaan met de club. Vorig seizoen werd de twaalfde plek behaald en dit seizoen staan ze
dus op de laatste plek in de Keuken kampioen Divisie.
Vorig seizoen won N.E.C. In eigen stadion nog met 1-0 van FC Den Bosch. De ploeg van Rogier Meijer zal
deze wedstrijd net als vorig seizoen graag willen winnen. Ze zullen in ieder geval als de gedoodverfde
favoriet aan de aftrap beginnen en zich in het eigen Goffert stadion willen revancheren van het 2-2
gelijkspel in de eerste competitiehelft.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
12' Jordy Bruijn

0-1

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

23' Ringo Meerveld

1-1

Datum: 		

06-12-2020

28' Kevin Bukusu (e.d.)

2-1

Locatie: 		

De Vliert

45' Jordy Bruijn

2-2

Bezoekers:		

-

Scheidrechter:

Jannick van der Laan

WEDSTRIJDVERLOOP
42' Jonathan Okita

Weer
trekken wij
ten strijde.

WEDSTRIJDDETAILS
1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

Datum: 		

12-01-2020

Locatie: 		

De Goffert

Bezoekers: 		

9192

Scheidrechter:

Clay Ruperti
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TALENT IN BEELD

TALENT IN BEELD: JILLIAN BERNARDINA
Tijdens het Talent in beeld lichten wij elke keer een speler uit de Voetbalacademie uit. Deze keer is dat Jillian
Bernardina, 14 jaar. Dit seizoen spelend in de O16 als aanvaller.
N.E.C.
Jillian begon met voetballen bij de jeugd van DVOL in zijn geboortedorp Lent. Daar speelde hij in totaal acht jaar totdat hij
de stap naar onze Academie maakte. Dit seizoen stroomde hij door vanuit de onder 15 naar de onder 16. “Ik zou mijzelf
omschrijven als een aanvallende speler die houdt van acties maken en die beschikt over een goede pass. Mijn sterkste
punt is toch wel mijn wilskracht. Ondanks dat ik een goede pass kan geven, mag ik nog wel wat rustiger aan de bal worden."
Als hem wordt gevraagd met welke speler hij zichzelf zou vergelijken geeft Jillian aan: “ik zou mijzelf wel met Ole Romeny
vergelijken. Wij hebben ongeveer dezelfde speelstijl.”
Hoogtepunt
“Mijn absolute hoogtepunt bij N.E.C. was toch wel dat ik in de onder 13 met mijn team op de Eendracht met 5-2 won van
Feyenoord. Dat was een wedstrijd die ik altijd zal onthouden.”
Buiten het veld
Buiten het veld gaat Jillian het liefst zoveel mogelijk chillen met zijn vrienden. Jillian zou later buiten het voetbal om nog meer
willen doen. “Ik zou later wel graag een eigen kledingzaak willen hebben”.
Toekomst
Jillian heeft goed voor ogen wat hij in de toekomst wil. “Allereerst wil ik zo snel mogelijk mijn debuut maken in het eerste
elftal van N.E.C. Zijn ultieme droom? “Kampioen worden met N.E.C. natuurlijk! En ook de Champions League winnen met
Chelsea”, lacht Jillian. “Hiervoor blijf uiteraard hard werken en in mezelf geloven om dit hopelijk ooit waar te maken.”
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ZELFDE ZENDER, ANDERE NAAM
Weer
trekken wij
ten strijde.

WWW.ESPN.NL
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