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N.E.C. - FC TWENTE
www.nec-nijmegen.nl

Weer
trekken wij
ten strijde.

ZONDAG 7 AUGUSTUS 2022
14:30 uur

OPEN DAG 2022

N.E.C. KIJKT TERUG OP EEN GESLAAGDE OPEN DAG
De Open Dag 2022 ligt achter ons. Na een dag vol festiviteiten op het voorplein van De Goffert kunnen we
terugkijken op een geslaagde Open Dag. Verdeeld over de dag hebben we circa 7.000 supporters mogen
ontvangen!
De Open Dag werd om 11.00 uur afgetrapt met activiteiten op het Kids- en Supportersplein. Tevens startte de
verkoop van de nieuwste N.E.C.-shirts, die zowel bij jong als oud erg in trek waren.
Vanaf 12.00 uur startte het programma op het podium. Met Swing-, Dance-, Jazz- en Housemuziek werd het
aanwezige publiek klaargestoomd voor het vervolg van een geslaagde Open Dag. Na afloop van de N.E.C. Kenner
Quiz startte het hoogtepunt van de middag: de spelerspresentatie. Zowel de stafleden als de spelers werden onder
luid applaus op het podium begroet. Daarna was er uiteraard nog ruimte voor handtekeningen en foto’s. Tot slot
werd er nogmaals een quiz georganiseerd op het podium, waarbij teammanager Muslu Nalbantoglu uiteindelijk de
alwetende N.E.C.-kenner bleek.
Bedankt!
Deze Open Dag was niet mogelijk geweest zonder eenieder die vandaag aanwezig was. We willen supporters,
vrijwilligers, partners, sponsors, medewerkers en overige aanwezigen dan ook bedanken voor hun hulp en komst!
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N.E.C.
N.E.C.

FC TWENTE

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

TECHNISCHE STAF
Ron Jans (trainer/coach)
Adrie Bogers (assistant-trainer)
Ivar van Dinteren (assistent-trainer)
Jeffrey de Visscher (assistent-trainer)
Sander Boschker (keeperstrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)    

1. Lars Unnerstall (K)

2. Ilias Bronkhorst     

2. Mees Hilgers

5. Joris Kramer
6. Jordy Bruijn    
7. Elayis Tavsan    
8. Andri Baldursson
9. Pedro Marques
10. Mikkel Duelund
11. Magnus Mattson                                                                                 
14. Oussama Tannane
16. Souffian El Karouani    
18. Mathias de Wolf    
20. Lasse Schöne
21. Ibrahim Cissoko
24. Calvin Verdonk    
27. Danny Vukovic (K)    
28. Bart van Rooij
30. Guus Gertsen
31. Robin Roefs (K)
32. Nils Rossen   
71. Dirk Proper

3. Robin Pröpper
4. Julio Pleguezuelo
5. Gijs Smal
6. Wout Brama
7. Vaclav Cerny
8. Ramiz Zerouki
9. Ricky van Wolfswinkel
10. Virgil Misidjan
11. Daan Rots
14. Sem Steijn
16. Issam El Maach (K)
17. Anass Salah-Eddine
18. Michel Vlap
19. Christos Tzolis
20. Joshua Brenet
21. Mathias Kjølo
22. Przemyslaw Tyton (K)
23. Michal Sadilek
24. Luca Everink
26. Denilho Cleonise
27. Manfred Ugalde
30. Sam Karssies (K)
32. Casper Staring
37. Thijs van Leeuwen
38. Max Bruns

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL

SPORT
SNELDERS

MET

4. Iván Márquez    

4

VOORBESCHOUWING
N.E.C. – FC TWENTE

Behoorlijk wat N.E.C-supporters zullen nog op vakantie zijn, maar vanmiddag staat toch echt alweer de
eerste wedstrijd van een nieuw seizoen in Eredivisie op het programma. N.E.C. mag in de eigen Goffert
direct aan de bak, zo is de verwachting. FC Twente komt namelijk op bezoek en de Tukkers hebben een
erg goede voorbereiding gedraaid, met onder andere overtuigende winstpartijen tegen Bologna (4-1) en
Schalke '04 (3-1). Van de andere kant is het ook weer zo dat een goede voorbereiding regelmatig geen
garantie voor een goed seizoen is gebleken.
Bij N.E.C. - dat de laatste wedstrijd van de oefencampagne met 3-1 won bij Heracles - is behoorlijk
wat veranderd deze zomer. Grootste verrassing binnen de selectie van Rogier Meijer is misschien wel
Oussama Tannane, die hiervoor bij het Turkse Göztepe speelde. Andere nieuwe gezichten zijn spits
Pedro Marques, centrale verdediger Joris Kramer en middenvelder Andri Baldursson. Daartegenover
staat het vertrek van spelers als Rens van Rijden, Jonathan Okita, Cas Odenthal, Javier Vet, Ali Akman en
Rodrigo Guth. Een snelle optelsom leert ons dan dat N.E.C. nog zeker niet klaar is op de transfermarkt.
Bij FC Twente wordt vooral veel verwacht van jongens als Michel Vlap (definitief overgenomen van
Anderlecht) en Ricky van Wolfswinkel, die vorig seizoen ook al tot de selectie behoorden. Een andere
speler die een goede voorbereiding heeft gedraaid is linksback Gijs Smal, die tegen Bologna nog goed
was voor twee assists en een doelpunt. Sowieso zal het basiselftal van de Enschedeërs nog sterk lijken
op dat van afgelopen seizoen.
Wat in het voordeel van N.E.C. kan spreken is dat FC Twente drie dagen voor de ontmoeting in Nijmegen
in het kader van de Conference League nog in Servië heeft moeten aantreden tegen FK Cukaricki. Op het
moment van schrijven is het resultaat daarvan nog niet bekend, maar wellicht kan enige vermoeidheid
de Tukkers vanmiddag parten spelen.
Ook over de opstelling van N.E.C. is nog niets te zeggen, al lijken de posities achterin te worden ingevuld
door Bart van Rooij, Iván Marquez, Joris Kramer en Souffian El Karouani. Op het middenveld lijken Lasse
Schöne en Oussama Tannane zeker van hun plaats. De plek die over is zal waarschijnlijk worden ingevuld
door DIrk Proper of Andri Baldursson. De voorhoede zal dan bestaan uit Elayis Tavsan en Pedro Marques,
plus iemand uit het duo Bruijn - Duelund.
Wie het ook mogen worden, we hebben zin in weer een jaar Eredivisie. Dat geldt voor de supporters,
maar zeker ook voor Rogier Meijer en zijn team. Laten we hopen op een mooie start en daarmee een
opmaat naar een fraai seizoen. Kom op N.E.C.!

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

N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

ZWALUWEN JEUGD ACTIE ONDERSTEUNT PROJECT
ELEKTRISCH ROLSTOELVOETBAL VAN N.E.C.
In juni jongstleden startte N.E.C. Maatschappelijk met een primeur in Nederland: Elektrisch
Rolstoelvoetbal. Onder toeziend oog van supporters verwezenlijkten 28 kinderen - allen
gebonden aan een rolstoel - hun droom om als voetbal(st)er voor N.E.C. uit te komen. Deze week
verbond de Zwaluwen Jeugd Actie zich aan het initiatief met een prachtige bijdrage.
Eerder deze week ontving N.E.C. uit handen van Ate Brunnekreef, coördinator van district Oost
van de Zwaluwen Jeugd Actie, een cheque ter waarde van €7.500,-. Brunnekreef zegt hierover:
“De Zwaluwen Jeugd Actie wil dat iedereen kan genieten van voetbal. Ook kinderen met een
beperking. Wij zetten ons hier dan ook met hart en ziel voor in en zijn blij om op deze manier een
bijdrage te leveren aan het fantastisch project dat N.E.C. heeft opgezet.”
Bart de Lange, projectcoördinator van N.E.C. Maatschappelijk, vult aan: “Het is geweldig dat
de Zwaluwen Jeugd Actie een dergelijk bedrag ter beschikking stelt. Op deze manier maken zij,
samen met de KNVB, IT4Kids, de gemeentes uit het Rijk van Nijmegen en Spieren voor Spieren, dit
project mogelijk. Wij kijken, na de geweldige clinic van vorige maand, enorm uit naar de officiële
start in september.”
De wekelijkse trainingen van het Elektrisch Rolstoelvoetbal worden vanaf 17 september
georganiseerd op de Sint Maartenskliniek.
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DATUM

THUIS

UITSLAG

UIT

SPEELRONDE

COMPETITIEPROGRAMMA
5 augustus

sc Heerenveen

20.00 uur

Sparta Rotterdam

6 augustus

Fortuna Sittard

16.30 uur

Ajax

		

SC Cambuur

18.45 uur

Excelsior

		

PSV

20.00 uur

FC Emmen

7 augustus
		

SPEELRONDE

2

		

DATUM

3

21.00 uur

FC Utrecht

12.15 uur

FC Volendam

N.E.C.

14.30 uur

FC Twente

Vitesse

14.30 uur

Feyenoord

AZ

16.45 uur

Go Ahead Eagles

THUIS

TIJD

12 augustus

Excelsior

20.00 uur

Vitesse

13 augustus

Go Ahead Eagles

18.45 uur

PSV

FC Emmen

20.00 uur

RKC Waalwijk

FC Utrecht

20.00 uur

SC Cambuur

14 augustus

SPEELRONDE

RKC Waalwijk
FC Groningen

UIT

Feyenoord

21.00 uur

sc Heerenveen

FC Volendam

12.15 uur

N.E.C.

Ajax

14.30 uur

FC Groningen

FC Twente

14.30 uur

Fortuna Sittard

Sparta Rotterdam

16.45 uur

AZ

DATUM

THUIS

TIJD

20 augustus

Vitesse

16.30 uur

sc Heerenveen

Fortuna Sittard

18.45 uur

SC Cambuur

PSV

20.00 uur

FC Volendam

21 augustus

31 augustus

UIT

FC Emmen

21.00 uur

FC Utrecht

FC Groningen

12.15 uur

Go Ahead Eagles

AZ

14.30 uur

N.E.C.

Sparta Rotterdam

14.30 uur

Ajax

RKC Waalwijk

16.45 uur

Feyenoord

FC Twente

21.00 uur

Excelsior
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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. - FC TWENTE
Op 11 maart 2012 trapte N.E.C. af voor een topwedstrijd tegen het FC Twente van trainer Steve
McClaren. Waar de Tukkers samen met AZ, Ajax en PSV in een felle titelstrijd verwikkeld waren,
was N.E.C. een stabiele middenmoter. Twente verwachtte een zege, maar de Nijmegenaren
wisten hier een stokje voor te steken. Een strijdbaar en sterk spelend N.E.C. wist de titelkandidaat
met overtuigende cijfers aan de kant te zetten: 3-1.
De eerste grote kans liet even op zich wachten, maar na 35 minuten was daar ineens Leroy George. De
buitenspeler van de Nijmegenaren speelde zich knap vrij en vuurde vervolgens hard richting het doel van
Twente-goalie Nikolay Mihaylov. De Bulgaar was scherp op het schot van George en pareerde deze naar
de zijlijn. De ploeg uit de Keizerstad had hierna de smaak te pakken en dat resulteerde in een penalty.
Wout Brama knalde Pavel Cmovs lomp ondersteboven. Lasse Schöne bleef kalm vanaf de stip en zette
de ploeg zo op een 1-0 voorsprong.
Na rust ging N.E.C. door met waar het gebleven was. Op een meter of 25 van het Twentse doel kregen
de Nijmegenaren een vrije trap. Waar Ryan Koolwijk de bal voor slingerde, wist Conboy prachtig met de
buitenkant van de voet af te ronden. De linksback zette de ploeg zo op een 2-0 voorsprong. Koolwijk had
hierna de smaak te pakken en legde met zijn traptechniek nogmaals een bal perfect in de zestien. Dit
keer was het Género Zeefuik die de bal alleen op het hoofd hoefde te laten vallen en zo de 3-0 op het
scorebord noteerde. FC Twente ging vervolgens wanhopig op zoek naar doelpunten. Dit leidde in de 76e
minuut nog tot de 3-1 door een kopbal van Glynnor Plet. Het doelpunt mocht de Nijmeegse pret echter
niet drukken, want de eindstad was hiermee ook bepaald.
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VOETBAL ACADEMIE

JASON CYRUS NIEUWE COÖRDINATOR
TALENTHERKENNING TOPSPORTOPLEIDING
De HSF – N.E.C. Voetbalacademie heeft Jason Cyrus aangesteld als Coördinator Talentherkenning
Topsportopleiding. Cyrus was al vrijwillig actief binnen de voetbalacademie en zal met ingang van 1 juli
fulltime in dienst treden. Samen met Colin Williamson, Hoofd Talentherkenning en Recruitment, zal hij de
afdeling talentherkenning verder vorm gaan geven. In deze functie gaat hij zich hoofdzakelijk focussen op de
talentherkenning binnen de topsportopleiding, dit zijn de O.18 en de O.21.
Cyrus is blij met zijn vaste aanstelling bij de HSF – N.E.C. Voetbalacademie: ‘’De afgelopen jaren heb ik de kans gekregen
om de organisatie te overtuigen van mijn kwaliteiten. Ik kijk er enorm naar uit om mijn kennis en kunde in te blijven
zetten voor de voetbalacademie.’’
Tonny Pijnappels, manager van de HSF – N.E.C. Voetbalacademie toont zich content met de aanstelling van Cyrus.
Pijnappels besluit: ‘’Jason heeft een achtergrond in bestuur- en organisatiewetenschappen, beschikt over een groot
netwerk met relevante contacten en is de voorbije jaren een absolute meerwaarde gebleken op het gebied van
talentherkenning en recruitment. Met deze competenties gaat hij de academie op diverse aspecten verder helpen. We
zijn dan ook blij dat we hem fulltime aan ons weten te binden.’’
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K AARTVERKOOP

FC VOLENDAM – N.E.C.

ZONDAG 14 AUGUSTUS 12.15 UUR
KRAS STADION
EÉN KAART PER UITKAART

AZ - N.E.C.

ZONDAG 21 AUGUSTUS 14.30 UUR
AFAS STADION
EÉN KAART PER UITKAART

N.E.C. - FC GRONINGEN

VRIJDAG 26 AUGUSTUS 20.00 UUR
GOFFERTSTADION
VERPLICHTING SEIZOEN(CLUB)KAART VIER OP ÉÉN

BESTEL KAARTEN VIA: NECNIJ.ME/BESTELDIRECT
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

VOORBEREIDING IN BEELD
Het Eredivisieseizoen 2022-2023 gaat van start! Na de nodige oefenwedstrijden van de ploeg van trainer Rogier
Meijer moeten onze Nijmeegse strijders vandaag klaar zijn voor de start van het seizoen. We blikken nog eenmaal
terug op de voorbereiding door de ogen van huisfotograaf Broer van den Boom.
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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: FC TWENTE
De eerste opponent van N.E.C. in het seizoen 2022-2023 is FC Twente. De ploeg van trainer Ron
Jans presteerde het afgelopen seizoen boven verwachting en eindigde op een vierde positie
in de Eredivisie, waardoor de Enschedeërs eerder deze week hun opwachting maakten in de
voorronde van een Europees toernooi. Deze prestatie kan weer worden toegevoegd aan het toch
al indrukwekkende palmares van de Enschedese club.
FC Twente is opgericht in 1965. Hierna kwam de club vrijwel altijd uit op het hoogste niveau, met
uitzondering van de seizoenen 1983/1984 en 2018/2019. De ploeg werkt zijn thuiswedstrijden af in de
Grolsch Veste. Voordat dit stadion in gebruik was, speelde de ploeg tot 1998 in het Diekman stadion.
De ploeg kende zijn beste jaar in 2009/2010, waarin het de beste was van heel Nederland. In de gehele
historie won het ook drie keer de KNVB-beker en eenmaal de UEFA Intertoto-cup.
Nadat in de begin jaren van 2000 er steevast in de middenmoot van de Eredivisie werd afgesloten,
werd er een nieuw beleid ingezet met de leus: ‘Twente in de steigers’. Onder leiding van voorzitter Joop
Munsterman werd de weg naar boven ingezet. Er werden veel transfervrije spelers gehaald die de club
omhoog moesten helpen. Ook werden er ervaren trainers gehaald in de personen van Fred Rutten en
Steve McClaren. Zij moesten zorgen voor een topsportklimaat bij de club. De club werd in de volgende
jaren een vaste naam in de top van het Nederlandse voetbal. Dit veranderde echter snel, vanaf 2014
werd de gang naar beneden weer ingezet.
De club kende een financiële crisis, waarin het er alles aan moest doen om het hoofd boven water te
houden. In het seizoen 2017/2018 kwam de hardste klap, toen de ploeg op de 18e plaats eindigde en
zo na 34 jaar weer terugkeerde in de Eerste Divisie. Dit avontuur duurde echter niet lang, de Tukkers
rechtten de rug en keerden na één jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. Hierna werden in Enschede
elk jaar weer stappen omhoog gezet.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
65’ Virgil Misidjan

0-1

Competitie:

Eredivisie

75’ Dimitris Limnios

0-2

Datum: 		

09-04-2022

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

12.390

Scheidsrechter:

Dennis Higler

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

50’ Elayis Tavsan

0-1

Competitie:

Eredivisie

58’ Virgil Misidjan

1-1

Datum: 		

24-10-2021

76’ Javier Vet

1-2

Locatie: 		

Grolsch Veste

Bezoekers: 		

26.000

Scheidsrechter:

Jeroen Manschot

Weer
trekken wij
ten strijde.
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Krijg GRATIS de
officiële Eredivisiebal en
maak direct kans op
t.w.v.

€ 131,99

Zo doe je mee:
1 Ga naar vriendenloterij.nl/bal of scan de QR-code
2 Speel mee in de VriendenLoterij voor NEC Nijmegen
3 Maak direct kans op € 25.000,- en vele andere prijzen.
Krijg gegarandeerd de officiële Eredivisiebal t.w.v. € 131,99
Een lot kost 14,50 euro per trekking. Er zijn 15 trekkingen per jaar en opzeggen
kan op ieder moment.

Steun NEC Nijmegen
Met jouw deelname steun je NEC Nijmegen. Minimaal 40% van jouw inleg
gaat rechtstreeks naar de jeugdopleiding en maatschappelijke projecten
van de club. Zo wint iedereen!

Ga naar vriendenloterij.nl/bal
Informatie over meespelen met de VriendenLoterij, prijzen, Deelnemersreglement, trekkingsdata, uitslagen en de
actievoorwaarden vindt u op VriendenLoterij.nl/voorwaarden. De vergunning voor de loterij is afgegeven door de
Kansspelautoriteit onder kenmerk 300027/14481, d.d. 21/10/2021.
VriendenLoterij | Beethovenstraat 200 | 1077 JZ Amsterdam | 088 - 020 1020

GOFFERTSTADION

TRIBUNEDEEL BEZOEKERSVAK VOLLEDIG
HERSTELD
N.E.C. kan weer 500 bezoekende supporters van de tegenpartij ontvangen in het Goffertstadion.
Na een maandenlang proces, waarbij meerdere partijen werden aangesloten, is het
gerestaureerde bezoekersvak afgelopen week goedgekeurd. Vanmiddag trapt N.E.C. het nieuwe
Eredivisieseizoen af met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.
De laatste wedstrijden van het vorige seizoen maakte de Nijmeegse club gebruik van een (veilig verklaard)
ingekort bezoekersvak. N.E.C. kon op dat moment 420 bezoekende supporters verwelkomen. Samen
met Aannemersbedrijf Hoes BV, Royal HaskoningDHV, Staalbouw Mook en KlokGroep is voor het herstel
van het ingestorte tribunedeel een stalen constructie gerealiseerd die is volgestort met beton. Een
oplossing die goed en snel te realiseren was.
Algemeen directeur Wilco van Schaik is verheugd met de restauratie en blikt vooruit op het komende
seizoen: “De instorting van het bezoekersvak vorig jaar oktober luidde voor N.E.C. een lastig jaar in. Met
het herstel van het vak sluiten we een nare periode af voor de club. Alle betrokken partijen hebben zich
vanaf dat moment keihard ingezet om het stadion, inclusief het bezoekersvak, volledig veilig te krijgen.
Het doel om vanaf dit seizoen weer 500 bezoekende supporters in het bezoekersvak te ontvangen is
dan ook geslaagd. Zo hoort voetbal ook te worden gespeeld, met thuis- en uitpubliek. We willen iedereen
die heeft meegewerkt aan deze operatie hartelijk danken. Vanaf dit seizoen zal een uitverkochte Goffert
weer een échte uitverkochte Goffert zijn!”
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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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ZAKELIJK

MDH UITGEVERIJ LANGER VERBONDEN
AAN N.E.C.
N.E.C. heeft de huidige samenwerking met MDH Uitgeverij met tenminste drie seizoenen
verlengd. Het mediabedrijf is al sinds de zomer van 2011 verbonden aan N.E.C. en zal door middel
van de verlengde overeenkomst minimaal tot 2025 aan de Nijmeegse club verbonden blijven.
MDH Uitgeverij is van oorsprong een Doetinchems bedrijf, maar heeft sinds 2019 ook een vestiging
in Nijmegen. Het bedrijf verzorgt diverse (sport)organisaties, theaters, schouwburgen, radio- en
televisieomroepen.
Robin Faber, commercieel manager N.E.C., is blij met de verlengde overeenkomst: “We zijn blij MDH
Uitgeverij langer aan ons te binden. Als betrouwbare partner zijn ze al jaren verantwoordelijk voor het
uitgeven van onze N.E.C. Courant en het beheren van ons interne TV-circuit. Deze werkzaamheden
gaan altijd gepaard met kwaliteit en flexibiliteit, waardoor we uitkijken naar de voorzetting van onze
samenwerking.”
"N.E.C. heeft de afgelopen jaren op meerdere fronten een mooie groei doorgemaakt. Dit geldt eveneens
voor onze eigen vestiging in Nijmegen. We zijn dan ook blij onze prettige en jarenlange samenwerking
een vervolg te geven en ons contract hebben kunnen verlengen", aldus Paul Milder, eigenaar van MDH
Uitgeverij.
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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. Het netwerk van
het Nederlandse voetbal.

kpn.com/espn
*Krijg 5,- Entertainmentkorting als je Internet,
Mobiel, TV en entertainment combineert

12,

99

per maand*

