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Sinds oktober 2018 is De Klok Logistics
de trotse hoofdsponsor van N.E.C. Twee
organisaties uit Nijmegen die zowel op
als naast het veld elkaar en de Nijmeegse
gemeenschap helpen.
De kernwaarden van de club sluiten naadloos
aan bij ons bedrijf. Zowel de spelers en
supporters van N.E.C. en de medewerkers van
De Klok Logistics zetten zich met hart en ziel
in voor de stad en regio.
De Klok Logistics heeft samen met N.E.C. een
mooie kerstactie uitgevoerd waarbij een
aantal gezinnen van Nijmegen en omgeving
een leuke kerstattentie hebben ontvangen.
En binnenkort volgt er nog een jeugdactiviteit
waarbij de onderwerpen voeding , ontwikkeling
en transport centraal staan.
Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Ook in
het stadion zul je ons en onze medewerkers
iedere wedstrijd zien. Wil jij ook samen met
ons naar de thuiswedstrijden van N.E.C.?
Solliciteer dan snel bij De Klok Logistics en
wie weet kun je met je nieuwe collega’s gratis
naar jouw favoriete club.
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VOORWOORD
Beste supporters,
Na de goede overwinning van vorige week treden we voor de tweede achtereenvolgende keer aan in
onze eigen Goffert. Ook vanavond staat er een krachtmeting met een tegenstander van formaat op het
programma. FC Den Bosch, de huidige nummer vier van de ranglijst komt op bezoek.
Afgelopen vrijdag was het weer als vanouds in De Goffert, met een ploeg die voor elke meter wilde
knokken en een twaalfde man die het elftal naar de overwinning schreeuwde. Een geweldige atmosfeer
met uiteindelijk het gewenste resultaat: drie volle punten tegen Roda JC en een goed begin van het
zware programma dat de komende weken nog voor ons ligt.
In de eerste seizoenshelft verloren we ongelukkig op bezoek bij FC Den Bosch, dus het is zaak
om vanavond revanche te nemen. Vanzelf zal dat echter niet gaan, maar met een tot op het bot
gemotiveerde ploeg, bereid om te vechten voor elke meter en eenzelfde steun als vorige week van
jullie, als twaalfde man, moeten we ook nu de volle drie punten in onze Goffert kunnen houden!
Veel plezier en succes vanavond, we rekenen op jullie!

Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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N.E.C.
N.E.C.

FC DEN BOSCH

TRAINER

TRAINER

TECHNISCHE STAF
Adrie Bogers
Patrick Pothuizen
Gábor Babos

TECHNISCHE STAF
Erik van der Ven
Paul Beekmans
John Vos

1. Oliver Zelenika (K)

1. Wouter van der Steen (K)

22. Norbert Alblas (K)

21. Nick Leijten (K)

23. Marco van Duin (K)

23. Konrad Sikking (K)

31. Mattijs Branderhorst (K)

50. Menno Heus (K)

JACK DE GIER

2. Guus Joppen
3. Rens van Eijden
4. Josef Kvida
6. Tom Overtoom
7. Jordy Bruijn
8. Joey van den Berg
9. Ferdy Druijf
10. Anass Achahbar
11. Randy Wolters
12. Mart Dijkstra
15. Niek Hoogveld
17. Ole Romeny
20. Paolo Sabak
21. Leroy Labylle
24. Lance Duijvestijn
28. Bart van Rooij
29. Michael Den Heijer

WIL BOESSEN

2. Mats Deijl
3. Leo Väisänen
4. Sam Kersten
5. Jordy van der Winden
6. Jens van Son
7. Sven Blummel
8. Julián Marchioni
9. Rauno Sappinen
10. Stefano Beltrame
11. Danny Verbeek
12. Imrane Oulad Omar
13. Stefan Velkov
14. Brahim Darri
15. Nicolás Romat
16. Kevin Felida
17. Oussama Bouyaghlafen
18. Jort van der Sande
19. Vincent Vermeij

30. Frank Sturing

20. Luuk Brouwers

34. Terry Lartey-Sanniez

24. Amine Khammas

44. Mathias Bossaerts

25. Danny Holla

71. Mike Trésor Ndayishimiye

26. Levan Jordania

77. Jonathan Okita

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. - FC DEN BOSCH
N.E.C. is vorige week voortvarend begonnen aan de serie belangrijke wedstrijden tegen hooggeplaatste
ploegen. In de eigen Goffert werd Roda JC met een terechte 1-0 nederlaag naar huis gestuurd. Jordy Bruijn
maakte al na zeven minuten de enige treffer van de wedstrijd, maar als het vizier van de selectie net wat
scherper was afgesteld, dan had de overwinning zomaar een stuk hoger kunnen uitvallen. Vanavond staat
N.E.C. voor de tweede horde in de reeks van wedstrijden tegen ‘pittige’ tegenstanders: FC Den Bosch.
Na de overwinning op Roda JC vindt N.E.C. zich ineens terug op de elfde plaats op de ranglijst, een plek die
bij deze stand recht geeft op deelname aan de play-offs aan het eind van de competitie. Nu is het dus zaak
om niet meer onder die plek te geraken en liefst de weg omhoog nog wat verder in te zetten. FC Den Bosch
moet dan het volgende slachtoffer worden van de Nijmeegse dadendrang. De Bosschenaren – die tot het eind
van het seizoen Brahim Darri hebben gehuurd van N.E.C. - hadden vanaf eind januari een stevige dip, waarin
zes wedstrijden op rij niet werd gewonnen (drie keer verlies, drie keer gelijk). Juist afgelopen weekend werd
tegen Helmond Sport wél weer gewonnen. In Den Bosch werd het 3-0 voor de ploeg van trainer Willy Boessen.
Door de matige reeks is FC Den Bosch afgezakt naar de vierde plaats op de ranglijst, overigens op slechts
één punt van de nummer twee, Go Ahead Eagles. Spelers om in de gaten te houden zijn Sven Blummel, spits
Rauno Sappinen en de van Juventus gehuurde Stefano Beltrame (met 12 treffers de clubtopscorer van FC Den
Bosch). Ook wisten de Bosschenaren in de winterstop Vincent Vermeij te verleiden tot een tijdelijk verblijf bij
de club. De spits wordt tot het eind van het seizoen gehuurd van SC Heracles.
Eerder dit seizoen won FC Den Bosch in eigen huis met 3-2 van N.E.C. Het was een wedstrijd waarin veel
gebeurde. Zo kwam N.E.C. twee keer op voorsprong (doelpunten van Jonathan Okita en Brahim Darri),
ontving Joey van den Berg net voor rust een discutabele rode kaart (en werd trainer Jack de Gier eveneens
weggestuurd) en maakte invaller Jort van der Sande in de laatste minuut alsnog de winnende Bossche treffer.
Een enerverende pot dus, maar helaas niet met een mooi einde. Laten we hopen dat dit mooie einde er
vanavond wel komt en N.E.C. de weg omhoog verder kan blijven volgen. Bij winst zou namelijk wederom een
sprongetje op de ranglijst gemaakt kunnen worden.

Door Teun van Thiel
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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: FC DEN BOSCH
18 augustus 1965 is de datum waarop stichting FC Den Bosch / BVV werd geboren. BVV en later ook het Bossche
Wilhelmina zouden uit het Nederlandse profvoetbal worden gesaneerd. Betaald voetbal ging hierdoor in de
hoofdstad van de provincie Noord-Brabant verder onder de naam FC Den Bosch ’67. Tussen 1988 en 1992 gingen
FC Den Bosch toch weer samenwerken onder de naam BVV Den Bosch. Dit bleek geen onverdeeld succes en sinds
1992 is de naam van de Bossche betaald voetbalorganisatie dan ook weer FC Den Bosch.
Aan het einde van het seizoen 1965 – 1966 wisten

Jordania, wilde de club overnemen. Dit gebeurde en

de Bosschenaren promotie naar de Eerste divisie

FC Den Bosch versterkte zich met verschillende spelers

te bewerkstelligen. Hier is de club tot en met het

voor het huidige seizoen. Dit seizoen was de ploeg uit ’s-

seizoen 1970 – 1971 actief. Na afloop van dit seizoen

Hertogenbosch de revelatie uit de eerste seizoenshelft.

promoveerde de ploeg zelfs naar de Nederlandse

Na een zeer sterke eerste seizoenshelft wist de ploeg van

Eredivisie. Door de jaren heen is FC Den Bosch regelmatig

trainer Boesen met een ongeslagen status de tweede

gepromoveerd en gedegradeerd. In het seizoen 2004 –

periodetitel te bemachtigen. Ook stond de ploeg een

2005 degradeerde ‘the Blue White Army’ naar de Eerste

tijdje bovenaan in de Keuken Kampioen divisie. Vrijdag

divisie, waar FC Den Bosch tot de van vandaag nog altijd

gaan beide ploegen er alles aan doen om de drie punten

actief is. Verschillende keren bereikten men hierna de

in de wacht te slepen. FC Den Bosch wil zich herstellen

play-offs, maar zonder resultaat.

na enkele teleurstellende resultaten. De ploeg van Jack
de Gier wil de play-offs bereiken en daarvoor telt niets

Na afloop van het seizoen 2017 – 2018 kreeg de BVO

minder dan de drie punten.

van Den Bosch een opvallend telefoontje. De zoon
van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania, Kakhi
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Joey van den Berg: ‘Er zit nog veel rek in het team’
Met zijn 33 jaar is Joey van den Berg een ervaren rot binnen de selectie van N.E.C. De middenvelder
annex verdediger kwam afgelopen zomer over van Reading FC en moest de Nijmeegse formatie
van de nodige sturende krachten voorzien. Deze week kijken we met Van den Berg terug op
zijn eerste halfjaar in Nijmegen en zijn sportieve revanchegevoel richting de tegenstander van
vanavond: FC Den Bosch.
Gezien je carrière en leeftijd ben je een van de
meest ervaren spelers uit de selectie. Ben je ook
een van de leidende spelers?
‘'Dat probeer ik wel te zijn. Het is belangrijk om
een selectie of elftal goed neer te zetten, want
zonder de juiste mindset ga je nooit wedstrijden
winnen. Daarin heb ik ook wel het gevoel dat ik een
leidende rol kan nemen binnen het team. Je moet
er wel op letten dat dat je niet volledig opvreet
en dat je alleen nog maar bezig bent om anderen
goed neer te zetten. Je speelt namelijk zelf ook een
wedstrijd.’'
Je bent op het veld een fanatieke speler.
Ondervind je daar tijdens een wedstrijd voor- of
nadelen van?
‘'Dat verschilt heel erg per wedstrijd, ik denk dan
ook beide. Op het moment dat we het moeilijk

hebben in een wedstrijd probeer ik het team wat
op te jutten, zodat we meer geloof krijgen in eigen
kunnen. In sommige gevallen neemt het publiek
dat ook nog eens op, waardoor de hele Goffert
achter ons team gaat staan. Dan weet je dat de
tegenstander het moeilijker krijgt en dat wij wellicht
in de wedstrijd kunnen groeien. Aan de andere kant
levert het ook nadelen op. Zo wordt er natuurlijk
altijd extra naar mij gekeken bij overtredingen en
kaarten. Dat leg ik makkelijk naast me neer, maar
het is wel iets waar je mee om moet gaan.’'
Tegen Roda JC stond je voor het eerst dit seizoen
als centrale verdediger opgesteld. Welke positie
heeft je voorkeur?
‘'Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. In de
jeugdteams waarin ik heb gespeeld stond ik ook
vaak achterin, dus wat dat betreft ben ik het

8

INTERVIEW
wel gewend. Bij PEC Zwolle, SC Heerenveen en
Reading FC heb ik er ook gespeeld. Dit seizoen
heb ik voornamelijk op het middenveld gespeeld,
maar in de achterhoede voel ik me net zo thuis. Je
moet gewoon goed kijken naar wat een wedstrijd
nodig heeft. Ik denk dat dat tegen Roda JC heel
goed heeft uitgepakt, want daar hadden we het
grootste gedeelte van de wedstrijd het betere spel.
Meestal konden we van achteruit opbouwen en
zelf aanvallen opzetten, alleen je moet niet bang
zijn om de bal af en toe een peer te geven richting
Ferdy. Dat hebben we goed opgepakt en je ziet dat
er dan ook een bepaalde strijd in het team komt.
Daarnaast pakte onze supporters dat prima op,
waardoor de Goffert weer ouderwets achter de
ploeg stond.’'

wat dat betreft verwacht ik geen ander spelbeeld.
Wij moeten ons gewoon focussen op onszelf en
ervoor zorgen dat we eruit halen wat erin zit. Het
vertrouwen in eigen kunnen groeit, dus laten we
dat doorzetten tegen FC Den Bosch.’'

Eerder dit seizoen verloren jullie van FC Den Bosch.
Waarin zijn jullie als team gegroeid?
‘'We begonnen natuurlijk best goed aan het seizoen
en draaiden lange tijd bovenin mee. Al snel verloren
we een wedstrijd en kregen we klap op klap. Dan
daalt het vertrouwen binnen en elftal en ben je de
‘te kloppen’ tegenstander. Ik kreeg toen ook nog
een rode kaart en ondanks dat kwamen we knap op
voorsprong. De laatste tien minuten gingen we van
1-2 naar 3-2, dus dat was extra zuur. Nu zijn er meer
automatismen binnen het team gekomen en omdat
je ook niet meer verliest komt dat vertrouwen
langzaamaan terug. Maar we moeten niet denken
dat we nu FC Barcelona zijn, want er zit nog veel rek
in het team. We moeten kritisch blijven op elkaar en
dan kunnen we beter worden.’'
Wat verwacht je van de wedstrijd van morgen?
‘'Ik ben niet zo’n speler die een wedstrijd van
tevoren al doorneemt in zijn hoofd. Ik verwacht een
beetje hetzelfde spelbeeld als de heenwedstrijd.
Zij hebben zich op sommige posities versterkt
en wij hebben in de winterstop ook wat nieuwe
spelers erbij gekregen. Er is geen wijziging geweest
in de manier van spelen bij beide ploegen, dus
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Door: Luc Keersmaekers
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

19. Jonathan Okita

0-1

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

39. Sven Blummel

1-1

Datum:

07-12-2018

72. Brahim Darri

1-2

Locatie:

De Vliert

80. Danny Verbeek

2-2

Bezoekers:

4152

90. Jort van der Sande

3-2

Scheidsrechter:

Joey Kooij

WEDSTRIJDVERLOOP
45. Steeven Langil (pen.)

Weer
trekken wij
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WEDSTRIJDDETAILS
1-0

Competitie:

Jupiler League

Datum:

26-01-2018

Locatie:

Goffertstadion

Bezoekers:

9539

Scheidsrechter:

Jochem Kamphuis
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C.- FC DEN BOSCH
In het seizoen 2014 – 2015 speelden N.E.C. en FC Den Bosch beiden in de toenmalige Jupiler League. Voor N.E.C.
zou dit een recordjaar worden. Met een recordaantal punten en doelpunten werd het N.E.C. van toenmalig trainer
Ruud Brood kampioen. Dit seizoen had N.E.C. de beschikking over de nummer één en twee van de topscorerslijst.
Sjoerd Ars en Christian Santos waren allebei goed voor respectievelijk 28 en 23 doelpunten. Beide heren zouden
deze middag weer van zich laten spreken.
Het beloofde een feestelijke middag te worden. Trainer

Trainer Brood wilde na de rust doordrukken en snel de

Ruud Brood was jarig en N.E.C. wilde deze feestelijke

2-0 maken. Daarom besloot hij in de rust Christian Santos

dag bezegelen met een overwinning. N.E.C. begon de

in te brengen. Na precies vier minuten deed Santos al wat

wedstrijd zeer scherp en mocht enkele corners nemen,

de trainer van hem had geëist, namelijk scoren. Hierna

al deed FC Den Bosch ook enkele keren van zich spreken.

was het verzet van de Bosschenaren gebroken en kwam

Zo schoot na vijf minuten Jordy Thomassen van FC Den

N.E.C. er nog meermaals gevaarlijk uit. De ploeg van

Bosch op de paal en mikte niet veel later een andere

Brood wilde aan haar doelsaldo werken en mocht na 89

Bosschenaar maar net naast. Hierna nam N.E.C. het heft

minuten spelen haar derde goal bijschrijven. Christian

in handen en werd het dreigender. De ruststand leek dan

Santos kopte een corner van Alireza Jahanbakhsh binnen.

ook op 0-0 te eindigen. Echter stuurde doelman Smits

Dit leek het slotakkoord van een mooie voetbalmiddag

de razendsnelle Limbombe weg, wie spits Sjoerd Ars in

voor de Nijmegenaren, ware het niet dat Alexander Mols

staat stelde om vlak voor de rust alsnog de ban te breken

namens FC Den Bosch in de blessuretijd de eretreffer wist

namens de Nijmegenaren. De Nijmegenaren gingen dus

te produceren. N.E.C. boekte een lastige maar uiteindelijk

alsnog met een voorsprong aan de thee.

ruime zege op 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.
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

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

N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

BLINDENTRIBUNE BELEVEN AL VIJF JAAR
WEDSTRIJDEN VAN N.E.C.
Tijdens de wedstrijd N.E.C. – FC Den Bosch viert de

Naast de vaste bezoekers van de blindentribune, zullen

blindentribune op vak R een klein feestje. Al vijf jaar

er vanavond tijdens de wedstrijd een groot aantal ge-

verzorgen commentatoren Hans de Beun en Leendert

nodigde gasten genieten van het blindencommentaar.

Haijemaij het blindencommentaar. Supporters met een

Hieronder zijn een aantal mensen met een visuele be-

visuele beperking krijgen op vak R de wedstrijdbeleving

perking maar ook een aantal collega’s van de blinden-

mee, doordat ze via een headset rechtstreeks het ver-

tribune van PEC Zwolle. We wensen onze gasten van de

slag van de wedstrijd van onze commentatoren te ho-

blindentribune een fijne wedstrijd toe, met hopelijk een

ren krijgen. Op deze manier kan ook deze doelgroep

overwinning voor ons N.E.C.!

de wedstrijd beleven en genieten van de sfeer in het
stadion.
Algemeen directeur Wilco van Schaik is erg enthousiast over de blindentribune: “Onze blindentribune is een
fantastisch initiatief. Het is geweldig dat ook deze doelgroep betrokken wordt bij de club en de wedstrijden
van N.E.C. kan beleven.”
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WEDSTRIJD IN BEELD
N.E.C. - RODA JC
Afgelopen vrijdag boekte de ploeg van trainer Jack de Gier een belangrijke overwinning
op Roda JC. Na iets meer dan 90 minuten voetbal stond er een 1-0 eindstand op het
scorebord, na een vroege treffer van Jordy Bruijn. Door de overwinning op de Limburgers
hebben de Nijmegenaren een play-off plek in handen. Met huisfotograaf Broer van den
Boom kijken we terug op de zege.

UITSLAG
N.E.C. - RODA JC		

1-0
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Door: Broer van den Boom
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ACTIVITEITEN N.E.C. JUNIORS
MAART

N.E.C. VOETBALDAGEN
Heb je altijd al een keer in de schoenen
van Randy Wolters, Matthias Bossaerts,
Jonathan Okita of Joey van den Berg willen
staan? Dan heeft N.E.C. goed nieuws voor
je! N.E.C. organiseert ook dit jaar weer op
twee momenten de N.E.C. Voetbaldagen.
Tijdens deze dagen wil N.E.C. de Juniors
een inkijkje geven in het leven van onze
professionals. Ervaren trainers uit de
N.E.C. Academie gaan onze N.E.C. Juniors
deze dagen voorzien van een vol en
sportief programma.
Wanneer zijn de N.E.C. Voetbaldagen?
In de mei- en herfstvakantie van dit jaar
vinden de N.E.C. Voetbaldagen plaats op
de Eendracht. In de meivakantie zal de
Eendracht op 24, 25 en 26 april in het
teken staan van de N.E.C. voetbaldagen.
In de herfstvakantie zullen de N.E.C.
voetbaldagen plaatsvinden op 17, 18 en 19
oktober.

Wat staat onze N.E.C. Juniors deze dagen onder andere
te wachten?
•

Leven als een prof van 9 tot 16 uur.

•

Trainingen gegeven door opgeleide trainers.

•

Ontmoeting(en) met N.E.C.-speler(s).

•

Rondleiding door het Goffertstadion.

•

Persconferentie met N.E.C.-spelers.

•

Bezoek een thuiswedstrijd van N.E.C.

•

Leuke en gevarieerde voetbalspelletjes.

WAT KOST DEELNAME AAN DE N.E.C. VOETBALDAGEN?
N.E.C. wil iedereen de mogelijkheid bieden om deel te

Lijkt het jou of je vrienden gaaf om hier aan mee te

nemen aan de N.E.C. Voetbaldagen. Daarom kun je je

doen? En wil jij weten hoe de week van onder andere

ook voor één, twee of drie dagen opgeven. De kosten

Rens van Eijden eruitziet? Meld jezelf dan aan via

voor de N.E.C. voetbaldagen bedragen:

www.nec-juniors.nl. Heb je verder nog vragen, stel ze

1 dag

€60,-

dan gerust en stuur een e-mail naar voetbaldagen@

2 dagen

€110,-

nec-nijmegen.nl!

3 dagen

€145,-

We zien je dan!
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KLEEDK AMERPRAAT

N.E.C. NIJMEGEN START MET VOETBALSCHOOL!
Wil jij tien weken lang je voetbalvaardigheden

N.E.C NIJMEGEN VOETBALSCHOOL

ontwikkelen met unieke oefenstof en de nieuwste

De N.E.C. Nijmegen Voetbalschool vindt plaats op de

trainingsmaterialen? Vanaf zondag 17 maart 2019

volgende datums: zondag 17, 24 en 31 maart, 7 en 14

start de N.E.C. Nijmegen Voetbalschool voor alle

april, 5, 12, 19, 26 mei en 2 juni. De trainingstijden zijn

kinderen van 7 t/m 15 jaar, welke plaats zal vinden

van 9:15 tot 10:30 uur.

op sportcomplex De Eendracht! De trainingen zijn op
zondagochtend van 9:15 tot 10:30 uur.
De deelnemers worden tijdens de 10 zondagen begeleid
door gediplomeerde trainers. Deze begeleiding in
combinatie met de nieuwste trainingsmaterialen
maken de voetbalschool module onvergetelijk!

Weer
trekken wij
ten strijde.
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KLEEDK AMERPRAAT

DEELNEMERS ONTVANGEN

Deelname bedraagt € 169,- per deelnemer, inclusief

10 trainingen van 75 minuten

gaaf N.E.C. Nijmegen voetbaltenue!

N.E.C. Nijmegen Voetbalschool-tenue
Focus op voetbalontwikkeling

Meer informatie of om je in te schrijven:

Begeleiding van gediplomeerde trainers

www.nec-nijmegen.nl/voetbalschool

N.E.C. Nijmegen Goodiebag & Certificaat

Weer
trekken wij
ten strijde.
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

SPARTA ROTTERDAM - N.E.C.
ZONDAG 24 MAART 2019 12.15 UUR
HET KASTEEL

1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - JONG AJAX
VRIJDAG 29 MAART 2019 20.00 UUR
GOFFERTSTADION
VRIJE VERKOOP

JONG AZ – N.E.C.
MAANDAG 1 APRIL 2019 20.00 UUR
AFAS TRAININGSCOMPLEX
1 KAART PER UITKAART

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

29

SPEELRONDE 28

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DAG

DATUM

Vrijdag

8 maart

UITSLAG

UIT

0-2

SC Cambuur

		

MVV Maastricht

1-1

Almere City FC

		

FC Eindhoven

0-0

Sparta Rotterdam

		

FC Den Bosch

3-0

Helmond Sport

N.E.C.

1-0

Roda JC Kerkrade

		

TOP Oss

0-2

FC Twente

		

FC Volendam

0-1

Go Ahead Eagles

		

SC Telstar

1-0

FC Dordrecht

		

Jong PSV

3-1

Jong FC Utrecht

Maandag

11 maart

Jong Ajax

1-1

Jong AZ

DAG

DATUM

THUIS

TIJD

Vrijdag

15 maart

		

UIT

SC Cambuur

20.00 uur

Jong PSV

Jong FC Utrecht

20.00 uur

FC Eindhoven

		

FC Dordrecht

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

		

MVV Maastricht

20.00 uur

RKC Waalwijk

N.E.C.

20.00 uur

FC Den Bosch

		

TOP Oss

20.00 uur

Jong Ajax

		

Almere City FC

20.00 uur

Sparta Rotterdam

		

SC Telstar

20.00 uur

Jong AZ

		

FC Twente

20.00 uur

FC Volendam

		

Helmond Sport

20.00 uur

Go Ahead Eagles

		

		

SPEELRONDE 30

THUIS
RKC Waalwijk

DAG

DATUM

THUIS

Vrijdag

22 maart

FC Volendam

20.00 uur

SC Cambuur

		

RKC Waalwijk

20.00 uur

Helmond Sport

		

FC Eindhoven

20.00 uur

FC Dordrecht

		

FC Den Bosch

20.00 uur

Telstar

		

Almere City FC

20.00 uur

TOP Oss

Sparta Rotterdam

12.15 uur

N.E.C.

		

Go Ahead Eagles

14.30 uur

FC Twente

		

Roda JC Kerkrade

16.45 uur

MVV Maastricht

Jong Ajax

20.00 uur

Jong FC Utrecht

Jong AZ

20.00 uur

Jong PSV

Zondag

Maandag

24 maart

25 maart

Weer
trekken		
wij
ten strijde.

TIJD

UIT
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 11 MAART 2019

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

1

FC Twente

28

20

3

2

Go Ahead Eagles

28

16

5

3

Sparta Rotterdam

28

14

10

4

FC Den Bosch

28

15

7

5

Jong PSV

28

14

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN
5

30

63

7

13

53

4

26

52

6

20

52

8

6

17

50

6

Roda JC Kerkrade

28

12

7

9

7

43

7

MVV Maastricht

28

12

7

9

2

43

8

Jong Ajax

28

12

6

10

11

42

9

TOP Oss

28

12

6

10

1

42

10

Almere City FC

28

12

5

11

-6

41

11

N.E.C.

28

10

9

9

6

39

12

RKC Waalwijk

28

12

3

13

0

39

13

SC Cambuur

28

10

8

10

-1

38

14

FC Volendam

28

9

10

9

-3

37

15

FC Eindhoven

28

10

6

12

-1

36

16

SC Telstar

28

9

4

15

-17

31

17

Jong AZ

28

4

10

14

-21

22

18

FC Dordrecht

28

5

7

16

-23

22

19

Helmond Sport

28

2

8

18

-27

14

20

Jong FC Utrecht

28

3

5

20

-34

14

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

Mario Engels

Roda JC

22

Ferdy Druijf

N.E.C.

21

Lars Veldwijk

Sparta Rotterdam 17

Huseyin Dogan

TOP Oss

15

Tom Boere

FC Twente

13

Nick Venema

Jong FC Utrecht

13

Stefano Beltrame

FC Den Bosch

12

Danilo Pereira

Jong Ajax

12

26

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

KEUKEN KAMPIOEN
DIVISIE OP FOX
Elke vrijdag
20.00
22.00

LIVE: Schakelprogramma
Samenvattingen

Elke maandag
20.00

Weer
trekken wij
ten strijde.

LIVE: Wedstrijd

Gratis op jouw TV. Kanaal 11 of
27 14

