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Ron de Groot (assistent-trainer)     
Stefan Maletic (assistent-trainer)
Patrick Greveraars (assistent-trainer)     
Marco van Duin (keeperstrainer)  

TECHNISCHE STAF
Joseph Oosting (trainer/coach)
Sander Duits (assistent-trainer)  
Peter Uneken (assistent-trainer)    
Rein Baart (keeperstrainer)
Bart Tinus (co-keeperstrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)    

1. Etienne Vaessen (K)

2. Ilias Bronkhorst    

2. Julian Lelieveld

3. Philippe Sandler  

4. Shawn Adewoye

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    
19. Nany Landry Dimata
20. Lasse Schöne
21. Ibrahim Cissoko
22. Jasper Cillessen (K)
24. Calvin Verdonk    
28. Bart van Rooij
30. Guus Gertsen
31. Robin Roefs (K)
32. Nils Rossen

5. Thierry Lutonda
6. Vurnon Anita
7. Julen Lobete
8. Patrick Vroegh
9. Mika Biereth
10. Florian Jozefzoon
11. Iliass Bel Hassani
12. Hans Mulder
13. Mark Spenkelink (K)
14. Pelle Clement
15. Lars Nieuwpoort
17. Roy Kuijpers
19. Zakaria Bakkali
21. Joel Pereira (K)
22. Saïd Bakari
23. Juriën Gaari
24. Dario Van Den Buijs
26. Sebbe Augustijns
29. Michiel Kramer
31. Joey Kesting (K)
33. Yassin Oukili

34. Terry Lartey Sanniez   

34. Luuk Wouters

71. Dirk Proper

35. Kevin Felida

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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4. Iván Márquez    
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – RKC WAALWIJK

Net als vorige week treedt N.E.C. vanmiddag aan tegen een tegenstander die op het moment van
schrijven op één plekje afstand van de Nijmegenaren staat in de ranglijst van de Eredivisie. Ging het
vorige week tegen Cambuur om een plekje boven of onder ‘de streep’, draait het nu juist om een plek in
het linker- of rechterrijtje. RKC, dat op bezoek komt in Nijmegen, staat namelijk negende, N.E.C. tiende.
Zowel RKC als N.E.C. wist vorige week te winnen na weken zonder driepunters. RKC deed dat op overtuigende
wijze tegen AZ, dat met 3-1 terug naar Alkmaar werd gestuurd door doelpunten van Illias Bel Hassani en
Zakaria Bakkali (2x). Laatstgenoemde maakte zijn eerste eredivisiedoelpunten zo’n negen jaar geleden tegen
N.E.C. Op 17-jarige leeftijd maakte hij toen namens PSV in één wedstrijd drie doelpunten in een wedstrijd die
N.E.C. uiteindelijk met 5-0 verloor.
RKC staat zoals gezegd op een keurige negende plaats en won afgelopen zondag van AZ, maar was daarvoor
juist aan een mindere serie bezig. Wel moet worden opgemerkt dat de verliespartijen in die weken gespeeld
werden tegen Ajax en FC Twente. Ook van Fortuna Sittard werd niet gewonnen door de ploeg van Joseph
Oosting. In Sittard werd het 0-0. De grootste teleurstelling beleefden de Waalwijkers tot dusverre in het
bekertoernooi, toen ze in Groesbeek met 2-0 ten onder gingen tegen De Treffers.
N.E.C. proefde vorig weekend eindelijk weer eens de smaak van een overwinning. Een wonderschone poeier
van Lasse Schöne was genoeg om de drie punten vanuit Leeuwarden mee naar Nijmegen te nemen. Het
zou lekker zijn als daar vanmiddag de eerste thuisoverwinning van het seizoen aan toegevoegd kan worden.
Lekker voor de sfeer, maar zeker ook voor de ranglijst, waardoor de vroege ‘WK-winterstop’ met een goed
gevoel begonnen kan worden.
Rogier Meijer en zijn mannen mogen het in een stampvolle Goffert gaan laten zien. Niet alleen de thuistribunes
zullen tot aan het laatste stoeltje gevuld zijn, ook het uitvak is compleet uitverkocht vanmiddag. Over de
opstelling is op het moment van schrijven nog niets bekend, maar al te veel veranderingen ten opzichte van
vorige week liggen niet in de lijn der verwachting.
De aftrap in De Goffert is vanmiddag al om 12.15 uur. De leiding is in handen van scheidsrechter Martin Perez,
die zijn eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen fluit. Wie geen plekje in het stadion heeft bemachtigd, kan
de wedstrijd in zijn geheel zien op ESPN2.
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

N.E.C. UNITED GAAT VAN START
N.E.C. Maatschappelijk, Bindkracht10 en de gemeente Nijmegen zijn in mei 2018 gestart met de eerste editie van N.E.C.
United. Dit maatschappelijke project richt zich op talentontwikkeling van jongeren uit Nijmeegse wijken. Het doel van
het project is de competenties van jongeren uit te bouwen en de binding in de wijk te vergroten.
Twee keer per week krijgen de deelnemers van N.E.C. United sportles en gaan ze aan de slag met het ontwikkelen van
diverse competenties. Zo leren ze bijvoorbeeld samen te werken en zelfvertrouwen op te doen. Verder komen ze alles te
weten over gezondheid en voeding, maar ook over discipline, respect en veiligheid. Jop Pepping: “De kinderen werken onder begeleiding van de gemeente Nijmegen en Bindkracht10 - aan de hand van sport- en spelactiviteiten aan het bereiken
van hun persoonlijke doelen.”
United wijken
Het project N.E.C. United start in drie verschillende wijken: Nijmegen Noord, Nijmegen West en Lindenholt. Lindenholt
start dit jaar voor het eerst. De groepen zijn gericht op kinderen van tien tot en met veertien jaar en zijn in samenspraak
met Bindkracht10 en de gemeente Nijmegen aangedragen door de scholen in de omgeving Nijmegen.

Door de

contractondertekening zullen ze gedurende het gehele voetbalseizoen deel uit maken van N.E.C. en zullen ze zich moeten
houden aan de afspraken die in het contract staan. In het contract staat onder andere dat de deelnemers goed voor hun wijk
moeten zorgen, dat ze respectvol met elkaar om moeten gaan en dat ze zich op diverse competenties zullen ontwikkelen. De
deelnemers worden hierin gesteund door hun ouders/verzorgers.
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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK
Samenwerking
Door de krachtenbundeling van N.E.C., de gemeente Nijmegen en Bindkracht10 beschikken de deelnemers over
een optimaal ontwikkeltraject. De gemeente Nijmegen verzorgt bijvoorbeeld de kwalitatieve sportlessen en de
jongerenwerker van Bindkracht10 ondersteunt de deelnemers en ouders/verzorgers met het realiseren van de
doelstellingen. Het gehele project wordt ondersteund door IT4kids.

Bloedbank Sanquin werft in samenwerking met
N.E.C. Maatschappelijk 135 nieuwe donoren
Bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 23 oktober
werd er een oproep gedaan om supporters op roepen
om bloeddonor te worden. Door de oproep zijn er
inmiddels al 135 aanmeldingen gedaan. Dit betekent
dat hiermee al ruim 400 levens gered kunnen worden!
Een geweldig aantal natuurlijk, maar nog lang niet
genoeg! Er is namelijk altijd behoefte aan nieuwe
bloeddonors. Daarnaast is dit ook een check voor jouw
persoonlijke gezondheid.
Help jij ook mee om levens te redden? Meld je dan nu
aan via sanquin.nl/nec

7

SPEELRONDE
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UITSL AGEN & PROGRAMMA
DATUM

THUIS
SC Cambuur

0-1

N.E.C.

5 november

Vitesse

0-4

Sparta Rotterdam

Fortuna Sittard
6 november

0-1

FC Emmen

Excelsior

0-1

SC Heerenveen

FC Utrecht

2-1

FC Groningen

FC Twente

1-1

Go Ahead Eagles

FC Volendam

0-2

Feyenoord

1-2

PSV

3-1

AZ

SPEELRONDE 14

RKC Waalwijk

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

11 november

Sparta Rotterdam

20.00 uur

FC Twente

12 november

FC Volendam

16.30 uur

FC Utrecht

FC Emmen

18.45 uur

Ajax

PSV

21.00 uur

AZ

13 november

15

UIT

4 november

Ajax

SPEELRONDE

TIJD

N.E.C.

12.15 uur

RKC

FC Groningen

14.30 uur

Fortuna Sittard

SC Heerenveen

14.30 uur

SC Cambuur

Feyenoord

16.45 uur

Excelsior

Go Ahead Eagles

20.00 uur

Vitesse

DATUM

THUIS

6 januari

FC Twente

20.00 uur

FC Emmen

7 januari

RKC Waalwijk

16.30 uur

SC Heerenveen

AZ

18.45 uur

Vitesse

Fortuna Sittard

20.00 uur

Go Ahead Eagles

PSV

21.00 uur

Sparta Rotterdam

FC Utrecht

12.15 uur

Feyenoord

Cambuur

14.30 uur

FC Volendam

N.E.C.

14.30 uur

Ajax

16.45 uur

FC Groningen

8 januari

Excelsior

TIJD

UIT
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STAND EREDIVISIE
PER 26 SEPTEMBER 2022

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

PSV

13

10

0

3

23

30

2

Ajax

12

9

1

2

27

28

3

Feyenoord

12

8

3

1

17

27

4

FC Twente

13

8

2

3

15

26

5

AZ

13

8

2

3

8

26

6

Sparta Rotterdam

13

7

2

4

9

23

7

FC Utrecht

13

6

3

4

-2

21

8

SC Heerenveen

13

5

5

2

2

20

9

RKC Waalwijk

13

4

5

4

2

17

10

N.E.C.

13

2

8

3

-2

14

11

Go Ahead Eagles

13

3

5

5

-3

14

12

Excelsior

13

4

1

8

-17

13

13

Fortuna Sittard

13

3

3

7

-8

12

14

FC Groningen

13

3

3

7

-11

12

15

Vitesse

12

3

2

7

-13

11

16

FC Emmen

13

2

4

7

-14

10

17

SC Cambuur

12

2

2

8

-11

8

18

FC Volendam

13

1

3

9

-22
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TOPSCORERS EREDIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Cody Gakpo

PSV

9

Brian Brobbey

Ajax

8

Xavi Simons

PSV

8

Danilo

Feyenoord

8

Steven Bergwijn

Ajax

7

9

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. - RKC WAALWIJK
N.E.C. kende een goede seizoenstart in 2014-2015. Onder toeziend oog van 9.200 supporters wist de ploeg
van trainer Ruud Brood in de 6e speelronde van de Eerste Divisie de wedstrijd tegen RKC met het minimale
verschil over de streep te trekken: N.E.C. 1-0 RKC. De thuiszege tegen de Waalwijkers betekende de vijfde
overwinning in zes wedstrijden.
N.E.C. begon sterk aan de wedstrijd en nog voor een RKC'er de bal maar had aangeraakt, joeg Sjoerd Ars het leer
al over het Waalwijkse doel. Het bleek een startsein voor een eerste helft waarin N.E.C. het voor het zeggen had
in het Goffertstadion. Middels fatsoenlijk combinatievoetbal en mooie aanvallen, werd RKC redelijk eenvoudig de
wil opgelegd. De Waalwijkers hadden in sommige fases wel langere tijd balbezit, maar stelden maar bar weinig
tegenover de aanvalsdrang van N.E.C.
Het was dan ook niet meer dan logisch dat N.E.C. de beste kansen kreeg voor rust. Na iets meer dan een kwartier
spelen, kreeg debutant Limbombe een levensgrote kans om zijn naam op het wedstrijdformulier te zetten, maar
één op één schoot hij tegen het lichaam van doelman Van Dijk aan. Een paar minuten later brak clubtopscorer
Ars de wedstrijd open. In de twintigste minuut begon Jahanbakhsh aan een sterke individuele actie en legde
vervolgens de bal op het hoofd van de spits, die al vallend binnenkopte. Daarna was er nog een grote kans voor
de Iraniër zelf. Een voorzet werd matig verwerkt door de Waalwijkse verdediging en viel zo voor de voeten van
Jahanbakhsh. Terwijl het halve stadion al voor een tweede doelpunt aan het juichen was, bleek het schot van
Alireza naast te zijn gegaan.
In de tweede helft liep het bij de mannen van Brood een stuk stroever. Gaandeweg de wedstrijd werd RKC
sterker en leken de spelers te geloven in een gelijkspel. Kansen kwamen er dan ook voor de Waalwijkers, waarbij
met name spits Calabro zich fysiek deed gelden. Met zijn lichaam worstelde hij zich meerdere malen langs het
centrale verdedigingsduo in de zoektocht naar het doel van Smits. Echt getest werd de goalie van N.E.C. echter
niet. De thuisploeg speelde minder frivool dan in de eerste helft, waardoor de kansen schaars werden. De keren
dat N.E.C. gevaarlijk werd, bleken de aanvallers positioneel niet goed te staan, waardoor er meermaals werd
gevlagd voor buitenspel.
In de slotfase ging RKC va banque spelen door vier aanvallers naar het front te sturen en te hopen op de lange
bal. Dit resulteerde in enkele hachelijke momenten voor de goal, maar scoren deden de Waalwijkers niet meer.
Aan de andere kant kreeg invaller Emilsson nog een dot van een kans, maar hij stuitte, na een worsteling door
de verdediging, op keeper Van Dijk.
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INTERVIEW

OUSSAMA TANNANE
Deze zomer versterkte N.E.C. zich met Oussama Tannane. De 28-jarige aanvallende middenvelder kwam
transfervrij over van Göztepe en was tot dusver bij meer dan de helft van de Nijmeegse doelpuntenproductie
betrokken. Familieman Tannane is een belangrijke schakel in de formatie van trainer Rogier Meijer en lijkt zijn
draai in Nijmegen gevonden te hebben: “We hebben een leuke club, mooi stadion en fantastische supporters”
N.E.C. staat met veertien punten uit dertien wedstrijden 10e in de Eredivisie en dat laat te wensen over volgens
Tannane: “Tevreden zijn is wat anders, maar aan de andere kant hebben we maar drie wedstrijden verloren. Daar
teken je aan het begin van het seizoen voor. Als je echter naar onze kwaliteiten kijkt, horen we niet op deze plek
te staan.”
Nijmeegse doelpuntenproductie
Tannane is bij meer dan de helft van de dertien goals van N.E.C. betrokken (twee goals en vijf assist) en kijkt hier
niet raar van op: “N.E.C. heeft mij niet gehaald om elke bal breed te spelen, maar juist om deze aantallen neer
te zetten. Het is normaal dat deze cijfers achter mijn naam staan. Het zegt wel wat dat Iván (Márquez red.) en ik
clubtopscorer zijn. Het ligt niet aan de kansen. We krijgen voldoende mogelijkheden, maar maken ze lang niet
altijd af.”
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INTERVIEW
De 11-voudig Marokkaans international neemt zijn teamgenoten tegelijkertijd in bescherming: “Je moet niet
vergeten dat de aanvallers zonder bal ook veel doen. Het is een ondergewaardeerde rol, maar het verdedigen
begint voorin. Aan de andere kant heb ik de jongens wel uitgelegd dat ze op goals en assist afgerekend worden.
Dat sprintje terug of meelopen met je man is leuk, maar als je een wedstrijd verliest, krijg je van de fans te horen
dat je niets gepresteerd hebt.”
“De trainer (Rogier Meijer, red.) zegt na wedstrijden niet veel, dat vind ik slim van hem. Na het laatste fluitsignaal
overheerst er, met name na een teleurstellend resultaat, veel emotie. De dag na een wedstrijd hebben we meestal
een dagje vrij, waarna de rust bij de volgende training teruggekeerd is.”
SC Cambuur
De wedstrijd tegen SC Cambuur was een belangrijke: “We hebben na de wedstrijd tegen PSV veel met elkaar
gesproken. We hebben tegen elkaar gezegd dat we na vrijdag óf omhoog óf omlaag mogen kijken; het besef
was er. We gingen goed met de druk om en creëerden veel kansen. Uiteindelijk wordt de voorsprong helaas niet
uitgebouwd en wordt het in de laatste tien minuten nog erg spannend.”
“De stemming was goed na de wedstrijd. Het is niet makkelijk om in Leeuwarden van Cambuur te winnen. Je
speelt op een kunstgrasveld, dat zijn we niet gewend. Uiteindelijk trokken we de wedstrijd naar ons toe, waardoor
we een aantal plekken op de ranglijst gestegen zijn.”
RKC Waalwijk
Dit weekend staat het treffen met RKC Waalwijk op het programma: “Ik denk dat wij zondag de drie punten moeten
pakken. We hebben weer een wedstrijd gewonnen, dus het vertrouwen is aanwezig. De Waalwijkers hebben drie
punten meer dan wij. Als we op gelijke hoogte willen komen, zullen we moeten winnen. We moeten scherp
beginnen en zullen alles moeten geven. We hebben een leuke club, mooi stadion en fantastische supporters: het
kan bijna niet meer fout gaan. RKC heeft een goed team met goede spelers en zullen er alles aan doen om ons
van de winst af te houden.”
De 28-jarige Tannane heeft een goede band met de Nijmeegse supporters: “De fans geven me een boost, dat is
mooi om te zien. Hier zit het stadion altijd vol, dat maak je lang niet overal mee. Ik hoor het iedereen zeggen, ook
in mijn omgeving: “Wat een leuke supporters hebben jullie”, en dat ervaar ik zelf ook. In uitwedstrijden hoor je de
spreekkoren van onze supports boven de thuissupporters uitkomen.”

Weer
trekken wij
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INTERVIEW
Huismus
Tannane woont in Amsterdam: “Ik sta dagelijks om 6.30 uur op. Dan zit ik anderhalf uur in de auto, geef ik 100%
op de training en rijd ik anderhalf uur terug. Inmiddels is het peanuts voor mij, ik ben eraan gewend. Ik heb ervoor
gekozen dicht bij mijn familie te zijn, dat vind ik belangrijk.”
Als voetballer is het van belang om rust te houden en dat geldt ook voor Ouss: “Ik ben een huismus. Ik ga wel eens
naar een koffietentje, daar kom ik tot rust. Ik vind het daarnaast leuk om te paddelen en naar kickboksen kijken.”
De linkspoot valt goed in de groep en onderhoudt een goede band met zijn teamgenoten: “Souf (Souffian El
Karouani, red.) ken ik van het Marokkaanse elftal en Terry woont bij me om de hoek. We gaan wel eens met z’n
drieën uit eten. Verder zit ik ook vaak met Calvin en Philippe aan tafel. We hebben een heel leuk team, waarin
iedereen alles tegen elkaar kan zeggen. Een dolletje hier en daar hoort daar ook bij. Als ik de jonge jongens kan
helpen, zal ik dat altijd doen. Ik ben echter niet iemand die ‘met de stok gaat lopen zwaaien’. Dat kan irritant
worden.”
Carrièrestap
In januari 2016 vertrok Tannane van Heracles Almelo naar het Franse Saint-Étienne. “Ik ben op het juiste moment
vertrokken, denk ik. Als de top drie (Ajax, PSV, Feyenoord red.) zich had gemeld, was ik niet naar buitenland
gegaan. De topclubs meldden zich echter niet, waardoor die kans me niet gegund werd. Ik kreeg aanbiedingen
van prachtige clubs uit het buitenland en daar zeg je ook niet zomaar ‘nee’ tegen.”
“Ik heb 4,5 jaar in het buitenland gezeten. Ik was 21 toen ik naar Saint-Étienne ging. Ik heb het aardig volgehouden.
Ik zie bepaalde jongens na een half jaar terugkeren en dat vind ik jammer. Je moet fit zijn, je moet zelfstandig
zijn, je moet 100% kunnen geven en met teleurstellingen kunnen omgaan. Dat geef ik de jongens hier ook mee.”
“Bij Saint-Étienne heb ik mijn hoogste niveau gehaald. Ik heb geleerd dat je de juiste stappen moet maken. Het
gaat niet alleen om geld. Je moet een stap maken waar je tevreden en gelukkig mee kan zijn. Als je niet gelukkig
bent, presteer je niet. Ik ben tevreden in Nijmegen. Ik heb het erg naar mijn zin en mijn familie is ook blij hier. Dat
is ook iets dat je moet meenemen; als je een stap naar het buitenland maakt, zie je je familie minder.”

Weer
trekken wij
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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 zondag 2 oktober kwam N.E.C. voor het laatst in competitieverband
in actie. De ploeg van trainer Rogier Meijer winst tegenstander
Feyenoord knap van de winst af te houden en speelde met 1-1 gelijk.
We blikken nog eenmaal terug op deze wedstrijd door de ogen van
huisfotograaf Broer van den Boom.

UITSLAG
N.E.C. - FEYENOORD

1-1
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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: RKC WAALWIJK
Zondagmiddag trapt N.E.C. om 12.15 uur af tegen RKC Waalwijk. RKC is opgericht in 1940 als Rooms Katholieke Combinatie. Het draaide
jarenlang mee in de top van het amateurvoetbal, wat uiteindelijk resulteerde in twee landskampioenschappen in 1981 en 1982. Na
deze successen trad RKC in het seizoen 1984-1985 toe tot het betaald voetbal. De club trok veel transfervrije spelers aan, zoals Peter
Bosz en Adrie Bogers. Met een versterkte selectie maakte RKC in 1987-1988 zijn debuut op het hoogste niveau in Nederland. Hierna
pendelde het heen en weer tussen de Eredivisie en Eerste divisie. De beste presentatie is de 7e plaats in de Eredivisie.
Historisch gezien is speelronde 34 van het seizoen 2002-2003 voor de Nijmegenaren een memorabele. N.E.C. speelde onder leiding
van Johan Neeskens op de laatste speeldag uit bij het RKC van Martin Jol. N.E.C. moest winnen om zich rechtstreeks te kwalificeren
voor deelname aan de UEFA Cup. Jarda Šimr schoof in de laatste seconden een voorzet binnen. N.E.C. won de wedstrijd en zou het
seizoen erop mee gaan doen aan de UEFA Cup.
De laatste ontmoeting met de Waalwijkers dateert van 19 februari van dit jaar en werd afgewerkt in het Goffertstadion. Onder toeziend
oog van 11.802 supporters redde Jonathan Okita in de 88e minuut een punt voor de Nijmegenaren, nadat de ploeg van trainer Rogier
Meijer na achttien minuten voetballen met 0-1 achter kwam.
Zowel N.E.C. als RKC kan met een goed gevoel terugkijken op de vorige speelronde. Beide clubs sloten speelronde 13, na een mindere
periode, af met een overwinning. N.E.C. nam de drie punten, dankzij een prachtige goal van aanvoerder Lasse Schöne, mee uit
Leeuwarden. RKC wist tegen subtopper AZ knap van een 0-1 achterstand terug te komen, waarna er met 3-1 werd gewonnen. RKC’er
Zakaria Bakkali betrad in de 80e minuut het veld, waarna hij in zowel de 87e als de 92e minuut de bal tegen te touwen werkte.
RKC Waalwijk staat momenteel op een knappe 9e plaats op de ranglijst van de Eredivisie. De ploeg van trainer Joseph Oosting heeft
drie punten meer dan N.E.C. en scoort dit seizoen veel. Centrale middenvelder Ilias Bel Hassani is met vijf doelpunten de clubtopscorer
van de Rooms Katholieke Combinatie uit Waalwijk.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
18' Richard van der Venne

0-1

Competitie:

Eredivisie

88' Jonathan Okita

1-1

Datum: 		

19-02-2022

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

11.802

Scheidsrechter:

Erwin Blank

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

16' Jordy Bruijn

0-1

Competitie:

Eredivisie

28' Jens Odgaard

0-2

Datum: 		

05-12-2021

94' Roy Kuijpers

1-2

Locatie: 		

Mandemakers Stadion

Bezoekers: 		

0

Scheidsrechter:

Dennis Higler

Weer
trekken wij
ten strijde.
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KIDSCLUB

DRUKBEZOCHTE N.E.C. VOETBALDAGEN IN
HERFSTVAKANTIE
N.E.C. organiseerde vorige week de altijd populaire N.E.C. Voetbaldagen. Met ruim honderd deelnemers,
verdeeld over drie dagen, kijkt de club terug op een geslaagde editie.
De intensieve trainingen werden verzorgd door de trainers van de FUN Academy. Uiteraard was er naast de
verschillende voetbalonderdelen ook ruimte voor ontspanning. Zo werd er een rondleiding in het Goffertstadion
georganiseerd, een training van de N.E.C.-selectie bezocht en maakten de kinderen een busritje door Nijmegen in
de officiële N.E.C.-spelersbus. Er werd vanzelfsprekend ook voor een heerlijke lunch en tussendoortjes gezorgd.
Voetbaldagen in de meivakantie
De volgende editie van de N.E.C. Voetbaldagen staan alweer gepland. Op maandag 1 mei, dinsdag 2 mei en
woensdag 3 mei 2023, gedurende de meivakantie, staat het evenement op het programma. Wil jij deelnemen?
Geef je dan op via de site!
We danken COOP Molenweg en Voetbaloa voor de fijne samenwerking!
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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

N.E.C. EN GX BOUWEN AAN STEVIG FUNDAMENT
MET MEERJARIGE VERLENGING
N.E.C. en GX hebben het contract met drie jaar verlengd. GX blijft betrokken als official partner en ondertekende
eerder deze week het contract. De digitale Nijmeegse partner prijkt al sinds 2017 op het N.E.C.-tenue.
Willem Rossieau, CEO GX Software, kijkt met vertrouwen en enthousiasme naar de toekomst: “We zijn verheugd
ook de komende jaren betrokken te zijn bij N.E.C. Het verder ontwikkelen van de digitale kanalen zal daarbij
centraal staan. We willen met N.E.C. scoren op ons domein; het inzetten van data en content om de digitale kanalen
en fanbeleving te verbeteren.”
N.E.C. en GX werken al sinds 2017 intensief samen met als doel om wederzijdse doelstellingen te realiseren.
Robin Faber, commercieel manager N.E.C., is blij dat de handtekeningen op papier staan: “We zijn enorm verheugd
dat GX de komende drie seizoenen als official partner aan N.E.C. is verbonden. De komende jaren gaan we volop
inzetten op een gedegen datastrategie, zodat we vooral relevanter en gerichter kunnen communiceren met onze
achterban. Met GX als één van onze partners zijn we ervan overtuigd dat we de benodigde kennis en kunde op
topniveau aan boord hebben.”
Over GX
GX is gespecialiseerd in digital marketing software en services. Het bedrijf bouwt slimme technologische
oplossingen voor elke marketinguitdaging. Door middel van een professionele IT-infrastructuur begrijpt GX
complexe businessvraagstukken. GX ondersteunt daarnaast tal van professionele (sport)organisaties om hun
online marketing- en verkoopdoelen te behalen.
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