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VOORWOORD
Beste N.E.C.’er,
De tweede thuiswedstrijd staat voor de deur tegen FC Dordrecht. Het eerste woord dat bij mij op
komt is revanche. Revanche voor het pijnlijke gelijkspel in de laatste wedstrijd van vorig jaar, en
revanche voor de finale van het Maritiem toernooi dit jaar in juli.
Wij spelen thuis dus moeten altijd gaan voor maar één ding: ‘de winst'. De drie punten moeten hier
blijven. Dat is het enige wat telt. Samen met ons publiek moeten we van de Goffert een onneembare
vesting maken dit jaar. Hier in Nijmegen moet het gebeuren. Dit is onze stad en onze Bloedkuul.
Daar moet de basis gelegd worden voor dit seizoen.
Dordrecht is echter niet te onderschatten. Onze jongens zullen hier zeker voor waken, u mag weer
verwachten dat we vol aan de bak gaan in een wederom goed gevulde Goffert. Onze hondstrouwe
fans blijven achter ons N.E.C. staan, en dat is een geweldig teken. Want als we één ding weten is dat
we de 12e man dit seizoen keihard nodig hebben in deze uitdagende competitie. Wij zullen als ploeg
die steun waar maken. Te beginnen dus weer vanavond, veel plezier en succes. Ga er maar goed
voor zitten!

Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur

Kostuum: Hoogenboom Mode

N.E.C.

FC DORDRECHT

TRAINER

TRAINER

TECHNISCHE STAF
Adrie Bogers
Patrick Pothuizen
Gábor Babos

TECHNISCHE STAF
Scott Calderwood
Dennis de Nooijer
Rody Hoegee

1.

Gino Coutinho (K)

1. Bryan Janssen (K)

22.

Norbert Alblas (K)

30. Petar Stoskovic (K)

23.

Marco van Duin (K)

32. Ronald Vlot (K)

3.

Rens van Eijden

2. Antonio Stankov

4.

Josef Kvida

5.

Robin Buwalda

6.

Tom Overtoom

7.

Brahim Darri

8.

Joey van den Berg

9.

Sven Braken

10.

Anass Achahbar

8. Renny Smith

11.

Randy Wolters

9. Siebe Schets

12.

Mart Dijkstra

10. Savvas Mourgos

15.

Niek Hoogveld

11. Oussama Zamouri

17.

Ole Romeny

12. Marko Maletić

18.

Kevin Jansen

14. Lewis Montsma

19.

Lowie van Zundert

15. Dwayne Green

20.

Paolo Sabak

21.

Leroy Labylle

24.

Lance Duijvestijn

28.

Bart van Rooij

29.

Michael Den Heijer

30.

Frank Sturing

34.

Terry Lartey-Sanniez

27. Rayvano van de Merwe

44

Mathias Bossaerts

29. Terence Groothusen

77.

Jonathan Okita

39. Abdullah Achahbar

JACK DE GIER

GÉRARD DE NOOIJER

3. Daniël Breedijk
4. Maarten Peijnenburg
5. Brandon Ormonde-Ottewill
6. Thomas Kok
7. Omran Haydary

16. Thijs Timmermans
17. Quincy Hogesteger
18. Abdelghani el Bachir
19. Jeremy Cijntje
20. Quivi Fowler

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. - FC DORDRECHT
Het was afgelopen maandag billenknijpen in Utrecht, maar in de slotseconde van blessuretijd wist Sven
Braken op uiterst artistieke wijze toch nog de 1-2 in Nijmeegs voordeel binnen te werken in het treffen
met Jong FC Utrecht. Vanavond staat in onze eigen Goffert alweer de volgende uitdaging te wachten: FC
Dordrecht komt in de derde speelronde van de Keuken Kampioen Divisie namelijk op bezoek in Nijmegen.
Groot verschil met afgelopen maandag zal in ieder geval de entourage zijn. De Goffert zal naar alle
waarschijnlijkheid goed gevuld zijn, waar N.E.C. en Jong FC Utrecht het met een akelig leeg en stil
Galgenwaard moesten doen. Laten we hopen dat het motiverend werkt voor Jack de Gier en zijn mannen.
De bezoekers uit Dordrecht zijn nog op zoek naar hun eerste winstpartij van het seizoen. In de eerste
wedstrijd werd in eigen huis namelijk met 0-0 gelijkgespeeld tegen Helmond Sport, terwijl vorige week
vrijdag met 5-2 verloren werd bij Jong Ajax. Doelpuntenmakers aan Dordtse zijde waren Thomas Kok en
Marko Maletic.
Vorig seizoen was de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht een heuse mistwedstrijd. Het was zelfs nog even
twijfelachtig of überhaupt afgetrapt ging worden, maar toen dat eenmaal gebeurd was, lag één minuut
later de bal dankzij Jordan Larsson al in het Dordtse doel. Daarna zorgden treffers van Steeven Langil (3x),
Ferdi Kadioglu en Anass Achahbar voor een afgetekende 6-0 overwinning op de ploeg van trainer Gérard
de Nooijer. Het was overigens niet de laatste keer dat N.E.C. en FC Dordrecht tegenover elkaar stonden.
Dat was namelijk in de finale van het Helders Elftal Toernooi in Den Helder, in de voorbereiding op het
huidige seizoen. In de reguliere speeltijd werd het toen 1-1, waarna FC Dordrecht de penalty’s beter nam en
dus met de toernooiwinst naar huis ging. Assistent-trainer bij FC Dordrecht is Scott Calderwood, zoon van
voormalig N.E.C-trainer Jimmy Calderwood. Verder staat in Dordrecht sinds afgelopen zomer spits Abdullah
Achahbar onder contract, de jongere broer van onze eigen Anass Achahbar, maar hij maakte tot dusverre
geen minuten in het eerste elftal dit seizoen.
We vinden FC Dordrecht na twee wedstrijden met één punt terug op de 15e plaats op de ranglijst. N.E.C.
staat met vier punten negen plaatsen hoger. Waar Dordrecht op zoek gaat naar de eerste driepunten van
het seizoen, zal N.E.C. azen op de eerste thuisoverwinning van het seizoen om zich zo echt te gaan nestelen
in de top van de Keuken Kampioen Divisie – met de steun van een volle Goffert en een selectie die bijna op
volledige oorlogssterkte is, moet dat gaan lukken!

Door Teun van Thiel
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RUIMTE VOOR
CREATIVITEIT
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F - GRAPHICS.NL

6546 BE Nijmegen

024 373 22 99
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DE TEGENSTANDER
FC Dordrecht werd in 1972 officieel geboren, nadat het zich afscheidde van DFC. De kersverse
profclub kon starten in de Eerste divisie. Na een aantal magere jaren besloot voorzitter en
geldschieter Nico de Vries de organisatie te professionaliseren, waarbij hij ook een poging wilde
doen om het achterland te verbreden. Om dit te realiseren veranderde hij de clubkleuren en
de naam naar DS’79. Dit resulteerde in betere resultaten wat leidde tot 2 promoties in 10 jaar.
In 1990 werd de naam wederom veranderd: dit keer naar Dordrecht’90. Na een uiteindelijk
mislukte fusie met SVV Scheveningen en vijf jaar schipperen tussen de Eerste divisie en
Eredivisie, werd Dordrecht’90 een vaste Eerste divisie club.
Het zou uiteindelijk weer achttien jaar duren

ontzettend

voordat FC Dordrecht (intussen was de naam

spelers trokken de deur in het Riwal Hoogwerkers

veel

selectieveranderingen.

Elf

in 2002 van Dordecht’90 weer terug veranderd

Stadion achter zich dicht, waaronder Julius Bliek,

naar FC Dordrecht) weer promoveerde. Nadat

Jafar Arias, Dennis Mahmudov en Dennis Bakker.

de club van de midden jaren ’90 tot 2013 golfde

Hiertegenover stond de komst van onder andere

tussen de subtop en de onderste regionen van

Siebe Schets, Oussama Zamouri en Marko

de Eerste divisie, steeg het team in het seizoen

Maletic.

2013/2014 boven zichzelf uit. Na een tweede
positie in de competitie werd er onder trainer

Dit seizoen is FC Dordrecht matig begonnen. Na

Harry van den Ham promotie bereikt naar de

een 0-0 remise in de openingswedstrijd tegen

eredivisie. Na een grauw seizoen in de Eredivisie,

Helmond Sport, gingen de Dordtenaren op

degradeerde de club weer. Sindsdien is de club

Sportpark de Toekomst met 5-2 onderuit tegen

weer een middenmoter in de Eerste divisie.

Jong Ajax.

Zoals voor veel clubs in de Keuken Kampioen
divisie was er bij FC Dordrecht ook sprake van

ANASS ACHAHBAR:
“IK WILDE DIT JAAR GRAAG TERUGKOMEN
OM HET VERTROUWEN VAN N.E.C. TERUG
TE BETALEN.”
Anass Achahbar streek afgelopen zomer weer in Nijmegen neer, nadat hij vorig jaar ook
al uit kwam voor N.E.C. In aanloop naar de wedstrijd tegen FC Dordrecht spraken we de
goaltjesdief over de afgelopen wedstrijd tegen Jong FC Utrecht, zijn beslissing om terug te
keren, zijn ambitie met N.E.C. en de aankomende wedstrijd tegen FC Dordrecht.

Ten

eerste

nog

gefeliciteerd

overwinning

van

gisteren

met

tegen

de

Na vorig seizoen al een jaar voor N.E.C. te zijn

Jong

uitgekomen ben je dit jaar terug. Waarom

FC Utrecht op de valreep. Hoe heb jij de

heb je weer voor juist deze club gekozen?

wedstrijd beleefd?

“Het was absoluut een bewuste keuze, ik heb een

“We begonnen heel goed tegen Jong FC Utrecht.

hele goede band met de jongens. Daarnaast is

De 1-0 kwam eigenlijk uit de lucht vallen, en daarna

N.E.C. altijd een fijne en goede club geweest voor

waren we het een beetje kwijt. Dit was echter het

mij. Tijdens een wat mindere periode en tijdens

punt waar de ervaren jongens het verschil konden

mijn blessure kreeg ik niets anders dan steun

maken en opstonden. Onder aanvoering van hen

van de club vorig jaar. Ze hebben me ontzettend

hebben we de wedstrijd omgedraaid en de volle

veel vertrouwen gegeven. Dit jaar wilde ik graag

buit meegenomen.”

terugkomen om dat vertrouwen terug te betalen.”
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Is er bij N.E.C. veel veranderd ten opzichte

Vorig jaar sprak je duidelijk de ambitie uit

van vorig seizoen?

om topscorer te worden van de Keuken

“Er is dit jaar ontzettend veel ervaring in het team.

Kampioen Divisie, maar mede door een

Zoals bijvoorbeeld maandag in Utrecht, dat is

blessure is dat niet gelukt. Ga je de titel dit

wanneer je die ervaring gewoon ontzettend goed

jaar wel binnenhalen?

kan gebruiken. Verder is de sfeer in de groep

“Om eerlijk te zijn ben ik daar dit jaar niet zo mee

gewoon heel goed, maar het is nog een beetje

bezig. Ik heb het gevoel dat ik mij vorig jaar heb

vroeg in het seizoen om echte veranderingen te

bewezen als doelpuntenmaker bij N.E.C. Zo een

zien.”

seizoen was het ook echt voor mij, eentje waarin
ik mij moest bewijzen. Nu vind ik dat we ons meer

Waar ligt de ambitie met N.E.C. voor dit

als team moeten bewijzen om onze doelstellingen

seizoen?

te bereiken. Wie de doelpunten dan maakt is om

“Ik kan wel zeggen dat ik persoonlijk arrogant

het even.”

genoeg ben om te zeggen dat ik kampioen wil
worden. De belangrijkste doelstelling echter

De

is gewoon zo lang mogelijk meedoen om het

Dordrecht, een team waar jij vorig jaar

tegenstander

van

vandaag

is

FC

kampioenschap, en in ieder geval eindigen op een

drie keer het net tegen wist te vinden. Wat

play-off plek. Als we maar promoveren, hoe dat

verwacht jij nu van het team?

gebeurt maakt niet zo veel uit.”

“Dordrecht is een stugge tegenstander. Eigenlijk
kan het met ze beide kanten op. De eerste

Je rugnummer is dit jaar veranderd van ‘9’

wedstrijd tegen Helmond zag je dat ze het

naar ‘10’. Was dat een bewuste keuze van

uitstekend hadden gedaan. Ze speelden heel

jou?

goed en hadden het verdiend om te winnen. Maar

“Je kan het zo noemen. Sven speelt dit jaar met 9

vorige week zag je tegen Jong Ajax dat ze het kwijt

en is ook onze diepe spits. De bedoeling voor mij

waren en kapot werden gespeeld. Ik denk dat het

is dat ik op 10 kom te spelen achter de spitsen.

voor ons het belangrijkst is dat we meteen druk

Ik heb al vaker op deze positie gespeeld, en ik

zetten en vroeg scoren, zodat zij het kwijtraken en

denk dat ik mij hier het best kan ontwikkelen

wij de winst kunnen pakken.”

voor mijn carrière. Ik vind het buiten scoren ook
heerlijk om te combineren en steekpassjes te

Is er twijfel binnen de familie Achahbar voor

geven op de jongens om mij heen. Ook kan ik ‘op

wie ze moeten juichen, aangezien je broertje

10’ meer gebruik maken van mijn creativiteit. De

voetbalt bij FC Dordrecht?

wisseling van positie heeft dus bijgedragen aan de

“Nee hoor, ze juichen natuurlijk voor ons allebei. Ik

verandering van het rugnummer.”

hoop van harte dat Abdullah mag debuteren, dan
kan ik hem meteen wat tips geven. Als hij de bal
bijvoorbeeld verkeerd aanneemt, dan word ik wel
even boos hoor, haha.”

Door: Luc Keersmaekers

MEEST RECENTE ONTMOETING

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

7. Andreas Calcan

1-0

Competitie: 		

45. Dennis Mahmudov

2-0

Datum: 		

28-4-2018

49. Anass Achahbar

2-1

Locatie: 		

Riwal Hoogwerkers Stadion

50. Anass Achahbar

2-2

Bezoekers: 		

2134

59. Wojciech Golla

2-3

Scheidsrechter: 		

Allard Lindhout

86. Andreas Calcan

3-3

WEDSTRIJDVERLOOP

Jupiler League

WEDSTRIJDDETAILS

1. Jordan Larsson

1-0

Competitie: 		

Jupiler League

35. Steeven Langil

2-0

Datum: 		

1-12-2017

39. Steeven Langil

3-0

Locatie: 		

Goffertstadion

55. Ferdi Kadioglu

4-0

Bezoekers: 		

9038

67. Steeven Langil

5-0

Scheidsrechter: 		

Allard Lindhout

87. Anass Achahbar

6-0
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UIT DE OUDE DOOS
Ongeveer 9 maanden geleden, op 1 december

Mart Dijkstra rondde Steeven Langil af. Na de thee

2017 kwam FC Dordrecht ook op bezoek in de

ging N.E.C. vrolijk verder waar ze gebleven waren.

Goffert. Deze wedstrijd zou een historische avond

In de 55e minuut mag Ferdi Kadioglu aanleggen

worden. N.E.C. begon flitsend, aangezien de bal na

voor een vrije trap, die hij op fabelachtige wijze via

minder dan een minuut al in het net lag. Jordan

de binnenkant van de paal binnenschiet. In de 67e

Larsson wist op aangeven van Sven Braken te

minuut completeert Steeven Langil zijn hattrick,

scoren. Na ongeveer 20 minuten besloot leidsman

door nog een penalty te benutten. Deze kwam

Allard Lindhout dat er verder gespeeld moest

tot stand na een overtreding op Ferdi Kadioglu. In

worden met een oranje bal, aangezien het zicht

de 87e minuut sluit N.E.C. de wedstrijd in stijl af,

ernstig was verminderd door de hevige mist die

via een schot van de ingevallen Anass Achahbar.

inmiddels was opgedoken in Nijmegen. In de 35e

Na het laatste signaal mochten de Rood-

minuut wist N.E.C. de score te verdubbelen. Nadat

Groen-Zwarten juichen, waar de Dordtenaren

Sven Braken in de zestienmeter naar beneden

teleurgesteld afdropen. De 6-0 overwinning is de

werd getrokken, mocht Steeven Langil aanleggen

grootste overwinning die N.E.C. ooit geboekt heeft

vanaf 11 meter. Hij faalde oog in oog met Renze

op FC Dordrecht, en tevens de wedstrijd met het

Fij niet, 2-0. Enkele minuten later bouwde N.E.C.

grootste doelpuntenverschil van het seizoen.

hun voorsprong uit. Na een piekfijne voorzet van

Ben jij de nieuwe
Java developer in
onze opstelling?
Wij zoeken sterspelers om
ons team te versterken.

Lees alles
over je transfer
op
Make
digital
personal.
WERKENBIJGXSOFTWARE.COM
W
WW.GXSOFTWARE.COM
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25CM NEW
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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.

WEDSTRIJD IN BEELD
JONG UTRECHT - N.E.C.
N.E.C. pakte maandagavond op de valreep de overwinning na een
fantastisch doelpunt van Sven Braken in de laatste seconde. Blik
samen met onze huisfotograaf Broer van den Boom terug op deze
mooie ontknoping.

UITSLAG
JONG UTRECHT – N.E.C.

1-2

Door: Shane Jebbink

N.E.C. FUNRUN
12 september
Op woensdag 12 september 2018 staat de tweede editie van de GoffertRun op het programma.
Tijdens dit recreatieve hardloopevenement hebben deelnemers de mogelijkheid om 1, 5 of 10
kilometer te lopen in en om het Goffertstadion.
Ben jij benieuwd hoe het voelt om via de compleet vernieuwde kleedkamergang naar de spelerstunnel te
lopen? En vervolgens via de spelerstunnel het heilige gras te betreden? Beleef dit magische gevoel samen
met vrienden, familie, collega’s of lekker alleen, op woensdag 12 september tijdens de BloedkuulRun in
het Goffertstadion en -park!

ACTIVITEITEN N.E.C. JUNIORS
september
Ook de komende jaargang staan er weer vele leuke, spannende en uitdagende activiteiten op de
kalender voor onze jongste fans: de N.E.C. Juniors. In september hebben onze juniors de gelegenheid
om aan te sluiten bij twee activiteiten! Welke? Dat vind je hieronder!

TWEEDE EDITIE BLOEDKUULRUN

12 september 2018

Op woensdag 12 september 2018 staat de

Inmiddels heeft de kleedkamergang een geheel

tweede editie van de BloedkuulRun (voorheen

nieuwe uitstraling gekregen, ook hier loop je

Stadium FunRun) op het programma. Tijdens

zowel tijdens de 1, 5 als 10 kilometer.

dit recreatieve hardloopevenement kan je de
1, 5 of 10 kilometer lopen in en om ons mooie

Geef je jezelf op!?

Goffertstadion. Ook dit jaar komt het opgehaalde

De vorige editie van het evenement leverde

bedrag ten goede aan het Radboudumc Amalia

bijna €3.000 euro op. Als jij je inschrijft, alleen

kinderziekenhuis en stichting N.E.C. Doelbewust.

of met je groep, kan je via een donatieplatform
geld ophalen voor de twee goede doelen.

Routes

Ga

De routes zijn ten opzichte van vorig jaar weer

meer informatie!

veranderd. Dit jaar kan jij over het heilige gras
van het Goffertstadion lopen, daarnaast kom je
ook bij de bus sluis achter het uitvak.

naar

www.stadiumfunrun.com/nec

voor

STRIJD

SPRINGEN BIJ BOUNZ

13 september 2018

Bounz is leuk, sportief en betrokken. Bounz

Wil jij komen springen? Geef je dan op door een

brengt

een

mail te sturen naar juniors@nec-nijmegen.nl ,

volgend niveau. De Bounz arena bestaat uit

vermeld hier duidelijk je naam, lidnummer en

32

een

welk groep je komt springen. Wil je met vriendjes

tumbelingbaan en rondom schuine wanden

en of vriendinnetjes springen geef je dan samen

van trampolines waar je helemaal los kunt gaan,

op! Per groep is er plaats voor 35 leden.

trampoline

springen

aaneengeschakelde

naar

trampolines,

wedden dat je gaat zweten!
Op donderdag 13 september is het hele gebouw
gereserveerd voor leden van N.E.C. Juniors,
vanaf 7 jaar, er zijn verschillende groepen /
tijden waar je je voor kan opgeven:

Van 15.00 tot 16.00 uur, groep 1, 35 kids
Van 16.00 tot 17.00 uur, groep 2, 35 kids
Van 17.00 tot 18.00 uur, groep 3, 35 kids

MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM
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KAARTVERKOOP
RODA JC – N.E.C.
ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018 20.45 UUR
PARKSTAD LIMBURG STADION
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. – JONG PSV
VRIJDAG 14 SEPTEMBER 2018 20.00 UUR
GOFFERTSTADION
VRIJE VERKOOP

HELMOND SPORT – N.E.C.
VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2018 20.00 UUR
SOLARUNIE STADION
1 KAART PER UITKAART

KOOP JE KAARTEN ONLINE:
WWW.NEC-NIJMEGEN.NL/KAARTEN

UITSLAGEN SPEELRONDE 2

SPEELRONDE

3

PROGRAMMA EN UITSLAGEN
DAG

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

vrijdag

31 aug 2018

RKC Waalwijk

20:00

Sparta Rotterdam

		

MVV Maastricht

20:00

Go Ahead Eagles

		

FC Den Bosch

20:00

Jong Ajax

N.E.C.

20:00

FC Dordrecht

		

TOP Oss

20:00

SC Cambuur

		

FC Twente

20:00

Roda JC Kerkrade

		

FC Volendam

20:00

Jong AZ

		

Telstar

20:00

Jong FC Utrecht

		

FC Eindhoven

20:00

Almere City FC

		

Jong PSV

20:00

Helmond Sport

DAG

DATUM

THUIS

UITSLAG

vrijdag

24 aug 2018

		

UIT

SC Cambuur

2-1

Jong AZ

		

Sparta R’dam

2-0

FC Volendam

		

FC Den Bosch

2-3

RKC Waalwijk

		

TOP Oss

4-1

Jong PSV

		

Almere City FC

1-2

Roda JC Kerkrade

		

Telstar

0-1

MVV Maastricht

		

Jong Ajax

5-2

FC Dordrecht

		

FC Eindhoven

1-2

Go Ahead Eagles

		

Helmond Sport

2-2

FC Twente

Jong FC Utrecht

1-2

N.E.C.

maandag

27 aug 2018

STRIJD

STAND KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
PER 31 AUGUSTUS 2018
CLUB
1

GESPEELD GEWONNEN

Go Ahead Eagles

2

2

GELIJK
0

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN
0

6

6

2

TOP Oss

2

2

0

0

5

6

3

RKC Waalwijk

2

2

0

0

2

6

4

Roda JC Kerkrade

2

2

0

0

2

6

5

SC Cambuur

2

1

1

0

1

4

6

N.E.C.

2

1

1

0

1

4

7

FC Twente

2

1

1

0

1

4

8

Jong Ajax

2

1

0

1

2

3

9

Sparta Rotterdam

2

1

0

1

1

3

10

Almere City FC

2

1

0

1

0

3

11

FC Den Bosch

2

1

0

1

0

3

12

MVV Maastricht

2

1

0

1

-1

3

13

Jong PSV

2

1

0

1

-2

3

14

Helmond Sport

2

0

2

0

0

2

15

FC Dordrecht

2

0

1

1

-3

1

16

Jong AZ

2

0

0

2

-2

0

17

FC Eindhoven

2

0

0

2

-2

0

18

Telstar

2

0

0

2

-2

0

19

FC Volendam

2

0

0

2

-3

0

20

Jong FC Utrecht

2

0

0

2

-6

0

TOPSCORERS
SPELER

CLUB

H. Dogan

TOP Oss

4

M. Engels

Roda

4

A. Achahbar

NEC

2

M. Bilate

Waalwijk

2

T. Boere

Twente

2

S. Braken

NEC

2

I. Dervisoglu

Sparta

2

F. Druijf

AZ II

2

Danilo

Ajax

2

R. Sappinen

Den Bosch

2

K. Sierhuis

Ajax

2

R. van der Venne

Go Ahead

2

