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INTERVIEW:
DE KLOK LOGISTICS COLLEGA ÉN N.E.C. FAN
N.E.C. en De Klok Logistics. Ook op de tribune een perfecte match.
De Klok is trots hoofdsponsor van N.E.C. En dat is niet alleen te merken aan het logo op de
shirts, je merkt het ook bij onze chauffeurs, op kantoor en in onze loods. Want je ziet onze
collega’s iedere week op de tribune. En iedere wedstrijd vragen we aan een DKL’er zijn of haar
link met de Nijmegen Eendracht Combinatie.
Wie ben je en wat is je functie bij De Klok
Logistics?
Mijn naam is Rick, 42 jaar oud en ik werk als
planner bij De Klok Logistics.
Hoelang ben je al fan van N.E.C. en waarom is
N.E.C. jouw club?
Ik ga naar N.E.C. vanaf het seizoen 1991-1992.
Waarom N.E.C.? Ze gaan alle kanten op,
Uitschieters naar boven en helaas nu naar
beneden… Feesten of nuilen.
Wat is jouw mooiste herinnering aan N.E.C.?
UEFA wedstrijd van Hamburg - N.E.C. Een groot
feest in Hamburg.
In welk vak kunnen we je vinden?
Vak O.
Wat doe je buiten N.E.C. in je dagelijks leven?
Skiën. En met atletiek en voetbal, de sporten
van mijn kinderen kinderen, ben ik veel bezig.
Hoelang werk je al bij DKL?
Ik werk hier nu twee jaar.
Wat vind je leuk aan je werk bij De Klok
Logistics?
Leuke collega’s, uitdagend werk en geen dag
is hetzelfde.
Wat gaat het worden vanavond?
Vanavond wordt het 3-1 !!
De Klok Logistics
Al meer dan 75 jaar is het op en top Nijmeegse bedrijf De Klok Logistics een begrip binnen de logistieke
dienstverlening. Wij bieden warehouse- en transport oplossingen. Dit betekent dat wij de gehele logistieke
keten van begin tot eind kunnen verzorgen. Iedere dag zet ons team op de weg, in het warehouse en op kantoor
Weerhun beste beentje voor om de duizenden zendingen te verwerken en onze klanten weer blij te maken.
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VOORWOORD
Beste supporters,
Ik heet jullie van harte welkom in het Goffertstadion. Vanavond staat voor ons de thuiswedstrijd tegen
Jong FC Utrecht op het programma. Vanavond gaan we zien waar we deze week hard voor hebben
getraind. De laatste wedstrijden keerde de strijd en vechtlust, mede dankzij jullie, terug in het elftal.
Helaas bezorgde dat ons nog niet de drie punten, maar vanavond gaan we er alles aan doen om de
volle buit binnenshuis te houden.
Er is voor ons nog niets onmogelijk. Bij een overwinning sluiten we aan bij de ploegen die strijden om
een play-off plek. Dat is hetgeen waar wij ons nu op richten om alsnog promotie naar de Eredivisie te
realiseren. Daar moeten we geloof in hebben. De afgelopen weken is het zelfvertrouwen van de ploeg
gegroeid, want het is een heel ander verhaal als je gelijkspeelt of verliest. Nu wordt het tijd om de
overwinning over de streep te trekken en de arbeid om te zetten in drie punten.
De steun die wij week in week uit van jullie krijgen is een enorme steun en motivatie. Eerder dit seizoen
leidde dit in extremis tot drie punten toen we op bezoek gingen in Utrecht. We hopen vanavond op
diezelfde support en dat we allemaal achter de club gaan staan. In dat geval ben ik ervan overtuigd dat
we de punten in Nijmegen houden! Een prettige wedstrijd gewenst!

Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kostuum: Hoogenboom Mode
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N.E.C.
N.E.C.

JONG FC UTRECHT

TRAINER

TRAINER

TECHNISCHE STAF
Adrie Bogers
Patrick Pothuizen
Gábor Babos

TECHNISCHE STAF
Sander Keller
Ruud Heus
Kevin van Veen

1. Oliver Zelenika (K)

Thijmen Nijhuis (K)

22. Norbert Alblas (K)

Maarten Paes (K)

23. Marco van Duin (K)

Fabian de Keijzer (K)

JACK DE GIER

31. Mattijs Branderhorst (K)
2. Guus Joppen
3. Rens van Eijden
4. Josef Kvida

ROBIN PRONK

Gabriel Culhaci
Ruben Hoogenhout
Nick Lim

5. Robin Buwalda

Christopher Mamengi

6. Tom Overtoom

Sylian Mokono

7. Jordy Bruijn

Junior van der Velden

8. Joey van den Berg

Redouan el Yaakoubi

9. Ferdy Druijf

Robin Zwartjens

10. Anass Achahbar
11. Randy Wolters
12. Mart Dijkstra
15. Niek Hoogveld

Tim Brinkman
Dragos Albu
Rayan el Azrak

17. Ole Romeny

Samir Ben Sallam

20. Paolo Sabak

Mehdi Lehaire

21. Leroy Labylle

Rick Mulder

24. Lance Duijvestijn

Shayne Pattynama

28. Bart van Rooij

Tashreeq Matthews

29. Michael Den Heijer
30. Frank Sturing
34. Terry Lartey-Sanniez
44. Mathias Bossaerts

Jonas Arweiler
Jeredy Hilterman
Mohamed Mallahi

71. Mike Trésor Ndayishimiye

Mitchell van Rooijen

77. Jonathan Okita

Keelan Lebon

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. - JONG FC UTRECHT
Na twee gelijke spelen op rij – zowel thuis tegen Telstar als uit tegen TOP Oss – moet vanavond in de Goffert
de eerste overwinning van 2019 geboekt gaan worden. Met elk ander resultaat tegen Jong FC Utrecht zal op
voorhand niemand bij N.E.C. tevreden zijn. De punten zijn namelijk hard nodig om te kunnen klimmen op de
ranglijst en aan het eind van het seizoen in ieder geval recht te hebben op deelname aan de play-offs.
Ook de afgelopen week hebben zich bij N.E.C. weer wat personeelswisselingen voorgedaan. Aanvaller Brahim
Darri is op huurbasis naar FC Den Bosch vertrokken, terwijl doelman Mattijs Branderhorst juist de weg naar
de Goffert heeft bewandeld. De sluitpost komt van Willem II en is voor de rest van dit seizoen gehuurd van
de Brabanders.
Zoals gezegd werd de afgelopen twee speelronden met 1-1 gelijkgespeeld. Het zorgt ervoor dat N.E.C. na de
winterstop twee punten verzameld heeft. Dat zijn er precies twee meer dan Jong FC Utrecht, dat vanavond de
tegenstander is. De Utrechters verloren alle drie hun wedstrijden na de winterstop. Thuis tegen RKC werd het
1-2, in Enschede was FC Twente een week eerder met 1-0 te sterk en de eerste wedstrijd van 2019 ging in eigen
huis verloren tegen Jong AZ (1-3). Jong FC Utrecht staat met veertien punten op de negentiende plaats op de
ranglijst. Alleen Jong AZ staat daar nog onder.
Eind augustus won N.E.C. de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht met 1-2, zij het in extremis. Nick Venema
(tegenwoordig meestal in de eerste selectie van FC Utrecht) maakte na 32 minuten 1-0, waarna Anass
Achahbar acht minuten later de gelijkmaker aantekende. In de 95e minuut was het Sven Braken die er na een
fabelachtige aanname nog net 1-2 in Nijmeegs voordeel van wist te maken.
Een overwinning op de valreep dus en vanavond zal iedereen die N.E.C. een warm hart toedraagt daar
natuurlijk voor tekenen. Het maakt namelijk niet uit hoe de punten bijeen gesprokkeld gaan worden, áls ze
maar bijeen gesprokkeld worden!

Door Teun van Thiel
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

RECLAMEBUREAU F - GRAPHICS

RUIMTE VOOR
CREATIVITEIT

Kerkenbos 1222C

Weer
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wij
F - GRAPHICS.NL
ten strijde.

6546 BE Nijmegen

024 373 22 99

info@f-graphics.nl
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DE TEGENSTANDER: JONG FC UTRECHT
Vanavond staat de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht op het programma. De ploeg van trainer Robin Pronk
is bezig aan het derde seizoen in de Eerste divisie. Met een achttiende en laatste positie kenden de beloften van
Utrecht moeizame eerste seizoenen en ook dit jaar heeft de ploeg het niet makkelijk.
Jong FC Utrecht promoveerde in de zomer van 2016 naar de

Eerder dit seizoen greep N.E.C. op de valreep de overwinning

voormalige Jupiler League nadat het in het seizoen ervoor

in Utrecht. Na de 1-0 van Nick Venema maakte Anass

kampioen werd van de Beloften Eredivisie. Zoals gezegd

Achahbar nog voor rust gelijk. In de tweede helft creëerde

ging het de club niet makkelijk af in de competitie. Het eerste

de Nijmegenaren de nodige kansen, maar tot een goal

seizoen kon de ploeg zich nog handhaven, maar het seizoen

kwam het niet. Tot de slotseconden van de wedstrijd. Een

er op eindigde de twintigste en laatste. Echter degradeerde

diepe bal van Van den Berg viel over de Utrechtse defensie

Jong FC Utrecht niet. De KNVB besloot de voetbalpiramide

en met een ‘Bergkampiaanse-controle’ verschalkte N.E.C.-

te bevriezen, waardoor degradatie niet mogelijk was. Dit

spits Sven Braken zowel de doelman als de verdedigers,

betekent direct dat de club tot minimaal de zomer van 2020

waarna hij de bal in het lege doel kon werken: 1-2. De euforie

actief zal blijven in de Keuken Kampioen Divisie.

was groot, maar vermoedelijk willen de Nijmegenaren in het
thuisduel niet zolang wachten met het produceren van de

Met een negentiende positie op dit moment zal trainer Robin

bevrijdende treffer.

Pronk echter niet tevreden zijn. Daarnaast verloor hij zijn
productieve spits Nick Venema ook nog. De aanvaller werd
definitief bij de eerste selectie gehaald. Het is nu aan het team
om die doelpunten op te vangen.

Weer
trekken wij
ten strijde.
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MEEST RECENTE ONTMOETING

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

32. Nick Venema

1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

40. Anass Achahbar

1-1

Datum:

27-08-2018

90. Sven Braken

1-2

Locatie:

Stadion Galgenwaard

Toeschouwers:

951

Scheidsrechter:

Joey Kooij

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

24. Ferdi Kadioglu

0-1

54. Calvin Verdonk

0-2

Weer
trekken wij
ten strijde.

Competitie:

Jupiler League

Datum:

12-03-2018

Locatie:

Stadion Galgenwaard

Bezoekers:

890

Scheidsrechter:

Sander van der Eijk
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C.- JONG FC UTRECHT
Als we terugkijken naar eerdere wedstrijden tussen N.E.C. en Jong FC Utrecht komen we erachter dat de eerste
confrontatie tussen beide ploegen slechts anderhalf jaar geleden plaatsvond. Het was eind oktober en N.E.C. was
net gedegradeerd naar de Jupiler League. In de eigen Goffert ging iedereen dan ook uit van een overwinning tegen
het laag geklasseerde Jong FC Utrecht. De Nijmegenaren bleken onder toeziend oog van zo’n 9000 supporters
inderdaad de betere ploeg.
Van de spelersgroep van de wedstrijd tegen de Utrechtenaren

Na driekwart wedstrijd keerde de spanning in het duel

is momenteel nog maar een select gezelschap over. Guus

terug. Voormalig FC Twente-belofte Bilal Ould-Chikh mocht

Joppen startte als rechtsback, Mart Dijkstra stond als

opstomen via de rechterkant van het veld, trok naar binnen en

controlerende middenvelder gepositioneerd en de momenteel

haalde verwoestend uit in de korte hoek. N.E.C. was duidelijk

geblesseerde Frank Sturing stond centraal achterin. De

niet gediend van de aansluitingstreffer, want één minuut

Nijmeegse supporters hoefde slechts een kwartier te wachten

later werd de marge weer op twee bepaald. Na een vrije trap

op de eerste treffer. Na een fenomenale crosspass van Sturing

van Groeneveld kon verdediger Ted van de Pavert zijn hoofd

tussen de centrale verdedigers van Utrecht was het voor

tegen de bal zetten. De inzet was doelman Heus te machtig

Sven Braken een koud kunstje om de bal over doelman Heus

en betekende een 3-1 tussenstand. Daaropvolgende kansen

heen te wippen: 1-0. Op het halfuur kreeg Mohamed Rayhi

konden niet meer worden omgezet in doelpunten waardoor

al de mogelijkheid om de score te verdubbelen, echter kon

de Nijmegenaren met een 3-1 eindstand aan de ereronde

zijn poging nog ternauwernood uit de hoek worden geplukt.

konden beginnen.

Nog geen twee minuten later stond de 2-0 dan alsnog op
het scorebord. Na een snelle combinatie tussen Groeneveld
en Breinburg mocht eerstgenoemde vrij aanleggen en
binnenschieten. De ploeg kreeg daarna nog mogelijkheden
om het duel definitief in het slot te gooien, maar liet dat na.
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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.

Paolo Sabak interview
“Ik proef mijn k ansen”
Afgelopen zomer trok Paolo Sabak naar Nijmegen. De speler die eerder uitkwam voor KRC Genk
tekende voor vier seizoenen en heeft er momenteel een halfjaar in Nijmeegse dienst opzitten. De
aanvallende middenvelder heeft zes competitiewedstrijden meegedaan en was daarin goed voor
één doelpunt. Met Sabak gaan we in op zijn eerste halfjaar in Nijmegen en zijn verwachtingen van de
tweede seizoenshelft.
Heb je je makkelijk kunnen aanpassen bij de club?
"Toen ik net nieuw was bij de club was het lastig.
Ik ben een familiemens en houd er erg van om
mensen om mee heen te hebben. Mijn familie
woont hier bijna twee uur vandaan, dus op en
neer reizen is dan niet makkelijk. In mijn eerste
periode deed ik dat nog regelmatig, maar dat
breekt op een gegeven moment op. Nu doe ik dat
niet vaak meer. De komst van spelers die ik voor
N.E.C. al kende heeft het ook makkelijker gemaakt.
Mike Trésor en Mathias bijvoorbeeld. Hen kende ik
al en met Mike Trésor woon ik nu samen. Dan heb
je ook al veel meer aanspraak. Momenteel voel ik
me helemaal thuis."
Tegen FC Twente ontving je een rode kaart. Is
het dan lastig om er niet direct na de winterstop
te staan?
"Ja, dat is heel erg lastig. Zeker in de positie
waarin ik zat. Er zijn in de winterstop spelers
vertrokken, waardoor er wat gaten vielen op

het middenveld. Dan ruik je je kansen, maar
dan mag je door een schorsing niet spelen. Niet
dat de schorsing onterecht was trouwens. Ik
ben helemaal geen schopper en pak nagenoeg
nooit kaarten. Toen ik mijn tackle later terugzag
op televisie schrok ik heel erg. Ik heb het daar
nog een tijd moeilijk mee gehad, maar gelukkig
is de speler niet geblesseerd geraakt. Nu ben ik
terug van mijn schorsing en heb tegen TOP Oss
al de nodige minuten gemaakt. Mijn intentie is
om de tweede seizoenshelft een basisplaats te
veroveren en meer minuten te maken."
De laatste wedstrijden lijkt er extra passie en
strijdlust terug te keren. Wat merk je daar zelf van?
"Wij merken ook dat er wat extra’s speelt op het
veld. De steun die we van de supporters krijgen
draagt daar ook aan bij. Voor de winterstop was
er ontevredenheid en dat is volkomen terecht
gezien de resultaten. Maar na de wedstrijd tegen
TOP Oss was er ook tevredenheid nadat we terug
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INTERVIEW
zijn gekomen van een achterstand. Natuurlijk,
we hebben nog geen wedstrijden gewonnen en
we staan nog te laag op de ranglijst. Alleen dit is
een begin en met het vertrouwen dat momenteel
terugkeert hopen we dat de punten snel volgen."
Wat zijn je verwachtingen van de tweede
seizoenshelft?
"Ik denk dat ik een redelijk trainingskamp heb
gedraaid. Het kan altijd beter, maar over het
algemeen ben ik daar tevreden over. Ik heb er
ook met de trainer over gesproken. Hij zegt ook
dat ik me goed aanpas, maar geeft me ook de
juiste prikkels. We zitten momenteel niet breed
in de middenvelders, al is daar gisteren natuurlijk
Jordy Bruijn bijgekomen. We gaan samen de
concurrentiestrijd aan en daar wordt je alleen
maar beter van. Ik hoop in ieder geval op meer
wedstijden en minuten de tweede seizoenshelft. Ik
proef mijn kansen. Hopelijk gaan we er een mooi
halfjaar van maken."

Weer
trekken wij
ten strijde.

Te beginnen met de wedstrijd tegen Jong FC
Utrecht. Waar kunnen jullie het verschil maken?
"Wij zullen met een hoog tempo moeten spelen.
Zij hebben natuurlijk minder ervaring dan ons,
dus door middel van hoog tempo moeten we ze
kapot zien te spelen. Ook verwacht ik dat we via
de vleugels tot kansen kunnen komen, zeker met
de kopsterke spits die wij hebben. Het is in ieder
geval een wedstrijd die wij moeten winnen. Dat
zijn we aan onszelf en de supporters verplicht. Bij
een overwinning kunnen we het goede gevoel ook
meenemen naar de komende wedstrijden. We gaan
er in ieder geval alles aan doen om de drie punten
in de Goffert te houden."

Door: Luc Keersmaekers
12

LEROY L ABYLLE

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

THIS IS
NOT A
FOOTBALL
COURT
THIS IS SPACE.

SPACE WHERE CHILDREN
CAN DEVELOP THEIR TALENTS,
GET CONFIDENCE AND MAKE
FRIENDS FOR LIFE.

WEDSTRIJD IN BEELD
TOP OSS - N.E.C.
Afgelopen week speelde N.E.C. met 1-1 gelijk op bezoek bij TOP
Oss. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd trok N.E.C.spits Ferdy Druijf met een kopbal de score gelijk. Met huisfotograaf
Broer van den Boom kijken we terug op de confrontatie in Oss.

UITSLAG
TOP OSS - N.E.C.		

1-1
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Weer
Weer
trekken wij
wij
trekken
ten strijde.
strijde.
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Door: Broer van den Boom
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ACTIVITEITEN N.E.C. JUNIORS
JANUARI & FEBRUARI

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 december en januari hebben onze Juniors weer de gelegenheid om aan te sluiten
bij leuke activiteiten! Welke? Dat vind je hieronder!

BEZOEK NIJMEGEN DEVILS
Ook het komende seizoen zullen jullie weer de

Mechelen, op 8 februari. Als lid heb je gratis toegang tot

mogelijkheid krijgen om de Nijmegen Devils aan

de wedstrijd, niet-leden kunnen mee voor het bedrag

te moedigen! In het Triavium zullen de Nijmeegse

van €6,50 p.p. Wil je mee? Stuur dan een mail naar

mannen het op gaan nemen om het kampioenschap

juniors@nec-nijmegen.nl.

van Nederland. Afgelopen seizoen zijn de Devils
uitgeschakeld in de halve finale om de landstitel, dit jaar
zullen ze ervoor knokken om in ieder geval in de finale
te komen. Dit seizoen bezoeken we de wedstrijd tegen

Wat:

Nijmegen Devils

Wanneer: 8 februari

Weer
trekken wij
ten strijde.

Hoe laat:

20.30 uur

Waar:

Triavium, Nijmegen

21

VOETBALSCHOOL

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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VOETBALSCHOOL

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

SC CAMBUUR – N.E.C.
VRIJDAG 8 FEBRUARI 2019 20.00 UUR
CAMBUUR STADION

1 KAART PER UITKAART

GO AHEAD EAGLES – N.E.C.
VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019 20.00 UUR
ADELAARSHORST

1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - ALMERE CITY FC
VRIJDAG 22 FEBRUARI 2019 20.00 UUR
GOFFERSTADION
VRIJE VERKOOP

KOOP JE KAARTEN ONLINE:
WWW.NEC-NIJMEGEN.NL/KAARTEN
Weer
trekken wij
ten strijde.
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UITSLAGEN SPEELRONDE 22

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

DAG

DATUM

THUIS

Vrijdag

25 januari

UIT

MVV Maastricht

3-0

Helmond Sport

		

FC Eindhoven

2-0

FC Den Bosch

		

Roda JC Kerkrade

6-2

Jong AZ

		

TOP Oss

1-1

N.E.C.

		

SC Telstar

1-1

Sparta Rotterdam

Zaterdag

26 januari

Almere City FC

1-3

FC Twente

Maandag

28 januari

SC Cambuur

1-1

Go Ahead Eagles

		

FC Dordrecht

1-3

Jong PSV

		

Jong FC Utrecht

1-2

RKC Waalwijk

		

Jong Ajax

1-3

FC Volendam

DAG

DATUM

THUIS

Vrijdag

1 februari

FC Volendam

20.00 uur

Sparta Rotterdam

		

FC Dordrecht

20.00 uur

Jong Ajax

		

RKC Waalwijk

20.00 uur

FC Den Bosch

		

MVV Maastricht

20.00 uur

SC Telstar

		

Go Ahead Eagles

20.00 uur

FC Eindhoven

		

N.E.C.

20.00 uur

Jong FC Utrecht

		

Roda JC Kerkrade

20.00 uur

Almere City FC

		

FC Twente

20.00 uur

Helmond Sport

Jong PSV

20.00 uur

TOP Oss

Jong AZ

20.00 uur

SC Cambuur

Maandag

4 februari
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UITSLAG

DAG

DATUM

Vrijdag

8 februari

UIT

TIJD

UIT

SC Cambuur

20.00 uur

N.E.C.

		

Sparta Rotterdam

20.00 uur

FC Twente

		

FC Den Bosch

20.00 uur

FC Volendam

		

TOP Oss

20.00 uur

MVV Maastricht

		

Almere City FC

20.00 uur

Jong AZ

		

SC Telstar

20.00 uur

RKC Waalwijk

		

FC Eindhoven

20.00 uur

Jong PSV

		

Helmond Sport

20.00 uur

FC Dordrecht

Maandag

Jong FC Utrecht

20.00 uur

Go Ahead Eagles

Jong Ajax

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

11 februari

		

Weer
trekken wij
ten strijde.

THUIS

TIJD

26

STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 28 JANUARI 2019

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1.

FC Twente

22

15

2

5

19

47

2.

FC Den Bosch

22

14

4

4

19

46

3.

Go Ahead Eagles

22

13

4

5

14

43

4.

Sparta Rotterdam

22

11

8

3

20

41

5.

Roda JC

22

11

5

6

12

38

6.

Jong PSV

22

10

7

5

12

37

7.

TOP Oss

22

10

5

7

5

35

8.

SC Cambuur

22

9

6

7

1

33

9.

Jong Ajax

22

10

2

10

5

32

10.

RKC Waalwijk

22

10

2

10

0

32

11.

FC Eindhoven

22

9

4

9

2

31

12.

FC Volendam

22

8

6

8

-3

30

13.

MVV Maastricht

22

8

6

8

-3

30

14.

Almere City FC

22

8

4

10

-7

28

15.

N.E.C.

22

7

6

9

-3

27

16.

SC Telstar

22

7

4

11

-11

25

17.

Helmond Sport

22

2

8

12

-15

14

18.

FC Dordrecht

22

3

5

14

-22

14

19.

Jong FC Utrecht

22

3

5

14

-23

14

20.

Jong AZ

22

2

7

13

-22

13

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

Mario Engels

Roda JC

Lars Veldwijk

Sparta Rotterdam 17

19

Ferdy Druijf

N.E.C.

16

Huseyin Dogan

TOP Oss

14

Nick Venema

Jong FC Utrecht

11

Tom Boere

FC Twente

10

27

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
28 14

