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www.nec-nijmegen.nl

Trotse
hoofdsponsoR
Van N.E.C.
Wij zoeken collega’s
We zijn regelmatig op zoek naar ondernemende collega’s die samen met ons verder
willen groeien, zowel op de bouwplaats als op kantoor. Heb je interesse om bij
KlokGroep te werken, maar heb je op onze site geen vacature gezien die bij je past?
Niet getreurd. Schrijf je in voor onze vacature-update ‘KlokGroep werkt!’ Wij houden je op de hoogte van nieuwe vacatures en je leest meer over ons mooie bedrijf.

SCHRIJF JE NU IN!

En ontvang onze vacature-update

www.werken bij klokgroep.nl

VOORWOORD
Beste N.E.C.’ers,
Vanavond wordt er om 18.00 uur afgetrapt in ons Goffertstadion. Jong AZ is de tegenstander in een
voor ons zeer belangrijke wedstrijd. Iedereen heeft de laatste weken kunnen zien dat we niet in een
goede vorm verkeren en dit moeten we als club zo snel mogelijk veranderen. Richting de play-offs is het
belangrijk dat wij onze punten blijven pakken. Te beginnen met de wedstrijd van vanavond.
Eerder dit seizoen boekten we een mooie 0-3 overwinning Wijdewormer. Met volwassen voetbal
trokken we toentertijd de overwinning over de streep. Dit zal ook vanavond een vereiste zijn om van de
getalenteerde jeugdigen van Jong AZ te winnen. Na de uitgebreide analyses van de afgelopen wedstrijden
weten we waar onze verbeterpunten liggen en waar we Jong AZ pijn kunnen doen. Vanavond moeten de
drie punten in Nijmegen blijven!
Een overwinning vanavond zorgt er namelijk voor dat we met een positief gevoel de komende belangrijke
wedstrijden in kunnen gaan. Ik reken op jullie steun vanuit huis, want samen zijn wij N.E.C.! Een prettige
wedstrijd toegewenst!

Met sportieve groet,

Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kleding: Hoogenboom Mode

N.E.C.
N.E.C.

JONG Az

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

TECHNISCHE STAF
Michel Vonk (Trainer/Coach)
Johan de Haan (Assistent-trainer)
Juroen Koene (Assistent-trainer)
Bela Szénási (Keeperstrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

André Krul (K)

22. Norbert Alblas (K)

Elber Evora (K)

31. Job Schuurman (K)

Beau Reus (K)

3. Rens van Eijden

Sem Westerveld (K)

4. Kevin Bukusu

Maxim Gullit

6. Jordy Bruijn

Tijs Velthuis

7. Elayis Tavsan

Robin lathouwers

8. Édgar Barreto

Joey Jacobs

9. Thibo Baeten

Quinten Dekkers

10. Jonathan Okita

Sem Dirks

11. Ayman Sellouf

Fons Gemmel

12. Thomas Beekman

Rik Regeling

15. Javier Vet

Korn Berkhout

16. Souffian El Karouani

Viktor Christiansson

18. Mathias de Wolf

Peer Koopmeiners

20. Joep van der Sluijs

Fedde de Jong

23. Anton Fase

Richard Sedlacek

26. Cas Odenthal

Rens van der Wacht

28. Bart van Rooij

Emir Biberoglu

32. Rangelo Janga

Bram Franken

34. Terry Lartey Sanniez

Zico Buurmeester

71. Dirk Proper

Yussuf Barasi

77. Terell Ondaan

SPORT
SNELDERS

MET

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – JONG Az

Vanavond neemt N.E.C. het al om 18.00 uur op tegen Jong AZ, dat op bezoek komt in Nijmegen.
De wedstrijd stond eigenlijk voor 20.00 uur op de planning, maar omdat N.E.C. de wedstrijd heeft
‘gekocht’ bij ESPN en hij nu dus live wordt uitgezonden, wordt nu twee uur eerder afgetrapt.
Voor sympathisanten van N.E.C. zijn het sportief gezien geen beste weken. De afgelopen vier wedstrijden
werd er niet gewonnen door de equipe van trainer Rogier Meijer. Alleen tegen Telstar (1-1) werd een
punt in de wacht gesleept, maar de wedstrijden tegen Excelsior, TOP Oss en Almere City gingen alle drie
verloren. Afgelopen vrijdag kwam N.E.C. in Rotterdam nog wel op voorsprong door een fraaie treffer van
Javier Vet, maar twee doelpunten van Joël Zwarts beslisten de strijd alsnog in Rotterdams voordeel. Het
betekent al met al dat we voor de laatste overwinning van N.E.C. een maand terug in de tijd moeten. In
De Goffert werd toen namelijk met 1-0 gewonnen van FC Volendam.
N.E.C. staat wel nog altijd op de zesde plaats op de ranglijst en het moet gek lopen (al is het niet
onmogelijk) als de ploeg zich niet kwalificeert voor de play-offs, waarin wordt gestreden om een plekje in
de Eredivisie. Tot die tijd is het sowieso taak om de negatieve spiraal, waarin N.E.C. sportief gezien zit, te
doorbreken en met een fris gemoed en goed gevoel te beginnen aan de laatste fase van de competitie.
‘Jong AZ thuis’ zou daar – op papier in ieder geval – een goede gelegenheid voor moeten zijn.
Jong AZ staat op de zeventiende plaats op de ranglijst en de heenwedstrijd tegen de jonge Alkmaarders
wist N.E.C. met 0-3 te winnen door doelpunten van Ayman Sellouf en Elayis Tavsan (2x). Jong AZ won
wel haar twee meest recente wedstrijden, waarbij moet worden opgemerkt dat het wedstrijden waren
tegen de nummer laatst (FC Den Bosch) en een-na-laatst (FC Dordrecht). De wedstrijd tegen Dordrecht
was afgelopen maandag nog. In eigen huis won Jong AZ met 4-0, door doelpunten van Bram Franken,
Richonell Margaret, Jelle Duin en Mohamed Taabouni. Laatstgenoemde is met negen treffers tevens
topscoorder bij de ploeg van trainer Michel Vonk.
Rogier Meijer zal het vanavond nog altijd moeten stellen zonder aanvoerder Rens van Eijden. Of Jordy
Bruijn weer van de partij is, is op het moment van schrijven nog niet zeker. Scheidsrechter van vanavond
is Robin Hensgens. De wedstrijd is in zijn geheel te volgen op ESPN (televisie) en RN7 (radio).

Door Teun van Thiel
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM
9 april

THUIS

UITSLAG

UIT

Excelsior

2-1

N.E.C.

		

FC Den Bosch

3-5

SC Cambuur

		

FC Eindhoven

0-2

Jong PSV

		

FC Volendam

5-1

Helmond Sport

		

Jong Ajax

0-1

TOP Oss

		

NAC Breda

3-1

Jong FC Utrecht

11 april

De Graafschap

1-0

Go Ahead Eagles

12 april

MVV Maastricht

2-4

Roda JC Kerkrade

		

Almere City FC

1-1

Telstar

		

Jong AZ

4-0

FC Dordrecht

THUIS

TIJD

DATUM
16 april

UIT

N.E.C.

18.00 uur

Jong AZ

Roda JC Kerkrade

20.00 uur

NAC Breda

		

FC Dordrecht

20.00 uur

FC Den Bosch

		

FC Eindhoven

20.00 uur

Jong Ajax

		

Jong FC Utrecht

20.00 uur

FC Volendam

		

SC Cambuur

20.00 uur

Helmond Sport

		

Telstar

20.00 uur

Excelsior

		

TOP Oss

20.00 uur

MVV Maastricht

17 april

Go Ahead Eagles

20.00 uur

Almere City FC

19 april

Jong PSV

20.00 uur

De Graafschap

DATUM

THUIS

TIJD

		

23 april

UIT

FC Den Bosch

21.00 uur

Roda JC Kerkrade

Jong Ajax

21.00 uur

N.E.C.

		

De Graafschap

21.00 uur

Almere City FC

		

FC Dordrecht

21.00 uur

MVV Maastricht

		

Helmond Sport

21.00 uur

FC Eindhoven

		

Jong AZ

21.00 uur

SC Cambuur

		

Jong FC Utrecht

21.00 uur

Go Ahead Eagles

		

Jong PSV

21.00 uur

TOP Oss

		

NAC Breda

21.00 uur

Excelsior

FC Volendam

14.30 uur

Telstar

		

25 april
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 13 APRIL 2021

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

33

25

4

4

66

79

2

De Graafschap

33

22

4

7

18

70

3

Almere City FC

33

20

7

6

27

67

4

NAC Breda

33

20

6

7

32

66

5

Go Ahead Eagles

33

18

8

7

27

62

6

N.E.C.

33

17

6

10

23

57

7

FC Volendam

33

15

8

10

22

53

8

Roda JC Kerkrade

33

14

11

8

15

53

9

Excelsior

33

12

5

16

-3

41

10

TOP Oss

33

12

5

16

-15

41

11

Helmond Sport

33

10

10

13

-11

40

12

Telstar

33

10

9

14

2

39

13

MVV Maastricht

33

11

5

17

-23

38

14

Jong PSV

33

10

7

16

-8

37

15

Jong Ajax

33

9

9

15

-12

36

16

FC Eindhoven

33

8

9

16

-14

33

17

Jong AZ

33

9

5

19

-34

32

18

Jong FC Utrecht

33

10

1

22

-24

31

19

FC Dordrecht

33

8

3

22

-51

27

20

FC Den Bosch

33

5

8

20

-37
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TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Robert Mühren

SC Cambuur

32

Thomas Verheijdt

Almere City FC

19

Elias Mar Omarsson

Excelsior

19

Glynor Plet

Telstar

18

Jeredy Hilterman

Jong FC Utrecht

17

Samuele Mulattieri

FC Volendam

17

Ralf Seuntjes

De Graafschap

14

Jizz Hornkamp

FC Den Bosch

14

Sydney van Hooijdonk

NAC Breda

13

Patrick Pflücke

Roda JC Kerkrade

13

Elayis Tavsan

N.E.C.
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
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Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - JONG Az
N.E.C. speelde op 4 november voor het laatst een thuiswedstrijd tegen Jong AZ. Toentertijd
werd in het eigen Goffertstadion gewonnen met 3-1. De Nijmegenaren kwamen in de eerste
helft nog wel op een achterstand door een goal van Vince Gino Dekker. De ploeg van toenmalig
hoofdtrainer Jack de Gier speelde de tweede helft een stuk beter en won uiteindelijk met 3-1.
De doelpuntenmakers aan de kant van N.E.C. waren Rens van Eijden, Tom Overtoom en Paolo
Sabak.
Na een voorzichtig begin liet N.E.C. in de tiende minuut voor het eerst van zich horen. Joey van
den Berg zag een heerlijke volley uiteenspatten op de lat, waarna de Nijmegenaren langzaamaan
opschoven richting het Alkmaarse doel. Desondanks was het Jong AZ dat na een snelle aanval op
voorsprong kwam. Vince Gino Dekker werkte een lage voorzet eenvoudig binnen en zette N.E.C.
daarmee op achterstand. In het restant van de eerste helft oogden de mannen van Jack de Gier
aangedaan door de tegentreffer. Er leek enige tijd weinig te lukken, waardoor N.E.C. de schade niet
kon herstellen voor de pauze.
Na rust bracht Jack de Gier snel vers bloed in zijn elftal. In eerste instantie kwam Anass Achahbar in
de ploeg voor Kevin Jansen, later moest een aangeslagen Ole Romeny het veld verlaten voor Mike
Ndayishimiye. Met de wissels kreeg N.E.C. nieuwe energie, wat meteen resulteerde in een grote
kans voor Achahbar. Hij zag Jong AZ-doelman Schendelaar zijn inzet keren. De Nijmegenaren bleven
druk zetten op het vijandelijke doel, wat een paar minuten later wel leidde tot de gelijkmaker. Uit
een hoekschop belandde de bal uiteindelijk voor de voeten van aanvoerder Rens van Eijden, die
daarmee N.E.C. weer helemaal terug in de wedstrijd bracht.
In het laatste halfuur wisten beide ploegen in eerste instantie weinig te creëren. Alleen Sven
Braken was dichtbij met een poging in het zijnet. Desondanks kwam N.E.C. tien minuten voor tijd
toch op voorsprong. Tom Overtoom zag zijn schot via de paal en doelman Schendelaar in het doel
verdwijnen. Jong AZ drong nog aan in de slotfase, maar na een snelle counter in blessuretijd bracht
invaller Paolo Sabak de Goffert in extase met de 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.

Software
Java
PROGRAMMA
EN
UITSL
AGEN
Architect
Developer

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

N.E.C. JUNIORS

GENIETEN IN DE MEIVAKANTIE TIJDENS DE
N.E.C. VOETBALDAGEN
In de herfstvakantie stonden de N.E.C. Voetbaldagen weer op het programma en het werd wederom een
daverend succes. Met 102 kinderen, verdeeld over drie dagen, is er ontzettend veel geleerd en genoten.
Inmiddels is de organisatie voor de N.E.C. Voetbaldagen, in de meivakantie, alweer in volle gang! Meld je snel
aan, want er zijn slechts beperkte plaatsen beschikbaar!
Ervaren trainers, waaronder ook oud N.E.C.-spelers, gaan aan de slag om van jou een nóg betere voetballer te maken. De
N.E.C. voetbaldagen zijn voor jongens en meisjes van elk niveau. Ben je tussen de 6 - 12 jaar? Dan ben je van harte welkom
op de voetbaldagen.
Iedere deelnemer krijgt een N.E.C.-kledingpakket, bestaande uit; shirtje, broekje en sokken. Daarnaast zorgen wij tijdens de
dagen voor een heerlijke lunch en tussendoor voldoende gezonde snacks en drinken. Verder krijg je een rondleiding door
het Goffertstadion, bezoek je een persconferentie met N.E.C. Speler(s) én ontvang jij twee kaarten voor een wedstrijd van
N.E.C., zodra het mogelijk is een wedstrijd te bezoeken.
Wil jij er graag bijzijn? Ga dan naar voetbaldagen@nec-nijmegen.nl en meld je aan! Er zijn per dag 70 plaatsen
beschikbaar, dus wees er op tijd bij!
Wat: N.E.C. voetbaldagen		

Kosten leden juniors: 		Kosten niet-leden:

Wanneer: 1, 2 en 3 mei			

1 dag: €60,-				

1 dag: €75,-

Hoe laat: 09.00 tot 16.00 uur		

2 dagen: €110,-			

2 dagen: €125,-

Waar: De Eendracht			

3 dagen: €145,-			

3 dagen: €160,-

14

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. EN AMALIA KINDERzIEKENHUIS STAAN
STIL BIJ VIJFJARIGE SAMENWERKING
N.E.C. en het Amalia kinderziekenhuis hebben voor de wedstrijd tegen SC Telstar hun vijf jarige
samenwerking gevierd. Nu de N.E.C.-selectie helaas vanwege de coronacrisis niet op bezoek kan
in het kinderziekenhuis is een andere actie bedacht om steun te bieden aan de kinderen die de
hulp zo hard kunnen gebruiken.
Door de verkoop van wedstrijd gedragen shirts en een doneersysteem met gebruik van tikkie hoopt
N.E.C. geld op te halen om de kinderkamers in het Amalia kinderziekenhuis in te richten. Door middel
van een helikoptervlucht voor de kleine Elaya (10) werd de wedstrijdbal afgeleverd, waarmee aandacht
werd gevraagd voor de actie.
De actie is een doorslaand succes met al ruim €20.000 aan donaties. Deze teller loopt nog steeds
op. Met het opgehaalde geld kunnen al bijna vier kamers kindvriendelijk ingericht worden door het
kinderziekenhuis.
N.E.C. en het Amalia kinderziekenhuis zijn al ruim vijf jaar aan elkaar verbonden. Topsport wordt niet
alleen op het veld bedreven, maar ook in het ziekenhuis om mensenlevens te redden. Door middel van
deze actie worden kinderkamers ingericht om het voor de kinderen in het ziekenhuis zo fijn mogelijk te
maken. De kamers worden vernieuwd en worden uitgebreid met een bed voor de ouders, zodat zij altijd
dichtbij hun kind kunnen zijn. Daarnaast wordt er een zithoek gecreëerd, waar gegeten kan worden. Zo
wordt het kind echt een gevoel van ‘thuis’ gegeven.
16

PROGRAMMA
EN UITSL AGEN
AFGESCHREVEN
HARDWARE
IS GELD WAARD!
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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WEDSTRIJD IN BEELD EXCELSIOR - N.E.C.
Afgelopen vrijdag nam N.E.C. het in het Van Donge & De Roo Stadion op
tegen Excelsior. De ploeg van Rogier Meijer kwam nog wel op voorsprong,
maar door twee goals van Excelsior na rust werd er toch verloren. We
blikken nog eenmaal terug op de wedstrijd met huisfotograaf Broer van
den Boom.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
EXCELSIOR - N.E.C.

2-1
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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: JONG Az
Vanavond nemen de Nijmegenaren het in eigen huis op tegen Jong AZ. Eerder dit seizoen rekende de ploeg
van Rogier Meijer tamelijk eenvoudig af met de jongelingen: 0-3. In deze wedstrijd waren Ayman Sellouf
en Elayis Tavsan (tweemaal) trefzeker voor N.E.C. Jong AZ is momenteel terug te vinden in de onderste
regionen van de Keuken Kampioen Divisie. Toch verkeren de Alkmaarders de laatste weken in goede vorm.
Van de laatste vijf wedstrijden werden er namelijk drie gewonnen, waardoor ze momenteel vijfde staan in
het klassement voor de vierde periodetitel. N.E.C. won slechts één keer in de laatste vijf wedstrijden. Als
de Nijmegenaren zicht willen houden op de vijfde plek zal er dus wel gewonnen moeten worden van de
Alkmaarders. Lees hieronder wat meer informatie over de bezoekende ploeg van vanavond.
Nadat Jong AZ in 2017 kampioen werd van de tweede Divisie promoveerde de beloftenploeg van AZ naar het tweede
niveau in Nederland. Tot nu toe zijn de eindklasseringen nog niet om over naar huis te schrijven. In het eerste seizoen
op het tweede niveau eindigden de Alkmaarders op de zestiende plek, waarna ze een jaar later niet verder kwamen
dan een achttiende eindklassering. Ondanks de betere reeks van de laatste weken staan de jongelingen van AZ er dit
seizoen ook nog niet al te best voor. De ploeg van Michel Vonk bekleedt momenteel namelijk de zeventiende plek op
de Keuken Kampioen Divisie ranglijst.
Voordat de jonge ploeg uit Alkmaar naar de Eerste Divisie promoveerde waren ze wel een stuk succesvoller. Zo werden
de jongelingen drie keer kampioen in de Beloften Eerste Divisie (2001, 2005, 2013), werden ze één keer kampioen in de
Beloften Eredivisie (2006) en werden ze met afstand kampioen van de tweede divisie in 2017.
Tot nu toe verloren de Nijmegenaren nog nooit in eigen huis van Jong AZ. Dit lijkt dus een goede mogelijkheid voor de
ploeg van Rogier Meijer om zich te herpakken en de slechte reeks van de laatste paar weken te doorbreken. Hoe het
precies zal aflopen is vanavond live te zien op ESPN 1!
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
12' Ayman Sellouf

0-1

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

42' Elayis Tavsan

0-2

Datum: 		

23-11-2020

75' Elayis Tavsan

0-3

Locatie:		

AFAS Trainingscomplex

Bezoekers: 		

0

Scheidsrechter:

Martijn Vos

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

64' Zian Flemming

0-1 (Pen.)

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

75' Anthony Musaba

0-2

Datum:		

21-10-2019

Locatie: 		

AFAS Trainingscomplex

Bezoekers:		

450

Scheidsrechter:

Sam Dröge

Weer
trekken wij
ten strijde.
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TALENT IN BEELD

TALENT IN BEELD: JENS KAMPS
Tijdens het Talent in beeld lichten wij elke keer een speler uit de Voetbalacademie uit. Deze keer is dat Jens
Kamps, 18 jaar. Dit seizoen spelend in de O18 als aanvaller.
Jens begon op vijf jarige leeftijd met voetballen bij zijn plaatselijke amateurclub Achilles’29. Daar speelde hij in totaal negen
jaar voordat hij terecht kwam in onze Academie. “Ik ben een creatieve buitenspeler die graag doelpunten maakt of de
assist geeft. Mijn sterke kwaliteiten zijn mijn inzicht en mijn trap. Daarnaast ben ik ook tweebenig. Ik vind dat mijn fitheid en
wendbaarheid wel nog iets is waar ik aan moet werken. Ik kijk graag naar spelers als Kevin de Bruyne of Karim Benzema,
beide zijn spelers met heel veel inzicht en gaan graag de combinatie aan. Door veel naar zulke spelers te kijken hoop ik
daar wat va op te steken. Ik train elke dag hard om fitter te worden en kijk ook veel naar wat ik zelf goed én fout doe om
hiervan te kunnen leren.”
Hoogtepunt
Jens kent enkele hoogtepunten tijdens zijn tijd bij N.E.C. “Maar het mooiste was denk ik toch wel het toernooi in Polen in
de Onder 15. Dat was een mooie ervaring.”
Buiten het veld
“Buiten de trainingen en wedstrijden om probeer ik zoveel mogelijk met vrienden af te spreken om te chillen of om te
voetballen buiten. Maar daarnaast game ik ook graag. Ik weet niet wat ik later na het voetbal zou willen gaan maar het zou
wel iets moeten zijn waarbij ik niet stil hoef te zitten.”
Toekomst
Jens heeft voor zichzelf duidelijk wat hij wil. “Ik wil zo snel mogelijk mij debuut in het stadion maken en belangrijk kunnen
zijn voor het eerste elftal. Ik hoop dat dat gaat lukken en ik over tien jaar een profvoetballer ben bij een mooie club en
zoveel mogelijk prijzen heb gewonnen die er te winnen vallen. Daarnaast hoop ik ook gewoon gelukkig te zijn met mijn
vrienden en familie.”
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