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

TECHNISCHE STAF
Kees van Wonderen (Trainer/coach)
Rein Baart (Keeperstrainer)
Jouad Boufarra (Assistent-trainer)
Paul Simonis (Assistent-trainer)

1.

Mattijs Branderhorst (K)

2. Boyd Lucassen

2.

Ilias Bronkhorst

3.

Rens van Eijden

4.

Iván Márquez

5.

Rodrigo Guth

6.

Jordy Bruijn

7.

Elayis Tavsan

8.

Édgar Barreto

9.

Ali Akman

10.

Jonathan Okita

11.

Magnus Mattson

12.

Wilfried Bony

14.

Mikkel Duelund

15.

Javier Vet

16.

Souffian El Karouani

18.

Mathias de Wolf

19.

Pedro Ruiz

20.

Lasse Schöne

22.

Joep van der Sluijs

24.

Calvin Verdonk

26.

Cas Odenthal

27.

Danny Vukovic (K)

28.

Bart van Rooij

31.

Robin Roefs (K)

71.

Dirk Proper

3. Gerrit Nauber
4. Joris Kramer
5. Bas Kuipers
6. Jay Idzes
7. Martijn Berden
8. Luuk Brouwers
9. Isac Lindberg
10. Phillipe Rommens
11. Ragnar Oratmangoen
14. Zakaria Eddachouri
15. Cuco Martina
16. Sven Jansen (K)
17. Francis Ross
18. Sam Crowther
19. Ogechika Heil
20. Mats Deijl
21. Inigo Cordoba
23. Andries Noppert (K)
25. Turan Tuzlacik
26. Justin Bakker
27. Jacob Mulenga
28. Aventis Aventisian
29. Marc Cordona Rovira
30. Giannis-Foivos Botos
31. Job Schuurman (K)
33. Nick Hengelman (K)
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VOORBESCHOUWING

N.E.C. – GO AHEAD EAGLES
In de strijd om de achtste plaats (en dus een plekje in de play-offs om Europees voetbal) staat vanmiddag
een wedstrijd tegen directe concurrent Go Ahead Eagles op het programma. De Deventenaren staan op
dit moment met 36 punten op de negende plaats, N.E.C. staat met één punt minder twee plekjes lager.
De laatste weken lijkt er een vloek te rusten op de achtste plaats. FC Groningen had lang de beste papieren,
maar verloor nu al vier wedstrijden op rij. SC Heerenveen leek de play-offpositie vorige week over te nemen,
maar speelde in de slotfase gelijk tegen SC Cambuur en ook Go Ahead Eagles heeft al weken moeite met het
vergaren van punten. Vorige week ging de ploeg van trainer Kees van Wonderen in eigen huis met 1-2 ten
onder tegen Vitesse. Een week eerder was Fortuna Sittard met 1-0 te sterk.
Het zorgt er allemaal voor dat het verschil tussen de nummer 8 (Groningen) en nummer 13 (SC Cambuur)
slechts twee punten bedraagt en er dus nog heel wat clubs zijn die aanspraak maken op een plek in de playoffs. N.E.C. zou een aardige stap in die richting zetten bij winst op Go Ahead Eagles, al zijn thuisoverwinningen
dit seizoen vooralsnog zeldzaam. Wat de burger moed geeft is het feit dat N.E.C. de uitwedstrijd tegen de
Eagles dit seizoen al met 0-2 wist te winnen. Elays Tavsan en Jordy Bruijn zorgden er al in de eerste helft voor
dat de punten in december mee naar Nijmegen gingen.
Ook aan de scheidsrechter van vanmiddag (Ingmar Oostrom) bewaart N.E.C. goede herinneringen.
De leidsman floot dit seizoen één wedstrijd van de Nijmegenaren en dat was uitgerekend de laatste
thuisoverwinning van het seizoen: de 3-0 tegen FC Groningen.
De laatste keer dat N.E.C. in eigen huis wist te winnen van Go Ahead Eagles was in 2020. Javier Vet en
Rangelo Jango zorgden voor een 2-0 voorsprong. Voor de Eagles wist Luuk Brouwers nog de 2-1 aan te
tekenen, maar verder dan dat kwamen de Deventenaren niet meer.
Vorige week ging N.E.C. met 1-0 ten onder in Utrecht, ondanks de fantastische steun van 1200 meegereisde
supporters. Laten we hopen dat we met eenzelfde steun vanmiddag de punten in Nijmegen houden! Over
de opstelling is op het moment van schrijven nog niets bekend. De aftrap is om 12.15 uur en de wedstrijd is
in zijn geheel te zien op ESPN3.

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

INTERVIEW
Foto's: Broer van den Boom, LIN VI Fotografie

IBRAHIM CISSOKO
Vrijdagavond ontpopte zich tot een speciale avond voor Ibrahim Cissoko. De linksbuiten van
N.E.C. onder 21 mocht zijn debuut maken in de hoofdmacht van de Nijmegenaren. De 19-jarige
linksbuiten kwam acht minuten voor tijd in het veld voor Souffian El Karouani.
Voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen. Wat voor soort speler ben jij?
“Ik ben een linksbuiten die houdt van een één tegen één, scorend vermogen heeft, een assist
kan geven en vooral technisch sterk is. Ik ben ook tweebenig. Ik kan me nog ontwikkelen op het
momenten kiezen voor mijn actie. Soms moet je een actie maken, maar soms ook even een breedte
bal geven. Op dat punt kan ik me nog wel ontwikkelen.”
Hoe ben jij als persoon buiten het voetbal?
“Ik ben buiten het veld een rustig persoon. Het is voor mij niet belangrijk om ontzettend veel mensen
om me heen te hebben, maar met de mensen die dicht bij me staan ben ik wel heel close. Buiten het
voetbal houd ik van gamen, maar het liefst ben ik de hele dag met voetbal bezig.”
Vorige week vrijdag heb je jouw debuut gemaakt tegen Utrecht. Wat voor gevoel riep dat bij je
op?
“Dat was natuurlijk echt een prachtig moment. Ik was voor het moment dat ik er in kwam zenuwachtig,
maar toen ik het veld in liep viel dat allemaal van me af en wilde ik gewoon mijn acties maken. Helaas
verloren we, maar ik ben trots dat ik mijn debuut voor N.E.C. heb gemaakt.”
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INTERVIEW
Normaal gesproken zit je bij de selectie van N.E.C. onder 21. Hoe verloopt daar het seizoen voor
jou?
“Het seizoen is als team erg moeizaam verlopen. Afgelopen weekend zijn we door een nederlaag
tegen Groningen gedegradeerd. Voor mij persoonlijk is het een iets beter seizoen geweest, waarin
ik wel heb kunnen laten zien wat mijn kwaliteiten zijn, met als beloning natuurlijk mijn debuut
afgelopen vrijdag. Dat ik erbij zat afgelopen vrijdag heeft er natuurlijk ook mee te maken dat er veel
blessures en schorsingen zijn bij het eerste, maar ik ben er niet voor niks bijgehaald natuurlijk. Ik
denk dat ik wel iets extra’s kan leveren en dat de trainer dat ook heeft gezien.”
Hoe zie je jouw toekomst bij N.E.C. voor je?
“Ik hoop dat ik de komende wedstrijden weer tot de selectie behoor en natuurlijk wil ik dan graag
een paar minuutjes meepikken. Het is het plan om volgend seizoen, in de voorbereiding, te starten
bij de eerste selectie. Vanuit daar zien we wel verder, maar het uiteindelijke doel is natuurlijk om
basisspeler te worden. Ik voel me goed bij N.E.C. en kijk positief richting de toekomst.”
Naar wie kijk je op in het voetbal?
“Twee van mijn voorbeelden zijn Ronaldinho en Neymar. Dit komt vooral door hun manier van
voetballen. Niet alleen vanwege de efficiëntie, maar ook met het oog op het vermaken van fans. Niet
het belangrijkste, maar wel de reden waarom ik er graag naar kijk. Daarnaast laat ik me inspireren
door de ‘hard work pays off’-mentaliteit van Cristiano Ronaldo.”
Wat is jouw droomclub?
“Al van jongs af aan is FC Barcelona mijn droomclub. Ondanks dat ze de afgelopen jaren wat minder
goed spelen, volg ik ze nog altijd op de voet. Je weet nooit hoe het loopt in een carrière, maar als je
er zo direct naar vraagt kan ik wel zeggen dat ik daar graag ooit zou willen spelen. Al ben ik, vanwege
de grootte van de competitie, ook fan van de Premier League.”

Weer
trekken wij
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SPEELRONDE

32

SPEELRONDE
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM

33

TIJD

UIT

29 april

FC Utrecht

1-0

N.E.C.

30 april

Ajax

3-0

PEC Zwolle

		

Heracles

1-1

FC Twente

		

Sparta Rotterdam

1-1

AZ

SC Heerenveen

3-3

SC Cambuur

		

1 mei

Fortuna Sittard

1-3

Feyenoord

		

Go Ahead Eagles

1-2

Vitesse

		

PSV

4-2

Willem ll

		

RKC

3-1

FC Groningen

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

6 mei

SC Cambuur

20.00 uur

RKC Waalwijk

7 mei

FC Twente

18.45 uur

Fortuna Sittard

		

PEC Zwolle

20.00 uur

FC Utrecht

		

Willem ll

20.00 uur

Heracles

		

FC Groningen

21.00 uur

Sparta Rotterdam

N.E.C.

12.15 uur

Go Ahead Eagles

8 mei

SPEELRONDE

THUIS

		

AZ

14.30 uur

Ajax

		

Vitesse

14.30 uur

SC Heerenveen

		

Feyenoord

16.45 uur

PSV

DATUM
11 mei

THUIS

TIJD

UIT

Ajax

20.00 uur

SC Heerenveen

		

SC Cambuur

20.00 uur

Willem ll

		

FC Twente

20.00 uur

FC Groningen

		

FC Utrecht

20.00 uur

AZ

		

Fortuna Sittard

20.00 uur

Vitesse

		

Go Ahead Eagles

20.00 uur

Feyenoord

PSV

20.00 uur

N.E.C.

		

RKC

20.00 uur

Heracles

		

Sparta Rotterdam

20.00 uur

PEC Zwolle
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STAND EREDIVISIE
PER 2 MEI 2022

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

Ajax

31

25

3

3

74

78

2

PSV

31

24

2

5

42

74

3

Feyenoord

31

21

4

6

42

67

4

FC Twente

31

18

8

5

15

62

5

AZ

31

18

5

8

22

59

6

Vitesse

31

14

5

12

-9

47

7

FC Utrecht

31

12

9

10

8

45

8

FC Groningen

31

9

9

13

-9

36

9

Go Ahead Eagles

31

10

6

15

-10

36

10

SC Heerenveen

31

9

8

14

-11

35

11

N.E.C.

31

9

8

14

-13

35

12

Heracles

31

9

7

15

-10

34

13

SC Cambuur

31

10

4

17

-18

34

14

RKC Waalwijk

31

7

10

14

-15

31

15

Fortuna Sittard

31

8

5

18

-32

29

16

PEC Zwolle

31

7

5

19

-23

26

17

Sparta Rotterdam

31

5

11

15

-23

26

18

Willem ll

31

7

5

19

-30

26

TOPSCORERS EREDIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Sébastien Haller

Ajax

20

Guus Til

Feyenoord

15

Jesper Karlsson

AZ

15

Ricky van Wolfswinkel

FC Twente

15

Loïs Openda

Vitesse

15

Vangelis Pavlidis

AZ

13

Dusan Tadic

Ajax

13
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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. - GO AHEAD EAGLES
Op 12 januari 2018 trapte N.E.C in de Goffert af tegen Go Ahead Eagles. De in zwaar weer verkerende
Deventenaren beleefde een moeilijke avond in Nijmegen waar ze met een 5-1 nederlaag naar huis werden
gestuurd. De man van de wedstrijd was Anass Achahbar die met drie treffers een hoofdrol op eiste.
Na een beginfase waarin beide ploegen kleine mogelijkheden creëerden wist de ploeg uit Nijmegen als eerst
de trekker over te halen. Na een lange bal van achteruit wist Ferdi Kadioglu met technisch hoogstandje Anass
Achahbar alleen voor de doelman te zetten. De spits twijfelde geen moment en verschalkte doelman Sonny
Stevens met een lage schuiver.
Go Ahead Eagles reageerde adequaat, want vijf minuten later lag de bal al aan de andere kant in het net. Nemane
soleerde gemakkelijk door de Nijmeegse defensie heen en schoot vervolgens raak in de korte hoek. N.E.C liet
vervolgens zien uit welk hout het gesneden was. Na eerder gemiste mogelijkheden van Langil en Schuurman,
was het Kadioglu die uiteindelijk het net vond.
De ploeg van Pepijn Lijnders liet het niet zitten bij de 2-1 voorsprong, maar denderde door na rust. Na een
goed uitgespeelde aanval vond Heimloth, Jari Schuurman die de bal gemakkelijk binnen kon lopen: 3-1. Anass
Achahbar liet vervolgens zien waarom hij de man in vorm is in Nijmegen. Na een schot van Breinburg wist hij als
een echte spits de 4-1 binnen te lopen. De honger was echter nog niet gestild na twee treffers, want één minuut
later lag ook al de 5-1 achter doelman Sonny Stevens en was de hattrick compleet.
Pepijn Lijnders wist zo zijn eerste officiële wedstrijd als hoofdtrainer van N.E.C overtuigend af te sluiten met
een 5-1 overwinning. De ploeg uit Nijmegen bleef zo na de 20e speelronde staan op plaats twee in de Keuken
Kampioen Divisie.
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VOETBAL ACADEMIE

HSF - N.E.C. VOETBALACADEMIE STELT NIEK
HOOGVELD AAN ALS PERFORMANCE NUTRITIONIST
De HSF - N.E.C. Voetbalacademie heeft voormalig jeugd- en selectiespeler Niek Hoogveld aangesteld als
Performance Nutritionist. Hoogveld speelde ruim tien jaar in de voetbalacademie van N.E.C. en wist tweemaal
uit te komen namens N.E.C. in de hoofdmacht. Hij heeft zich in die periode eveneens gefocust op zijn
maatschappelijke carrière.
De verdediger heeft in januari de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de HAN afgerond en zal met ingang van
aankomend seizoen de leerlijn Performance Nutrition gaan vormgeven voor spelers van de voetbalacademie.
Binnen deze leerlijn zullen spelers aan de slag gaan met het belang van voeding op de sportprestatie om dit
uiteindelijk ook te kunnen toepassen. Hoogveld geeft aan ambities te hebben bij de voetbalacademie: ‘Mijn doel is
om spelers te begeleiden op het gebied van voeding om hun persoonlijke doelen te behalen. Dat is iets waar in mijn
tijd bij N.E.C. minder expertise en aandacht voor was.’
Ook vanuit de voetbalacademie wordt er verheugd gekeken naar de toekomstige samenwerking. Tonny Pijnappels,
manager van de voetbalacademie, besluit: ''Met de aanstelling van Niek zetten we een volgende stap in het
vormgeven van de leerlijn Performance Nutrition. Voor ons als academie een mogelijkheid om spelers middels
een programma, en op individuele basis, intensiever te voorzien van kennis en advies ten aanzien van voeding en
de relatie tot hun prestaties, ontwikkeling en herstel. Niek is een energieke en ambitieuze young professional die
ruim tien jaar in onze academie heeft gespeeld. We zijn dan ook content dat we júíst hem nu mogen verwelkomen
als Performance Nutritionist.''

K AARTVERKOOP

PSV - N.E.C.

WOENSDAG 11 MEI 20.00 UUR
PHILIPS STADION
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - FORTUNA SITTARD
ZONDAG 15 MEI 14:30 UUR
GOFFERTSTADION
UITVERKOCHT

Weer
trekken wij
ten strijde.

13

P

Y
A
D
N
O
M
IZZA
RT H O
A
A
K
N
E
O
Z
I
E
S
.C.
OOR ALLE N.E

UDERS

5.

0
0
A
Z
Z
I
P
V

YO R K
25CM NEW

ST Y L E

* 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
Vrijdagavond was de Galgenwaard het decor van het affiche tussen FC
Utrecht en N.E.C. Het duel op het veld werd nipt gewonnen door de
Utrechters. Het uitverkochte uitvak stal echter de show door met 1200 (!)
man af te reizen naar de Domstad.

UITSLAG
FC UTRECHT - N.E.C.

1-0

17

Foto's: Broer van den Boom
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: GO AHEAD EAGLES
Het einde van het seizoen nadert. Met nog drie speelrondes op het programma is N.E.C. er, in de strijd om de
play-offs voor Europees voetbal, alles aangelegen om vanmiddag de eerste horde succesvol te nemen. Hiervoor
zal het moeten winnen van Go Ahead Eagles. De Deventenaren waren dit seizoen al tweemaal de tegenstander
van de Nijmegenaren, waarbij beide ploegen één keer aan het langste eind trokken.
Go Ahead Eagles werd opgericht in 1902 onder de naam ‘’Be Quick’’, maar moest de naam bij toetreding bij de KNVB
veranderen aangezien er al een Be Quick bestond in Nederland. Zo ontstond de naam Go Ahead, in 1971 werd hier
Eagles aan vastgeplakt. ‘Kowet’, zoals het bij de eigenaanhang wordt genoemd vindt zijn thuisbasis in de Adelaarshorst,
deze is gevestigd op de welbekende Vetkampstraat in Deventer.
Go Ahead Eagles kent een verdienstelijke historie, waarin de geel-rode tricots vooral in de vroege jaren 1900 succes
na succes wist binnen te halen. Zo werd 4 keer het landkampioenschap binnen gehaald en maar liefst 16 keer het
Oostelijk kampioenschap. De Eagles kennen zijn grootste rivalen in PEC uit Zwolle. De beladen derby is vernoemd naar
de bekende rivier die stroomt langs beide steden: De IJsselderby.
Het opvallendste resultaat in de recente historie van de club is de promotie vorig seizoen. Op de slotdag verspeelde De
Graafschap punten en profiteerde de ploeg uit Deventer hiervan. Het eindigde als tweede achter Cambuur en won zo
als eerste club het zilveren schild. Na de promotie verkochten de Eagles sterkhouders Sam Beukema en Jay Gorter, dit
wisten ze veelal op te vangen door transfervrije spelers en de huurlingen uit Spanje.
Voor Go Ahead Eagles aanvoerder Bas Kuipers betekent de kwartfinale een terugkeer op het oude nest. De linksback
was in het seizoen 2019/2020 actief bij N.E.C. Hij speelde in dit seizoen in totaal 20 wedstrijden, waarin hij 1 assist wist
te geven.
De club uit Deventer kent tot nu toe een goed seizoen waarin het de 13e plaats bezet. In de afgelopen 5 wedstrijden
werd er drie keer verloren, 1 keer gelijkgespeeld en 1 keer gewonnen. Afgelopen weekend werd er verloren met 2-1 bij
FC Groningen. In de KNVB beker schakelde Go Ahead Eagles 3 clubs uit; Almere City, Roda JC en Heerenveen. Opvallend
is dat de ploeg uit Deventer nog geen één tegentreffer hoefde te incasseren.

Foto: teamfoto Ajax
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
19’ Luuk Brouwers

0-1

Competitie:

TOTO KNVB Beker

26’ Giannis Botos

0-2

Datum: 		

10-02-2022

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

4.350

Scheidsrechter:

Danny Makkelie

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

29’ Elayis Tavsan

0-1

Competitie:

Eredivisie

37’ Jordy Bruijn (pen.)

0-2

Datum: 		

19-12-2021

Locatie: 		

De Adelaarshorst

Bezoekers: 		

0

Scheidsrechter:

Erwin Blank

Weer
trekken wij
ten strijde.
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INTERVIEW

MATTIJS BRANDERHORST
Mattijs Branderhorst heeft zich dit seizoen bewezen als één van de steunpilaren van N.E.C. De
doelman uit Tiel was ook tegen Ajax en FC Utrecht de uitblinker aan Nijmeegse zijde. Samen met
Branderhorst blikten wij terug op seizoen tot nu toe, de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles en zijn
toekomst.
Je stond vorige week in het VI elftal van de week door je prestaties tegen FC Utrecht, hoe heb jij
de wedstrijd beleefd?
“Voor mij persoonlijk was het een lekkere wedstrijd waarin ik veel te doen heb gehad. Je baalt
natuurlijk dat je geen drie punten pakt, maar voor mij persoonlijk een wedstrijd waarin ik me wel
heb kunnen onderscheiden. Het is vaak niet goed als een keeper zoveel te doen krijgt, dat betekent
dat de teamprestatie niet ideaal is. Je hoopt in zo’n wedstrijd dat wanneer je een paar belangrijke
reddingen maakt, dat de bal er aan de andere kant invliegt en er een resultaat wordt gehaald.”
Scheelt het dan wel dat je ziet dat alle concurrenten voor de achtste plaats ook nauwelijks punten
pakken?
“Jazeker. Wij hebben drie wedstrijden achter elkaar verloren, maar wel in wedstrijden waarin we,
ook de supporters, wisten dat het moeilijk werd. Wanneer je naar de programma’s kijkt van onze
22
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concurrenten en het aantal punten dat zij hebben gepakt, is dat eigenlijk perfect voor ons geweest.
De race om plek acht heeft er alleen twee kandidaten bij gekregen met Heracles en Heerenveen. Het
is heel simpel, als wij de achtste plek willen bereiken, moeten we gaan winnen. Het worden nog drie
hele spannende wedstrijden.”
Eerder dit seizoen verloren jullie in de beker tegen Go Ahead Eagles, wat zou er nu anders moeten
om wel de drie punten in Nijmegen te houden?
“Ik speelde toen zelf niet mee. Wat ik me er nog van kan herinneren is dat wij toen best aardig
begonnen, goed druk zetten, maar niet scoorden. De eerste kans die kregen scoorden ze gelijk.
Dan is het lastig om nog te winnen, omdat zij in de verdediging organisatorisch zeer goed staan.
Ze hebben het zelfs de topclubs erg moeilijk gemaakt en resultaten geboekt. In onze uitwedstrijd
tegen Go Ahead Eagles was het andersom, dat wij hen lieten komen en zelf in de omschakeling sterk
waren. Dat is toch een verschil bij ons, in thuiswedstrijden en uitwedstrijden worden andere dingen
verwacht. Je ziet dat we in uitwedstrijden dan ook betere resultaten boeken. Best veel ploegen in de
Eredivisie zijn gelijkwaardig en spelen uit defensief voetbal. Dan hebben wij toch wel moeite tegen
teams die zich ingraven. PEC Zwolle speelt bijvoorbeeld aanvallend voetbal, voor ons is dat ideaal,
omdat we dan zelf ook ruimte krijgen om te voetballen. Ik denk dat Go Ahead Eagles net als de
meeste ploegen hier zich gaat ingraven. Het wordt geen makkelijke wedstrijd.”
Wat is jouw rol in de solide defensie die jullie dit jaar hebben?
“Ik denk dat de samenwerking heel belangrijk is geweest. Hoe je met elkaar omgaat en hoe je elkaar
coacht. We hebben natuurlijk ook een tijdje zonder publiek gespeeld. Het is toch wel weer anders
geworden nu er weer publiek bij is. Ik kan heel goed mijn eigen ding doen, omdat ik kan vertrouwen
op de verdedigers.”
Is dit jouw beste seizoen tot nu toe als prof?
“Dat denk ik wel. Ik heb een half seizoen Eredivisie gespeeld bij Willem ll. Als ik mezelf vergelijk met
dat halfjaar ben ik toch wel op alle vlakken beter geworden. Ik ben sterker in de lucht, mijn trap
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is stabieler, het meevoetballen gaat beter en ben ook een stuk rustiger in mijn hoofd. Ik heb hier
bij N.E.C. natuurlijk ook al aardig wat meegemaakt. Ik ben van eerste keeper naar tweede keeper
gegaan en heb me daarna weer terug geknokt. Het is voor mij de afgelopen jaren hier een hele mooie
leerschool geweest, waarin alles nu op zijn plek lijkt te vallen.”
Je prestaties hebben je inmiddels een publiekslieveling gemaakt. Het ‘oeh aah Branderhorst’ was
goed te horen in de Galgenwaard. Wat doet dat met je?
“Dat vind ik wel echt mooi. Ik was een paar weken geleden bij de Jarda podcast en daar kwam het
onderwerp toevallig ter sprake. Dat was absoluut geen open sollicitatie, maar het is voor spelers
wel leuk om dergelijke liedjes te horen. Ik denk dat het er vooral mee te maken heeft dat ik de
penalty tegen Ajax pakte. Ik kwam de warming-up doen in Utrecht en dan staat 1200 man je naam te
scanderen, dat zijn wel echt mooie dingen.”
Het Nederlands elftal zit qua keepers op het moment niet breed, hou je het weleens met een
schuin oog in te gaten?
“Haha, het is maar net wat een bondscoach zoekt. Als je het voorbeeld Unnerstall ziet die bij Twente
heel anders moet keepen dan bij PSV, omdat er bij een topclub andere dingen worden gevraagd. Bij
een topclub gaat het meer om hoe je meevoetbalt en dat je de twee ballen die je op goal krijgt pakt.
Wat dat betreft past N.E.C. perfect bij mij en verwacht ik niet dat een bondscoach snel een keeper
selecteert die niet in de top drie keept.”
Hoe zie jij je toekomst bij N.E.C.?
“Ik heb nog een doorlopend contract bij de club. Ik zit hier goed en heb het naar mijn zin, zoals
iedereen ook zal merken. Je weet nooit hoe het precies loopt in het voetbal, maar ik ga er vanuit dat
ik hier volgend seizoen nog altijd onder contract sta.”
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EDIVISIE

E-DIVISIE FINALS
Op de KPN eDivisie Finals, die op 4 en 5 juni als onderdeel van het GG22 festival in Maastricht gespeeld worden,
ontmoeten N.E.C., SC Heerenveen, AZ, RKC, Vitesse, PSV, Feyenoord en FC Twente elkaar. De ploegen zullen
met elkaar strijden om de felbegeerde prijs van €50.000,-. De KPN eDivisie Playoffs en de KPN eDivisie Finals
zijn live te zien op zowel het YouTube- en Twitch-kanaal van de KPN eDivisie, als op ESPN.
In de play-offs rekende N.E.C. af met Sparta Rotterdam. In een thriller van een wedstrijd wisten Damian en Jonas
de Spartanen met 3-2 aan de kant te zetten. Makkelijk was de winst echter niet. In de eerste wedstrijd nam Damian
het op tegen Thomas de Zeeuw. Vooraf werd verwacht dat de Nijmegenaren hier het verschil konden maken.
Damian kwam snel op een 1-0 voorsprong en ging nadrukkelijk op zoek naar de 2-0, maar dit lukte niet. Zo trapte
Joas af met een 1-0 voorsprong voor het tweede duel. Hij kwam snel achter en moest uiteindelijk gaan verlengen.
De wedstrijd kende een doelpuntrijke verlenging, waarbij Joas uiteindelijk aan het langste eind trok. Hij breidde zijn
voorsprong uit naar 3-1, waarna in de blessuretijd nog één tegentreffer werd geincasseerd.
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BIKKEL OP BEZOEK BIJ
DE KONINGSSPELEN 2022
Vrijdag 22 april hebben eindelijk de Koningsspelen weer plaats mogen vinden. Bikkel kon deze
kans om lekker te bewegen samen met heel veel kinderen in Nijmegen niet aan zich voorbij laten
gaan, dus hij was erbij.
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest, er wordt op 6.000 basisscholen traditiegetrouw
gesport en bewogen. Bikkel is langs 11 van de 25 scholen gegaan die zich hebben opgegeven. Het
was genieten om te zien hoe blij de kinderen waren met Bikkel zijn komst.
Na honderden high fives, tientallen spelletjes, een aantal rondjes bij een sponsorloop en heel veel
knuffels kwam Bikkel moe maar voldaan weer aan bij het Goffertstadion. Alle scholen bedankt voor
de fijne samenwerking en hopelijk tot volgend jaar of een andere keer!
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