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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 spelen wij alweer onze laatste thuiswedstrijd van het kalenderjaar 2019. We ontvangen Almere
City FC in De Goffert, wat tevens de laatste wedstrijd in de tweede periode van dit seizoen betekent.
Na de nederlagen op bezoek bij FC Volendam en Excelsior is de kans op het winnen van deze periode
helaas verkeken, maar we moeten onze competitiedoelstelling niet uit het oog verliezen. We strijden voor
deelname aan de play-offs en zijn dit seizoen begonnen met bouwen aan een nieuw N.E.C.
Vanavond is Almere City FC onze tegenstander. De bezoekers staan twee punten onder ons en bevinden
zich in de middenmoot van de ranglijst. De wedstrijd is voor ons om die reden heel belangrijk. Een
overwinning tegen de ploeg uit Almere zorgt ervoor dat wij ons nestelen in de subtop van de competitie
en meer zekerheid inbouwen voor de tweede seizoenshelft. Zeker met de winterstop in het vooruitzicht
is dat een mooi en belangrijk gegeven.
Daarnaast staat de wedstrijd tegen Almere City FC in het teken van het goede doel. Onze stagiaires
hebben een ontzettend mooi project opgezet, waardoor er vanavond bijna 400 N.E.C.’ers op de
tribune zitten die het zich normaliter niet kunnen veroorloven om een wedstrijd te bezoeken. Ook de
supportersgroepen van Legio Noviomagum en de HKN zamelen houdbaar voedsel en speelgoed in voor
de voedselbank. Al met al bewijst het maar weer wat een volksclub N.E.C. is en daar mogen we allemaal
ontzettend trots op zijn!
Ik wil jullie allemaal van harte bedanken dat jullie vanavond weer aanwezig zijn in De Goffert! Ik wens jullie
ontzettend veel plezier en succes, ik reken op jullie!
Met vriendelijke groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kostuum: Hoogenboom Mode
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N.E.C.
N.E.C.

ALMERE CITY FC

TECHNISCHE STAF
François Gesthuizen (Trainer/Coach)
Rogier Meijer (Trainer/Coach)
Adrie Bogers (Trainer/Coach)
Gabor Babos

TECHNISCHE STAF
Ole Tobiasen (trainer/coach)
Anton Scheutjens (assistant-trainer)
Jack Austin (assistant-trainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

1. Agil Ethemadi (K)

22. Norbert Alblas (K)
31. Job Schuurman (K)
3. Rens van Eijden
4. Josef Kvida
5. Bas Kuipers
6. Tom van de Looi
7. Anthony Musaba
8. Jellert van Landschoot
9. Etien Velikonja
10. Jonathan Okita
11. Randy Wolters
12. Mart Dijkstra
14. Tom Overtoom
15. Niek Hoogveld
16. Souffian El Karouani
17. Ole Romeny
20. Ayman Sellouf
21. Zian Flemming
26. Cas Odenthal
28. Bart van Rooij
30. Frank Sturing

21. Timo Plattel (K)
22. Joshua Smits (K)
41. Stijn Keller (K)
2. Bram van Vlercken
3. Joedrick Pupe
4. Radinio Balker
5. Delvechio Blackson
6. Tim Receveur
7. Anass Ahannach
8. Niek Vossebelt
9. Thomas Verheydt
10. Ricardo Kip
11. Faris Hammouti
12. Ruggero Mannes
13. Bart Meijers
14. Damon Mirani
15. Dico Koppers
16. Nicky van Hilten
17. Anwar Bensahbouh
18. Ilias Alhaft
19. Torino Hunte
20. Kenneth Aninkora
24. Mees Kaandorp
25. Nick Venema
26. Jelle Goselink
27. Youri Loen
28. Shayon Harrison
30. James Efmorfidis

34. Terry Lartey Sanniez

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – ALMERE CITY FC
Na twee nederlagen op rij is de titel in de tweede periode buiten bereik, dus rond de thuiswedstrijd
tegen Almere City zal het vizier weer vooral op de reguliere ranglijst gericht zijn. Door de nederlagen
heeft N.E.C. een kleine buiteling gemaakt naar de achtste plek op de ranglijst, dus een overwinning
zou uiteraard heel welkom zijn.
Almere City staat op de elfde plaats met twee punten minder dan N.E.C. en won afgelopen vrijdag
met 3-0 van Top Oss. De drie wedstrijden daarvoor – tegen FC Den Bosch, SC Cambuur en Jong
Utrecht – gingen stuk voor stuk verloren. Nog een wedstrijd eerder werd juist knap met 1-0
gewonnen van NAC Breda. Het is tekenend voor de ploeg van trainer Ole Tobiasen, waar het dit
seizoen alle kanten mee op kan.
Vorig seizoen was de thuiswedstrijd tegen Almere City een wedstrijd waarin N.E.C. stevig uithaalde.
Door twee doelpunten van Jonathan Okita en een treffer van Mathias Bossaerts was het bij rust al
3-0. Na de pauze schroefden Jordy Bruijn en Mathias Bossaerts de score op tot 5-0. In Nijmegen
en omstreken zullen ze vanavond met een kleinere overwinning ook best genoegen nemen. Het
zou een langere serie nederlagen voorkomen en tevens zorgen dat N.E.C. zich weer wat steviger
nestelt in het linkerrijtje.
Bij Almere City zien we twee spelers terug die eerder uitkwamen voor N.E.C. Onder de lat van
de Flevolanders is steevast een plekje ingeruimd voor doelman Joshua Smits, terwijl ook Youri
Loen iedere week deel uitmaakt van de elf namen op het wedstrijdformulier. Josef Kvida en Tom
Overtoom hebben juist een sportief verleden in Almere.
Op het moment van schrijven is nog niet bekend of er ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen
Excelsior wijzigingen in de opstelling worden doorgevoerd. Laten we in ieder geval hopen dat op
deze vrijdag de dertiende blijkt dat in het verleden behaalde resultaten nu eens wél een garantie
zijn voor succes. Dan moet het namelijk helemaal goed komen: Almere City wist in onze bloedkuul
namelijk nog nooit met drie punten aan de haal te gaan. Laten we dat vooral zo houden!
Door Teun van Thiel
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brand strategy

creative design

web development

F-Graphics is meer dan alleen
een reclamebureau uit N�megen
W� helpen bedr�ven en organisaties met het oplossen van hun vraagstuk op het gebied van
brand strategy, creative design en web development.
W� z�n F-Graphics. Een reclamebureau dat gelooft in het veranderen van de online en ofﬂine wereld.
De combinatie technologie en creativiteit zorgt ervoor dat ideeën worden omgezet in realiteit. Toe aan
vernieuwing? Take it to the next level.

Kerkenbos 1222C, 6546 BE N�megen
T 024 373 22 99 | info@f-graphics.nl | f-graphics.nl

DE TEGENSTANDER: ALMERE CITY FC
Vandaag treft N.E.C. in eigen huis Almere City FC. De ploeg van kersverse hoofdtrainer Ole Tobiasen bezet een plaats
in de middenmoot van de ranglijst. De ambities van de club liggen hoger, waardoor de club enkele weken geleden
afscheid nam van trainer Robert Molenaar.
De club uit Flevoland speelt de thuiswedstrijden in het

zijn er een kleine greep uit. Dit seizoen is vooral Shayon

Yanmar Stadion, dat plaats biedt aan 4500 toeschouwers.

Harrison op schot. De Engelse aanvaller heeft al zeven

Almere City FC werd verplaatst van Amsterdam naar

doelpunten gescoord in zijn eerste seizoen voor de zwarte

Almere en speelt sinds 2005 in de Eerste Divisie, toen nog

schapen.

onder FC Omniworld. De eerste jaren had de club moeite
met presteren, maar sinds het seizoen 2014/15 is de

De ambities in Almere liegen er niet om. Er is een plan klaar

club een vaste waarde in de middenmoot van de Keuken

om binnen een aantal jaar de Eredivisie te bestormen.

Kampioen Divisie. In het seizoen 2017/18 was de club zelfs

Daarvoor zal de Almeerse club echter nog wel een stap

dicht bij promotie. In de eerste ronde van de play-offs

moeten zetten, want momenteel is de ploeg terug te

werd Roda JC verslagen, dat toen degradeerde. In de finale

vinden op de elfde positie op de ranglijst. Met 25 punten

was De Graafschap over twee wedstrijden met 2-3 te sterk.

uit 18 duels staan de bezoekers twee punten achter op de
Nijmegenaren.

De club heeft in de prille historie toch al een redelijk lijstje
met bekende namen opgeleid. Nordin Amrabat, Oussama
Assaidi, Vincent Janssen, Pablo Rosario en Jeremain Lens
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

21. Jonathan Okita 1-0

Competitie: Keuken Kampioen Divisie

37. Jonathan Okita 2-0

Datum: 22-02-2019

42. Mathias Bossaerts 3-0

Locatie: De Goffert

72. Ferdy Druijf 4-0
82. Mathias Bossaerts 5-0

Bezoekers: 7467

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

8. Edoardo Soleri 1-0

Competitie: Keuken Kampioen Divisie

Scheidsrechter: Allard Lindhout

Datum: 05-10-2018
Locatie: Almere City Stadion
Bezoekers: 2573
Scheidsrechter: Christiaan Bax

Weer
trekken wij
ten strijde.
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - ALMERE CITY FC
Op 18 augustus 2017 speelde N.E.C. en Almere City tegen elkaar in de Jupiler League. Het was de
eerste wedstrijd van het seizoen en betekende een goede start voor de formatie van toenmalig
trainer Adrie Bogers.
De wedstrijd begon teleurstellen: nog voordat
de eerste minuut was verstreken lag Guus
Joppen al geblesseerd op de grond. Na een
blessurebehandeling moest de verdediger zich
na enkele minuten laten vervangen voor Michael
Heinloth. In de minuten die Joppen wel speelde,
was de debuterende back wel verantwoordelijk
voor de eerste grote kans van de wedstrijd.
Zijn voorzet kwam op het hoofd van verdediger
Ted van de Pavert, maar de bal belandde naast
het doel. Iets voor het halfuur was het Almere
City aanvoerder Tom Overtoom die drie spelers
van N.E.C. passeerde en gevaarlijk kon worden.
Even later was het Jordan Larsson die N.E.C.
met een schuiver op 1-0 zette. Toch leek N.E.C.
vlak voor rust de deksel op de neus te krijgen,
Valpoort scoorde de gelijkmaker op aangeven

Weer
trekken wij
ten strijde.

van Hoefdraad. Het spektakel in het laatste
kwartier voor rust was nog niet voorbij, want in
de blessuretijd van de eerste helft was het Arnaut
Groeneveld die de 2-1 scoorde met een hakje.
De tweede helft bracht weer iets minder spektakel,
al was het na 52 minuten Larsson die zijn voor zijn
tweede van de avond tekende en de marge op
twee bracht. Verschillende kansen op een vierde
treffer in De Goffert werden gepareerd door
doelman Chiel Kramer. Onder andere Larsson en
Groeneveld wisten het net niet meer te vinden.
Door de overwinning startten de Nijmegenaren
uitstekend aan het seizoen.
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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.
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Bas kuipers

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

Frank Sturing:

Nijmeegs jeugdproduct in de defensie van N.E.C.
Frank sturing (22) is intussen al meer dan een decennia in dienst bij N.E.C. Overgekomen van C.S.V. Oranje
Blauw, een amateurclub nog geen drie kilometer van De Goffert af, doorliep hij de jeugdopleiding en brak
hij in 2016 door naar het eerste. Sturing is Nijmegenaar in hart en nieren en op-en-top N.E.C.’er. ‘Dit is
mijn club’.
Het was zeker niet de minste wedstrijd waarin je kan

totaal maakte Sturing die week maar liefst 188 minuten voor

debuteren. Uit tegen aartsrivaal Vitesse stond zijn naam

de Nijmeegse grootmacht als centrale verdediger.

tussen de andere basisspelers. “Dat herinner ik mij nog
goed, ja”, knikt Sturing trots. “Ik zat toen al bij de selectie en ik

Het was ook het jaar dat N.E.C. degradeerde naar de Eerste

mocht die week ervoor ook al spelen in een oefenwedstrijd.

Divisie, nadat het de play-offs verloor van NAC Breda. Een

Dat liet de trainer zo staan voor de derby. Geweldig

jaar om van te leren, maar ook om snel te vergeten. “Dat

natuurlijk om mee te maken.” Even leek N.E.C. toen met

was een pittig seizoen. Voor zowel supporters als spelers

één punt huiswaarts te gaan, maar Vitesse kreeg met wat

waren het moeilijke tijden. De sfeer binnen het team was

geluk een penalty toegewezen in de 84e minuut; waardoor

toen soms een stuk minder dan dat het nu is”, vertelt de

het beslist werd op 2-1. “Het had een nóg mooier debuut

Nijmegenaar.

kunnen zijn als we een resultaat hadden gehaald, maar voor
mij persoonlijk was dit ontzettend indrukwekkend als eerste

“Toen werden de jonge jongens heel anders opgevangen

wedstrijd.”

dan nu. De resultaten waren minder en de druk was hoog,
omdat er tegen degradatie gevochten werd. Dat zorgde

Het was direct een vuurdoop voor de toen nog 19-jarige

voor een zekere sfeer binnen de ploeg. Anno nu, is dat heel

Sturing, want drie dagen daarna volgde een midweekse

anders. Jonge spelers worden juist heel warm ontvangen.

wedstrijd uit tegen Groningen en diezelfde week kwam Ajax

Onderling gaat iedereen goed met elkaar om. Dat is echt

zaterdagavond op bezoek in De Goffert. “Ja dat was mij het

een sterk punt van deze selectie.”

weekje wel”, blikt de 22-jarige verdediger terug. “Alle drie de
wedstrijden mocht ik beginnen in de basis. Dan merk je wel

Intussen mag gesteld worden dat N.E.C. opnieuw aan het

dat je het snelst dingen leert, door gewoon te spelen.” In

bouwen is aan haar clubvisie. De jeugd heeft de toekomst
14

INTERVIEW
bij N.E.C. “Er breken nu een stuk meer jongens door. Dat

Sturing geen vaste plek heeft in de basis, valt de keuze

is heel positief, want er loopt genoeg talent rond hier.” Zelf

regelmatig op hem als invaller. In de wedstrijd uit tegen

werd Sturing bij de selectie van het eerste toegevoegd toen

lijstaanvoerder Cambuur speelde hij de volledige 90

de doorstroom naar het eerste nog mager was. “Ik ben

minuten en hield hij met consorten de ‘nul’.

er erg trots op dat ik het toen gehaald heb. Onder Ernest
Faber mocht ik al paar keer meetrainen en was ik erbij met

De geboren Nijmegenaar groeide op in Weezenhof, een

oefenwedstrijden. Uiteindelijk kreeg ik een contract van drie

wijk in Zuid-Nijmegen. Onder de rook van de Goffert

jaar en die is later verlengd met twee jaar.”

begon hij met voetballen bij Oranje Blauw en werd als
pupil opgepikt door N.E.C. Een huwelijk dat nog altijd

Dat nieuws werd door het thuisfront enthousiast

standhoudt. “N.E.C. is mijn club. Ik ging met mijn familie

ontvangen. Met zijn twee broers en vader, mag huize

naar de wedstrijden toe toen ik de jeugdopleiding

Sturing ‘voetbalgek’ genoemd worden. “Mijn pa speelde

doorliep. Ik wist wel dat ik redelijk kon voetballen, maar

altijd op hoog niveau amateurvoetbal en mijn broers

het besef dat ik er serieus werk van wilde maken, kwam

ook. Eentje daarvan tegenwoordig niet meer, en een

vrij laat. In de C-jeugd ofzo”, lacht Sturing nuchter.

andere broer speelt bij Juliana.” De jongste kroost, Frank
dus, draagt het shirt van N.E.C. “Ze bezoeken zoveel

Komende wedstrijd kan N.E.C. de kater wegspoelen

mogelijk wedstrijden”, vertelt de 22-jarige Nijmegenaar.

tegen Almere City. De Nijmeegse equipe pakte slechts
één punt uit de laatste drie duels. “We waren lekker

Begin dit seizoen maakte Sturing veel minuten, maar

bezig en hebben alsnog een goede periode gedraaid,

sinds de terugkomst van Rens van Eijden moest de

alleen een resultaat halen lijkt nu wel ver weg”, is de

jongeling een pas op de plaats maken. Mentaal blijkt

22-jarige realistisch. “Tegen Almere zal een moeilijke

Sturing sterk te zijn. “Ik wil spelen natuurlijk. Dat wil

wedstrijd worden. Dit is een wedstrijd die we over de

iedereen wel, maar met de ervaring die Rens brengt snap

streep willen trekken, zodat we weer een keer die drie

ik dat er keuzes gemaakt moeten worden.” Ondanks dat

punten pakken.”

Weer
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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

Scholen nemen deel aan N.E.C. for Success
De afgelopen periode hebben weer verschillende basis- en middelbare scholieren deelgenomen aan
het onderwijsproject van N.E.C. Nijmegen: N.E.C. for Success. Graag stellen we je voor aan een van die
scholieren die heeft deelgenomen aan het project: de 11-jarige Jesper uit groep 8.
De scholieren die deelnemen aan het project hebben ieder hun
leerdoel waaraan ze willen werken. Het idee om te mogen leren in
het Goffertstadion sprak hem gelijk aan. “Mijn juf vroeg of ik het leuk
vond om mee te doen aan N.E.C. for Success”, vertelt Jesper. “Ik ben op
school nogal verlegen en bij N.EC. for Success heb ik gewerkt aan mijn
zelfvertrouwen. Ik heb er ook voor gekozen om mee te doen, omdat
ik een N.E.C.-fan ben en soms met mijn opa naar de wedstrijden van
N.E.C.”

Praten voor een groep was eerst nog eng, maar daar is verandering
ingekomen voor de 11-jarige Jesper. “Als je de eerste keer bij N.E.C.
for Success komt dan maak je een leerdoel en dat van mij was meer
zelfvertrouwen krijgen. Ik heb geleerd om te praten voor de groep. Ik
vond dat beste spannend want er zitten allemaal kinderen van andere
scholen in de groep. We hebben ook geleerd hoe je goed moet
samenwerken. In de pauze heb ik ook een aantal nieuwe spelletjes van
de andere kinderen geleerd.”

De bijeenkomsten kennen veel variatie. Veel leuke spelletjes zoals het
portofoonspel. "Hierbij hebben we een speurtocht door het stadion
gedaan en moesten we de antwoorden van verschillende vragen door
een portofoon aan onze teamleden doorgeven. Daarnaast kwam een
N.E.C.-speler langs, Job Schuurman! We hebben deze speler mogen
interviewen en we zijn met hem op de foto geweest.”
Jesper geeft aan dat hij heeft geleerd om voor een groep te praten.
Dat vond hij logischerwijs best spannend en er zaten ook nog eens
kinderen van andere scholen in de groep. Daarnaast heeft hij ook
geleerd hoe je goed moet samenwerken en hebben kinderen hem
nieuwe spelletjes geleerd.

Volgens Jesper is het een dikke aanrader voor kinderen om mee te
doen. "Het is heel leuk en gezellig bij N.E.C. for Success! Je doet leuke
activiteiten en je leert ook nog wat dingen. De begeleiding is heel aardig
en als je iets niet snapt, helpen ze je. We zijn ook in de kleedkamer
van N.E.C. geweest en hebben een speler gezien. Tijdens het afscheid
heb ik ook nog twee kaartjes voor de wedstrijd N.E.C. - Almere City
gekregen, hier ga ik natuurlijk met mijn opa naar toe."
Lijk het jou ook leuk en zinvol om een keer deel te nemen aan N.E.C. for
Success? Ga dan voor meer informatie en het aanmeldformulier naar:
www.necmaatschappelijk.nl/necforsuccess
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WEDSTRIJD IN BEELD EXCELSIOR - N.E.C.
Afgelopen week ging N.E.C. met 2-1 ten onder tegen Excelsior. Ondanks
een doelpunt van Ole Romeny konden de aspiraties voor de winst van de
tweede periode worden doorgespoeld. Vanuit de ogen van huisfotograaf
Broer van den Boom kijken we terug op de wedstrijd in Rotterdam.

UITSLAG
EXELSIOR - N.E.C.

2-1
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Foto's: Broer van den Boom
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N.E.C. JUNIORS

MET N.E.C. NAAR PATHÉ?
Wil je naar de film Frozen of naar The Adams Family? Dat
kan deze middag! Vanaf 16.00 uur zijn er 2 zalen speciaal
voor jullie gereserveerd, tevens staat er in de centrale
hal een springkussen en kun je geschminkt worden.
Weet je al welke film je wilt zien? Stuur dan een mail
naar juniors@nec-nijmegen.nl en geef je op, geef je
naam en lidnummer door. Wil je iemand meenemen en
zijn zij geen lid van N.E.C. Juniors? Dat kan uiteraard ook
de entreeprijs is dan 6,- t/m 11 jaar en 9 euro boven de
11 jaar. Geef dit ook aan de mail die je naar ons stuurt.
Zien we je de 18e?

18 DECEMBER
20

MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

FC EINDHOVEN – N.E.C.
VRIJDAG 20 DECEMBER 2019 20.00 UUR
JAN LOUWERS STADION
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - FC DEN BOSCH
ZONDAG 12 JANUARI 2020 16.45 UUR
STADION DE GOFFERT

SEIZOEN-/ CLUBKAART ÉÉN OP VIER

MVV – N.E.C.
VRIJDAG 17 JANUARI 2020 20.00 UUR
STADION DE GEUSSELT

1 KAART PER UITKAART

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

17

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DAG

DATUM
6 december

Jong PSV

		

SC Telstar

1-1

NAC Breda

		

Almere City

3-0

TOP Oss

		

FC Dordrecht

2-4

SC Cambuur

Excelsior

2-1

N.E.C.

		

FC Den Bosch

2-2

De Graafschap

		

FC Eindhoven

1-4

FC Volendam

		

MVV Maastricht

1-1

Jong FC Utrecht

Jong AZ

4-1

Helmond Sport

Jong Ajax

2-0

Roda JC Kerkrade

THUIS

TIJD

18

		

SPEELRONDE

UIT

1-1

9 december

DAG

DATUM
13 december

UIT

Helmond Sport

20.00 uur

Go Ahead Eagles

		

Top Oss

20.00 uur

Excelsior

		

Roda JC Kerkrade

20.00 uur

Jong AZ

N.E.C.

20.00 uur

Almere City

De Graafschap

20.00 uur

SC Telstar

		

Jong PSV

20.00 uur

FC Dordrecht

		

NAC Breda

20.00 uur

FC Den Bosch

		

FC Volendam

20.00 uur

MVV Maastricht

		

Jong FC Utrecht

20.00 uur

FC Eindhoven

		

SC Cambuur

20.00 uur

Jong Ajax
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UITSLAG

Go Ahead Eagles

		

SPEELRONDE

THUIS

DAG

DATUM
20 december

THUIS

TIJD

UIT

Jong FC Utrecht

20.00 uur

Go Ahead Eagles

Almere City

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

		

Jong Ajax

20.00 uur

TOP Oss

		

FC Den Bosch

20.00 uur

Jong PSV

		

FC Eindhoven

20.00 uur

N.E.C.

		

MVV Maastricht

20.00 uur

Helmond Sport

		

FC Volendam

20.00 uur

De Graafschap21 december

		

NAC Breda

20.00 uur

FC Dordrecht

Excelsior

20.00 uur

SC Cambuur

SC Telstar

20.00 uur

Jong AZ

		

22 december
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 6 DECEMBER 2019

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

18

13

3

2

32

42

2

Jong Ajax

18

11

3

4

24

36

3

De Graafschap

18

9

8

1

22

35

4

FC Volendam

18

10

3

5

4

33

5

NAC Breda

18

9

4

5

9

31

6

Excelsior

18

9

4

5

5

31

7

Go Ahead Eagles

18

6

10

2

7

28

8

N.E.C.

18

7

6

5

5

27

9

Jong FC Utrecht

18

7

6

5

3

27

10

SC Telstar

18

7

4

7

0

25

11

Almere City FC

18

7

4

7

-1

25

12

FC Den Bosch

18

4

10

4

1

22

13

FC Eindhoven

18

6

3

9

-11

21

14

Jong AZ

18

5

4

9

-4

19

15

Roda JC Kerkrade

18

4

7

7

-6

16

16

Jong PSV

18

4

4

10

-13

16

17

MVV Maastricht

18

4

4

10

-14

16

18

TOP Oss

18

4

3

11

-18

15

19

Helmond Sport

18

3

5

10

-21

14

20

FC Dordrecht

18

1

5

12

-24

8

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Robert Mühren

SC Cambuur

14

Lassina Traore

Jong Ajax

13

Jurgen Ekkelenkamp

Jong Ajax

11

Reda Kharchouch

SC Telstar

11

Ike Ugbo

Roda JC Kerkrade

10

Jamie Jacobs

SC Cambuur

9

Ralf Seuntjens

De Graafschap

8

Anthony van den Hurk

MVV Maastricht

8

Ruben da Rocha Rodrigues FC Den Bosch

8

Zian Flemming

N.E.C.

5

Ole Romeny

N.E.C.

5

Jonathan Okita

N.E.C.

5
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TALENT IN BEELD

Tijdens Talent in beeld lichten wij elke keer een speler uit de
Voetbalacademie uit. Deze keer is dat Jamairo Appiah, 15 jaar, dit seizoen
spelend in de O17-1 al aanvaller.
N.E.C.
Jamairo begon met voetballen toen hij 6 jaar oud. Voordat
hij hier in Nijmegen terecht kwam speelt hij bij Zeeburgia in
Amsterdam. Daar werd al snel duidelijk dat Jamairo beter
was dan de gemiddelde voetballer. Dit leverde hem dan
ook KNVB-trainingen op voor spelers onder 17 jaar. Hier
wist hij zich al snel in op de kaart te zetten en was het N.E.C.
die zich al gauw kwam melden. Ondanks de afstand tussen
zijn woonplaats en de Eendracht hoefde Jamairo niet lang
na te denken en is begint het dit seizoen aan zijn eerste jaar
hier in Nijmegen.

wordt, heeft Jamairo nog vele hoogtepunten mee te maken.
Stiekem hoop hij al dat deze dit seizoen al gaan komen.
Buiten N.E.C. kent hij wel enkele momenten die hem bij
gebleven zijn, zoals toernooien met clubs als Anderlecht,
waren voor hem een mooie ervaring.

Jamairo omschrijft zichzelf als een technische balvaste
speler met flink wat diepgang in zijn spel. Hij weet dan ook
goed waar zijn kwaliteiten liggen, namelijk in de 1 tegen 1
situaties en zijn ruimtelijke inzicht. Toch is hij er zich van
bewust dat het altijd nog beter kan. Zo vindt hij dat het
verdedigend nog wel wat beter kan en is traint hij hard
om ook zijn mindere linkerbeen verder te ontwikkelen.
Als Jamairo zich met iemand zou moeten vergelijken zou
dat PSV’er Steven Bergwijn. “Hij is erg creatief aan de bal
en heeft snelheid. Toch kan hij ook als aanspeelpunt
functioneren”.

Toekomst
Voor jamairo is het doel helder. Als volgende stap in zijn
carrière hoopt hij zo snel mogelijk aan te sluiten bij het
eerste elftal van N.E.C. en daar vervolgens door te breken
en zich als voetballer steeds beter ontwikkelen. Maar hij kijkt
ook al verder dan dat en hoopt hij op een internationale
carrière bij een Europese topclub. Een specifieke club
kan hij nog niet opnoemen. Na zijn eigen voetbalcarrière
ambieert Jamairo een trainersfunctie. “Dat is niet alleen
omdat veel voetballers dat doen na hun carrière maar
vooral omdat ik het echt leuk vind. Om al zijn dromen te
verwezenlijken blijft hij elke dag hard trainen en haalt hij
het uiterste uit zichzelf om al zijn kwaliteiten te verbeteren.

Hoogtepunt
Gezien het feit dat dit zijn eerste seizoen hier in Nijmegen

Buiten het veld
De tijd die hij buiten het voetbal over heeft besteed hij het
liefst met zijn hechte familie en vrienden. Daarnaast kijkt
Jamairo graag naar series en documentaires die voetbal
gerelateerd zijn.
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VOETBAL ACADEMIE

26

STAGIAIRSPROJECT

Midden november is N.E.C.-projectgroep ‘Het Goede
Doel’ met Voedselbank Nijmegen de samenwerking
aangegaan. Het werd voor supporters mogelijk gemaakt
om voor slechts vijf euro een stoeltje te doneren aan
de Voedselbank. Het resultaat: tientallen gezinnen en
honderd andere deelnemers gaan de wedstrijd tegen
Almere City bezoeken, dankzij de gulle donaties!
N.E.C. is trots en blij met de vrijgevigheid van haar
supporters. De positieve reacties die zowel N.E.C. als

Voedselbank ontvangen hebben op de actie, waren
hartverwarmend! Honderden toegangskaarten zijn bij
uitgiftepunten van Voedselbank Nijmegen afgelopen week
uitgedeeld onder de deelnemers van Voedselbank. Daar
heeft N.E.C. nog een klein extra cadeautje gedaan: een
gratis lidmaatschap voor dit seizoen bij de N.E.C.-Juniors.
Namens N.E.C.-projectgroep Het Goede Doel en
Voedselbank Nijmegen, iedereen ontzettend bedankt voor
de geslaagde actie!
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N.E.C. HERDENKT

N.E.C. HERDENKT OVERLEDENEN 2019
De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar speelt N.E.C. op zondag 12 januari om 16.45 uur thuis tegen
FC Den Bosch. Voorafgaand aan het duel zal in het teken staan van supporters, (oud-)spelers en/of
mensen met een N.E.C.-hart die we het afgelopen jaar verloren zijn. Als passend eerbetoon zal er vanaf
komend jaar iedere eerste thuiswedstrijd van het nieuwe kalenderjaar voor hen één minuut stilte in
acht worden genomen.
N.E.C. is een hechte familie, waarbij we met respect willen
terugdenken aan de mensen die het afgelopen jaar de club
zijn ontvallen. Met deze minuut van stilte bewijzen we onze
laatste eer voor de jarenlange betrokkenheid waarmee zij
zich voor onze club hebben ingezet.
"Dit is een passend eerbetoon van en aan iedereen die
betrokken is bij N.E.C.", vertelt RvC-lid Leonard Ariëns.
"Vanuit de Supportersraad is dit idee gekomen om op deze
wijze de eerste thuiswedstrijd van het jaar te gebruiken als
een moment van bezinning voor al die mensen voor wie
N.E.C. duidelijk zoveel betekenden.”

Voorafgaand aan de wedstrijd verschijnen de namen van
alle overledenen op het scherm in het Goffertstadion. Het
is voor iedereen mogelijk om een naam van een overleden
dierbare door te geven die N.E.C. een warm hart toedroeg.
Via het mailadres info@nec-nijmegen.nl (onder vermelding
van: ‘N.E.C. Herdenkt’) geef je deze naam door aan de club,
waarna N.E.C. ervoor zorgt dat deze naam op het scherm
zal worden getoond voorafgaand aan het thuisduel tegen
FC Den Bosch.
Let op: opgeven kan tot vrijdag 10 januari 16.00 uur!
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