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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,
Ik heet jullie allemaal van harte welkom in het Goffertstadion. Vanavond nemen we het wederom
op tegen een tegenstander van formaat: Go Ahead Eagles. Na de 2-0 nederlaag in Dordrecht zijn
we erop gebrand om vandaag de punten in Nijmegen te houden. Met de steun van jullie, onze
fanatieke achterban, strijden we voor de drie punten!
Met een respectievelijke negende en twaalfde positie op de ranglijst kunnen we stellen dat beide
ploegen niet goed aan het competitieseizoen zijn begonnen. Met de jonge spelersgroep die we
hebben is het belangrijk dat we elke wedstrijd stappen maken en de nodige ervaring opdoen. Dat
is de enige manier hoe ons team kan groeien en daar zijn we ons van bewust. Tegen Go Ahead
Eagles willen we de volgende stap in deze ontwikkeling zetten.
Samen zijn wij N.E.C. en trekken wij vanavond ten strijden voor een goed resultaat! Bij deze wens
ik jullie veel plezier en succes, ik reken op jullie!
Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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N.E.C.
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GO AHEAD EAGLES

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

TECHNISCHE STAF
Hoofdtrainer: Jack de Gier
Marco Heering
Kick Maatman
Harmen Kuperus

1. Mattijs Branderhorst (K)

1.

Hobie Verhulst

22. Norbert Alblas (K)

18.

Lars Jansen

20.

Jay Gorter

2.

Wout Droste

3.

Gino Bosz

4. Josef Kvida

4.

Jeroen Veldmate

5. Bas Kuipers

5.

Elso Brito

15.

Nicolas Abdat

17.

Julius Bliek

19.

Joran Swart

25.

Boyd Lucassen

9. Etien Velikonja

27.

Jenthe Mertens

10. Jonathan Okita

31.

Sam Beukema

33.

Jarno van den Bos

34.

Donny van Iperen

6.

Elmo Lieftink

14. Tom Overtoom

10.

Alexander Bannink

15. Niek Hoogveld

22.

Max Leeflang

23.

Richard van der Venne

24.

Mael Corboz

35.

Zakaria Eddahchouri

7.

Jaroslav Navrátil

8.

Antoine Rabillard

9.

Maecky Ngombo

11.

Adrian Edqvist

12.

Martijn Berden

21.

Samuel Wakana

26.

Maarten Pouwels

31. Job Schuurman (K)
3. Rens van Eijden

6. Tom van de Looi
7. Anthony Musaba
8. Jellert van Landschoot

11. Randy Wolters
12. Mart Dijkstra

16. Souffian El Karouani
17. Ole Romeny
20. Ayman Sellouf
21. Zian Flemming
26. Cas Odenthal
28. Bart van Rooij
30. Frank Sturing
34. Terry Lartey Sanniez

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – GO AHEAD EAGLES
N.E.C. heeft vanavond de kans om in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles het blazoen weer op
te poetsen na de pijnlijke 2-0 nederlaag die vorige week werd geleden in en tegen Dordrecht. Vier
dagen eerder werd op basis van strijd en passie nog een punt uit het vuur gesleept tegen koploper
De Graafschap en tegen hekkensluiter Dordrecht moesten vervolgens drie punten aan het totaal
toegevoegd gaan worden. Dat liep even anders. N.E.C. werd op alle fronten afgetroefd door de nummer
laatst op de ranglijst en ging uiteindelijk met de Nijmeegse staart tussen de benen terug de bus in.
Vanavond zal in de eigen Goffert uit een heel ander vaatje getapt moeten gaan worden in de wedstrijd
tegen Go Ahead Eagles, dat tot nu toe twee punten meer wist te verzamelen dan N.E.C. en drie plaatsen
hoger staat op de ranglijst (9e).
Het treffen met de Eagles betekent een weerzien met de vorig seizoen in Nijmegen ontslagen Jack
de Gier, die sinds deze zomer aan het roer staat in Deventer. Het had niet veel gescheeld of de
Deventenaren waren dit seizoen in de Eredivisie uitgekomen. In de finale van de play-offs was RKC na
een zelden vertoond spektakelstuk uiteindelijk nét te sterk, door na 98 minuten voetbal uiteindelijk met
4-5 te winnen in de Adelaarshorst. Wie van bizarre wedstrijden houdt, doet er goed aan de samenvatting
van die wedstrijd nog even op te snorren.
In de Goffert zullen we vanavond met iets minder spektakel ook al tevreden zijn, als de punten uiteindelijk
maar in Nijmegen blijven. Eenvoudig zal de klus wederom niet worden. Go Ahead Eagles verloor geen van
haar laatste drie wedstrijden en boekte dit seizoen al enkele overtuigende overwinningen (5-0 tegen SC
Cambuur, 4-0 tegen Jong FC Utrecht). Opvallend is dat het doelsaldo van Go Ahead exáct hetzelfde is als
dat van N.E.C. Beide ploegen maakten dit seizoen tot dusverre dertien doelpunten en kregen evenzoveel
tegentreffers te verwerken. Topscorer bij de Eagles is aanvallende middenvelder Richard van der Venne,
die tot dusverre driemaal doel trof.
N.E.C. staat op het moment op de twaalfde plaats op de ranglijst, waarop heel veel ploegen heel dicht bij
elkaar staan. Wordt vanavond gewonnen van Go Ahead Eagles dan kun je zomaar vijf plaatsen stijgen,
maar bij verlies kun je ook zomaar vier plekken naar beneden buitelen. Zoals het cliché vaak klinkt kan
het ook nu weer alle kanten op, maar één ding mag in de Goffert vanavond verwacht worden: strijd! Want
verliezen kan, maar mag nooit en te nimmer op basis van strijd gebeuren. De mouwen opstropen, het
gras van de Goffert met hand en tand verdedigen en hopelijk drie punten bijschrijven aan het eind van
de rit, zo luidt het devies. Knokken voor rood, zwart en groen!
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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: GO AHEAD EAGLES
De tegenstander van vanavond is afkomstig uit Deventer en speelt de thuiswedstrijden in De Adelaarshorst.
Trainer is Jack de Gier, een niet onbekende naam in Nijmegen. Als speler stond De Gier drie jaar onder
contract bij N.E.C. en speelde 87 wedstrijden waarin hij 28 keer scoorde. Vorig seizoen stond de oefenmeester
nog in Nijmegen voor de groep. Hij heeft het seizoen echter niet af kunnen maken. De club is opgericht in
1902, toen als Be Quick, drie jaar later werd dit Go Ahead en in 1971 werd de naam veranderd in de huidige
naam Go Ahead Eagles.
Vorig seizoen was de ploeg heel dichtbij promotie naar

In het huidige seizoen staat de ploeg uit Deventer

de Eredivisie, maar RKC Waalwijk, bleek net te sterk. Na

na zeven wedstrijden op een negende plaats met elf

een doelpuntloos gelijkspel leek Go Ahead het thuis af

punten. Topscorer is Richard van der Venne met drie

te kunnen maken. Nadat Pieter Langendijk in de 89e

goals. Afgelopen vrijdag werd er met 1-1 gelijk gespeeld

minuut de 4-3 binnenschoot leek het niet meer mis te

tegen Jong Ajax. Na een vroege openingstreffer van Sam

kunnen gaan, maar in diep in de blessuretijd was het Stijn

Beukema was het in de tweede helft Jurgen Ekkelenkamp

Spierings die de gelijkmaker binnenschoot. In een alles of

die de gelijkmaker maakte.

niets poging held uiteindelijk RKC een penalty over waarna
de Waalwijkse ploeg won met 4-5 en promoveerde. N.E.C.
verloor in de eerste ronde van dezelfde tegenstander.

7

MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

2. Paco van Moorsel 1-0

Competitie: Jupiler League

10. Richard van der Venne 2-0

Datum: 23-3-2018

16. Ferdy Druijf 2-1

Locatie: Adelaarshorst

23. Jeroen Veldmate 3-1

Bezoekers: 8923

36. Joey van den Berg 3-2

Scheidsrechter: Christiaan Bax

37. Jeroen Veldmate 4-2
66. Ferdy Druijf 4-3
84. Mike Trésor Ndayishimiye 4-4

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

39. Sven Braken 0-1

Competitie: Jupiler League

71. Paco van Moorsel 1-1

Datum: 28-09-2018
Locatie: Goffertstadion
Bezoekers: 9842
Scheidsrechter: Kevin Blom

Weer
trekken wij
ten strijde.
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FOTO: BROER VAN DEN BOOM

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - GO AHEAD EAGLES
De tegenstander van vanavond zijn we vorig seizoen ook tegen gekomen in de Keuken Kampioen Divisie.
Op 12 januari van dit jaar was Anass Achahbar drie keer trefzeker in de met 5-1 gewonnen wedstrijd. De
wedstrijd betekende een bijna perfect debuut voor de nieuw aangestelde coach Pepijn Lijnders.
Als degradant trad N.E.C. aan in de tweede wedstrijd

N.E.C. kwam sterk uit de kleedkamer en wilde de wedstrijd

om de derde periode. Pepijn Lijnders koos in de aanval

zo snel mogelijk beslissen. In de 49e minuut leek dat ook

voor Achahbar, waar de voorgaande wedstrijden vooral

te gebeuren, Jari Schuurman schoot de bal de kruising na

Sven Braken de voorkeur kreeg. N.E.C. begon sterk aan

een voorzet van Heinloth. Als Go Ahead nog een beetje

de wedstrijd zonder echte grote kansen te krijgen. Na

hoop werd die ongeveer tien minuten later aan flarden

17 minuten was het dan toch Achahbar die na een assist

geschoten. Achahbar tekende in de 61e minuut voor de

van Kadioglu binnen kon schieten. Ondanks dat N.E.C.

4-1 nadat Stevens een schot van Breinburg liet glippen en

ook na het doelpunt de betere bleef, scoorde Go Ahead

de spits kon intikken. Nog geen minuut later maakte hij

Eagles al snel de gelijkmaker via Aaron Nemane die koel

zijn hattrick en bepaalde hij de eindstand op 5-1.

afmaakte alleen voor Joris Delle. Na dat doelpunt kwam
Kowet langzaam beter in de wedstrijd. N.E.C. bleef wel

Aan het einde van het seizoen viel er voor beide clubs niet

het overwicht behouden en dat betaalde zich in de 40e

veel te juichen. Go Ahead eindigde op een teleurstellende

minuut uit. Langil dacht de bal aan Achahbar te geven,

17e plaats en N.E.C. moest directe promotie laten aan

hij stapte over de bal heen waardoor Kadioglu oog in oog

Fortuna Sittard. In de play-offs werd verloren in de

met Stevens 2-1 binnen schoot.

tweede ronde van FC Emmen.
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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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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

interview familieman Jonathan Okita
Zijn ouders zijn Congolees, hij is geboren in Duitsland, verhuisde op zijn vijfde naar Frankrijk en leerde in de
straten van Parijs voetballen. In zijn tienerjaren verhuisde hij naar België, waar hij uiteindelijk op zijn 16e
zijn eerste profcontract tekende bij de grootmacht uit Wallonië; Standard Luik.
Zijn ouders zijn Congolees, hij is geboren in Duitsland,
verhuisde op zijn vijfde naar Frankrijk en leerde in de straten
van Parijs voetballen. In zijn tienerjaren verhuisde hij naar
België, waar hij uiteindelijk op zijn 16e zijn eerste profcontract
tekende bij de grootmacht uit Wallonië; Standard Luik.
“De reden dat we vaak verhuisden, was vanwege mijn vader
zijn werk”, blikt Jonathan Okita terug op het verhuizen van
zijn familie, dat zeven koppen telt: vader, moeder, drie broers
en één zusje. “Ik was toen vijf jaar oud, dus dan heb je niet
echt een heel groot besef ervan dat je verhuist. Het was ook
prima, want in Parijs groeide ik op totdat ik vijftien was. Daarna
verhuisde we wederom vanwege mijn vaders werk. Mijn broer
bleef wel in Parijs wonen. Die woont er nog steeds en heeft
daar zijn leven.” In de buitenwijken van de Franse metropool
deed de geboren Duitser met Frans paspoort zijn techniek
op. “Het vertrek naar België viel mij wel wat zwaarder. Je zit
dan in een andere fase als je vijftien bent. Maar voetbal stond
op dat moment zo centraal in mijn leven, dat ik die schakel
snel wist om te zetten.”
De inmiddels 22-jarige buitenspeler liet met zijn familie Parijs
achter zich om te verhuizen naar een andere Europese
hoofdstad: Brussel. Uiteindelijk kwam hij bij derde divisionist

AFC Tubize terecht, in Tubeke, een stad in Waals-Brabant.
Daar maakte de jongeling furore en werd hij één jaar later
opgepikt door de jeugdafdeling van Standard Luik.
“Standard heeft een geweldige jeugdopleiding. Daar staan ze
echt om bekend. Dus dat ik daar terecht ben gekomen, heeft
mij veel gebracht”, klinkt Okita vol lof als het om de Rouches
gaat. “Ik leerde daar hoe het is als voetballer te leven. Voor
jezelf zorgen, voor jezelf koken, genoeg rust nemen, voetbal
als prioriteit hebben etc. Dat helpt mij tot te dag van vandaag
nog steeds. Begrijp mij niet verkeerd, ik vind Nijmegen een
hele fijne stad, maar ik woon hier alleen, zonder familie. Ik zou
het wel lekker vinden als er voor me gekookt werd thuis. Nu
ben ik eigen kok meestal.”
Het is een leven waar de Duitse Fransoos bewust voor kiest. “Ik
ben het al een ruime tijd gewend, alleen wonen. Ik zorg prima
voor mezelf en heb een doel in mijn hoofd waar ik mijzelf op
focus. Ik geef alles voor de club waar ik op dat moment speel.
In dit geval is dat N.E.C. En tuurlijk, het is soms moeilijk om
ver van dierbaren te zijn. Ik ben heel graag onder mijn familie
en vrienden. De meesten wonen nog in Brussel en een hoop
anderen in Parijs. Maar wanneer ik de kans krijg, ben ik bij hen.
Dat gezegd, alleen wonen is goed voor mij, zodat ik mij kan
concentreren op het voetbal.”
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INTERVIEW
Zijn grotere broer kwam de eerste maand van het vorige
seizoen met regelmaat op bezoek om broertje Jonathan in
actie te zien. “Ik denk dat de resultaten hem tegenstonden,
want na de eerste vijf wedstrijden van het vorige seizoen
namen zijn bezoekjes ineens af”, lacht de 22-jarige aanvaller.
Komende ronde hoopt Okita tegenover zijn goede vriend te
staan; Maeky Ngombo. Laatstgenoemde startte afgelopen
wedstrijd als spits in de basis elf van trainer Jack de Gier. “We
zullen beiden eerst op de wedstrijd focussen en daarna zullen
we elkaar ongetwijfeld zien na de wedstrijd. Hij en ik zijn al heel
lang goede vrienden. Dit soort wedstrijden zijn dan nog nét
iets leuker”, vertelt Okita gedreven over de wedstrijd tegen Go
Ahead Eagles.
Zeker is het niet, maar de kans is groot dat de Duitser met
Congolese roots mag starten tegen de bezoekers uit Deventer.
Okita overtuigde het driemanschap Francois Gesthuizen,
Adrie Bogers en Rogier Meijer door in de wedstrijden tegen FC
Den Bosch en De Graafschap belangrijk te zijn met één goal en
één assist. “Dit seizoen begon ik de eerste wedstrijden op de
bank, volkomen logisch ook vind ik. Ik heb open kaart gespeeld
met de trainers dat er misschien een vertrek aankwam, omdat
clubs hun interesse in mij kenbaar hadden gemaakt. Dan
moet je daarover eerlijk communiceren.”
Uiteindelijk bleef Okita in Nijmegen, maar een leidersrol in de
kleedkamer vindt hij niet voor hem weggelegd. “Het team is
heel jong en er zijn genoeg andere spelers veel meer ervaring
hebben. Kijk maar naar Mart (Dijkstra) of Randy (Wolters), ik
zit daar een beetje tussenin en zal altijd mijn teamgenoten
helpen, daar waar ik kan, maar ik wil ook met mijn eigen
ontwikkeling bezig zijn. Ik ben ook pas 22 jaar he. Ik laat graag
mijn voeten spreken, maar ik ben als persoon vrij rustig
ingesteld.”

doelt op de moeizame seizoenstart, wanneer de resultaten
de revue passeren. “Je ziet tegen een tegenstander als De
Graafschap, dat naar mijns inziens de beste tegenstander
is, we prima meekunnen. Het was een lastige wedstrijd.
Zij hebben ervaren jongens ertussen zitten, die dat soort
wedstrijden over de streep kunnen trekken. Wij maken nog
te veel fouten, ondanks dat we met onze selectie veel beter
zouden kunnen.”
Komend seizoen hoopt Okita veel meer van zijn kunnen te
laten zien aan het Nijmeegse publiek dan vorig jaar. Toen
leverde hij dertien succesvolle assists en was hij zelf vijftienmaal
trefzeker voor N.E.C. “Vorig jaar had ik een ietwat valse start. Ik
ging, achteraf gezien, met een vrij heftige hersenschudding
van het veld tegen Jong PSV. Dat ging mij niet in de koude
kleren zitten dat ik zo’n klap te verduren heb gehad”, zegt
Okita als het over zijn begin gaat in de Waalstad. “Ik was na die
blessure een paar wedstrijden minder, maar het waren ook
de wedstrijden dat ik juist mijzelf wilde laten zien, in het begin
van het seizoen. Vervolgens gebeurde er intern van alles met
het ontslag van Remco Oversier. Met hem onderhield ik in het
begin veel contact. Dat was allemaal even wennen, want er
ontstond een beetje een stressvolle atmosfeer rond N.E.C.”,
legt de jonge aanvaller uit.
“Vorig jaar ging het uiteindelijk nog redelijk en kon ik belangrijk
zijn voor het team. Dit jaar wil ik die lijn uiteraard doortrekken.
Mijzelf ontwikkelen en laten zien wat ik in huis heb.” Dat
Okita nummer 77 heeft ingeruild voor nummer 10, draagt
geen mystieke reden met zich mee. “Nummer 10 kwam vrij
en nummer 77 heb ik ooit gekregen in mijn vroegere tijd bij
Standard. Maar ik speel liever met nummer 10”, vertelt Okita
met een grimas.

De Nijmeegse equipe is met een gemiddelde leeftijd van 23
jaar een vrij jong te noemen ploeg. “We hebben veel jongens
die nét doorgebroken zijn en nog veel moeten leren. Ik denk
dat we een heel talentvolle selectie hebben, alleen dat we
daardoor soms ook de slimmigheid en ervaring missen”, Okita
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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

Meer dan 115 ouderen te gast in Goffertstadion
Aanstaande dinsdag 1 oktober organiseren NasWerkt, Sterker Sociaal Werk en N.E.C. Maatschappelijk de ‘Dag
van de Ouderen’. Dit doet men in het kader van Internationale Dag van de Ouderen. N.E.C. heeft een prachtig
programma voor de doelgroep, die een dag volledig ontzorgt worden.

De dag begint met een kop koffie of thee en wat
lekkers, waarna directeur Wilco van Schaik de ouderen
zal opwarmen voor de Swingo, een muzikale bingo.
Vervolgens duiken de ouderen in de clubhistorie met Rob
Jaspers en krijgen ze een rondleiding door het stadion.
Aan het eind van de middag staat er nog een muzikale
verrassing op het programma, één ding kunnen we alvast
verklappen: het gaat gezellig worden!

Het zal een dag worden die ouderwets gezellig wordt.
10:30 uur: Inloop
11:00 uur: Welkom door Algemeen Directeur Wilco van Schaik
11:15 uur : Swingo!
12:30 uur: Heerlijke lunch
13:15 uur: Beleef N.E.C. als nooit tevoren
14:00 uur: Muzikale verrassing
15:00 uur: Einde middag
De inschrijving is inmiddels gesloten.
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WEDSTRIJD IN BEELD FC DORDRECHT - N.E.C.
UITSLAG
Afgelopen wedstrijd ging N.E.C. onderuit bij FC Dordrecht met 2-0.
Doelpunten kwamen van Tom van de Looi (e.d.) en Dwayne Green.

FC DORDRECHT - N.E.C.

4-2
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N.E.C. JUNIORS

N.E.C. VOETBALDAGEN.
In de herfstvakantie (maandag 14 oktober, dinsdag
15 oktober en woensdag 16 oktober 2019) staan in en
rondom

het

Goffertstadion

de

N.E.C.

Voetbaldagen

weer op het programma. Droom jij er ook van om te
leven als een profvoetballer? Grijp dan nu je kans!
Ervaren trainers, waaronder ook oud N.E.C.-spelers, gaan
aan de slag om van jou een nóg betere voetballer te
maken. Wie weet word je wel gescout door N.E.C.! De N.E.C.
Voetbaldagen zijn voor jongens en meisjes en voor elk
niveau. Ben je tussen de 6 - 12 jaar? Dan ben je van harte
welkom op de Voetbaldagen in oktober. Daarnaast krijg je
een rondleiding door het Goffertstadion én ontvang jij twee
tickets voor de wedstrijd N.E.C. - Jong PSV!
We hebben wel maar een beperkt aantal plaatsen, dus
wees er op tijd bij! 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.
Wat zit in het programma?
•
Leven als een prof van 9u tot 16u
(kinderen kunnen tot 17u bij ons blijven);
•
Trainingen door professionele trainers;
•
Geheel verzorgde lunch;
•
Rondleiding door stadion van N.E.C.;
•
Persconferentie met N.E.C.-speler(s)
en/of trainer;
•
De N.E.C.-voetbalquiz;
•
Leuke voetbalspelletjes;
•
Training bekijken van het echte N.E.C.;
•
En nog veel meer N.E.C.-plezier!

Wat:		
aantal dagen
1 Dag			
2 dagen			
3 dagen			

VOETBALDAGEN
niet leden		
€75
€125
€160

wel leden
€60
€110
€145
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

NAC BREDA – N.E.C.
VRIJDAG 4 OKTOBER 20:00 UUR
RAT VERLEGH STADION
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - JONG PSV
VRIJDAG 18 OKTOBER 20:00 UUR
RAT VERLEGH STADION
VRIJE VERKOOP

JONG AZ – N.E.C.
MAANDAG 21 OKTOBER 20:00 UUR
AFAS TRAININGSCOMPLEX
1 KAART PER UITKAART

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

7

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DAG

DATUM

Vrijdag

20 september

UITSLAG

UIT

FC Dordrecht

2-0

N.E.C.

		

NAC Breda

2-1

Excelsior

		

Go Ahead Eagles

1-1

Jong Ajax

		

FC Den Bosch

4-0

MVV Maastricht

		

De Graafschap

4-0

FC Eindhoven

		

Roda JC Kerkrade

1-3

Jong FC Utrecht

		

Almere City FC

2-1

Jong AZ

SPEELRONDE

8

		

SC Telstar

1-2

FC Volendam

Zaterdag

21 september

Helmond Sport

0-2

TOP Oss

Maandag

23 september

Jong PSV

0-1

SC Cambuur

DAG

DATUM

THUIS

TIJD

Vrijdag

27 september

20.00 uur

SC Cambuur

		

MVV Maastricht

20.00 uur

Jong Ajax

		

FC Eindhoven

20.00 uur

SC Telstar

		

Excelsior

20.00 uur

Jong PSV

N.E.C.

20.00 uur

Go Ahead Eagles

		

Top Oss

20.00 uur

NAC Breda

		

Almere City FC

20.00 uur

FC Dordrecht

		

Roda JC Kerkrade

20.00 uur

De Graafschap

Jong FC Utrecht

20.00 uur

Helmond Sport

Jong AZ

20.00 uur

FC Den Bosch

TIJD

Maandag

30 september

		

9

UIT

FC Volendam

		

SPEELRONDE

THUIS

DAG

DATUM

THUIS

Vrijdag

4 oktober

FC Volendam

UIT

20.00 uur

Excelsior

		

FC Dordrecht

20.00 uur

Jong FC Utrecht

		

NAC Breda

20.00 uur

N.E.C.

		

Jong PSV

20.00 uur

FC Volendam

		

Go Ahead Eagles

20.00 uur

Jong AZ

		

FC Den Bosch

20.00 uur

TOP Oss

		

De Graafschap

20.00 uur

Almere City

		

Jong Ajax

20.00 uur

FC Eindhoven

		

SC Telstar

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

		

Helmond Sport

20.00 uur

MVV Maastricht
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 9 SEPTEMBER 2019

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

De Graafschap

7

5

2

0

13

17

2

NAC Breda

7

5

1

1

5

16

3

SC Cambuur

7

5

0

2

2

15
13

4

Jong FC Utrecht

7

4

1

2

4

5

Excelsior

7

4

1

2

3

13

6

Jong Ajax

7

3

2

2

4

11

7

FC Volendam

7

3

2

2

2

11
11

8

FC Eindhoven

7

3

2

2

1

9

Go Ahead Eagles

7

3

2

2

0

11

10

Almere City

7

3

2

2

0

11

11

SC Telstar

7

3

1

3

0

10
9

12

N.E.C.

7

2

3

2

0

13

Top Oss

7

2

1

4

-1

7

14

MVV Maastricht

7

2

1

4

-7

7

15

FC Den Bosch

7

1

3

3

-2

6
6

16

FC Dordrecht

7

1

3

3

-7

17

Jong AZ

7

1

2

4

-3

5

18

Roda JC Kerkrade

7

1

2

4

-7

5

19

Helmond Sport

7

1

2

4

-11

5

1

1

5

-7

4

20

Jong PSV

7

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER
Robert Mühren
Branco van den Boomen
Ralf Seuntjens
Shayon Harrison
Jamie Jacobs
Ole Romeny
Danny Verbeek
Victor Jensen

CLUB
SC Cambuur
De Graafschap
De Graafschap
Almere City

5
5
4
4

SC Cambuur

4

N.E.C.

3

FC Den Bosch
Jong Ajax

Fabian Maria Lago Vilela de Abreu FC Dordrecht
Ryan Gravenberch
Jong Ajax

3
3
3
3
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

VOORWOORD

Weer
trekken wij
ten strijde.

Weer
trekken wij
ten strijde.
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

HET
BEGINT
Bij
VOETBAL OP VRIJDAG: SCHAKELPROGRAMMA
ELKE VRIJDAG 19:30 UUR OP FOX SPORTS 1

Weer
trekken wij
ten strijde.
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