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INTERVIEW:
DE KLOK LOGISTICS COLLEGA ÉN N.E.C. FAN
N.E.C. en De Klok Logistics. Ook op de tribune een perfecte match.
De Klok is trotse hoofdsponsor van N.E.C. En dat is niet alleen te zien door het logo op de
shirts, je merkt het ook bij onze chauffeurs, op kantoor en in onze loods. Want je ziet onze
collega’s iedere week op de tribune. En sommigen zelfs op de grote schermen en de LEDboarding langs het veld. Deze week vragen we aan hoofdrolspeler Rob wat zijn link met de
club is. En hoe is het om jezelf op ieder scherm terug te zien.
Wat vind je zo mooi aan N.E.C.?
N.E.C. is een echte Nijmeegse club met veel
trouwe fans. Bovendien zit het stadion op een
bijzondere locatie in het mooie natuurpark De
Goffert. Ik ben een fan van ‘Nijmegen in Beeld’
en op die unieke filmpjes kun je ook zien hoe
dit park tot stand is gekomen, dat maakt het
stadion met zo’n historie ook bijzonder.

Hoelang werk je al bij De Klok Logistics?
Ik werk sinds september 2017 bij De Klok Logistics.

Wat is jouw mooiste herinnering aan N.E.C.?
Dat ze een paar jaar geleden Europees voetbal
hebben gespeeld.

Wat gaat het worden vanavond?
Ik hoop op winst dus ik zeg 1-0.

Wat vind je leuk aan je werk bij De Klok?
Het is gevarieerd werk en wij werken met hele
leuke collega’s samen. Als chauffeur kom je
op veel verschillende plaatsen en dat vind ik
superleuk.

In welk vak heb je de meeste wedstrijden
gekeken?
Als ik ga, dan zit ik of op de Hazenkamptribune
of op uitnodiging in een van de business seats.
Dat vind ik heerlijk relaxed kijken want dan kun
je zomaar naast een fan van de tegenstander
zitten en over voetbal praten zonder dat je bang
hoeft te zijn iets verkeerds te zeggen.
Hoe vind je het om jezelf op ieder scherm te
zien?
Dat is wel onwennig, maar ik ben heel trots dat
ik ben uitgekozen om te acteren in de film van
mijn werkgever De Klok Logistics.
Zie je al een nieuwe carrière als acteur zitten?
Hahaha. Nee zeker niet.

De Klok Logistics
Al meer dan 75 jaar is het op en top Nijmeegse bedrijf De Klok Logistics een begrip binnen de logistieke
dienstverlening. Wij bieden warehouse- en transport oplossingen. Dit betekent dat wij de gehele logistieke
keten van begin tot eind kunnen verzorgen. Iedere dag zet ons team op de weg, in het warehouse en op kantoor
hun beste beentje voor om de duizenden zendingen te verwerken en onze klanten weer blij te maken.
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VOORWOORD
Beste N.E.C.’er,
We zijn alweer aangekomen bij de laatste thuiswedstrijd van dit jaar. Dit jaar hebben we veel
meegemaakt in onze Bloedkuul. Daar zaten mooie momenten bij, maar helaas ook dieptepunten.
Het enige waar we vanuit konden gaan is dat jullie erbij waren om die momenten mee te maken. Wij
hebben samen de emotionele achtbaan die 2018 heet meegemaakt met ons gezamenlijke rood-groenzwarte hart. Week in week uit konden onze mannen rekenen op duizenden supporters die samen met
hen ten strijde trokken. We willen jullie supporters van harte bedanken voor de onvoorwaardelijke en
extreem passionele liefde die jullie wederom hebben getoond voor N.E.C. De club kan niet zonder jullie
en zal altijd leunen op jullie steun.
Vanavond is de laatste tegenstander van dit jaar MVV. De Maastrichtenaren staan twee plekken onder
ons, en het is zaak om ze onder ons te houden. Het is tijd dat wij weer naar boven gaan kijken. Om
dit te bewerkstelligen gaan onze mannen vandaag strijden als leeuwen. Elke centimeter op dit veld
gaat bestrijkt worden door een N.E.C.’er, we laten geen grassprietje onberoerd. Niets minder dan de
volle winst vereist. We hopen bij deze taak voor de laatste keer dit jaar op jullie fantastische steun te
kunnen rekenen.
Veel plezier en succes, op naar een mooie voetbalavond!

Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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TRAINER

TRAINER

TECHNISCHE STAF
Adrie Bogers
Patrick Pothuizen
Gábor Babos

TECHNISCHE STAF
Erik Meijer
Wim Dusseldorp
Mark Hellenbrand

1. Oliver Zelenika (K)

1. Luuk Koopmans (K)

23. Marco van Duin (K)

23. Giles Deusings (K)

JACK DE GIER

52. Job Schuurman (K)
3. Rens van Eijden
4. Josef Kvida
5. Robin Buwalda
6. Tom Overtoom

RON ELSEN

3. Dimitri Lavalée
4. Shermar Martina
5. Maxime Gunst
6. Ricardo Ippel

7. Brahim Darri

9. Anthony van den Hurk

8. Joey van den Berg

11. Joeri Schroijen

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

13. Pieter Nys
14. Jérôme Deom
16. Koen Kostons
17. Luc Mares

17. Ole Romeny

19. Tuur Houben

18. Kevin Jansen

20. Marnick Vermijl

19. Lowie van Zundert

21. Shermaine Martina

20. Paolo Sabak
21. Leroy Labylle
24. Lance Duijvestijn
28. Bart van Rooij
29. Michael Den Heijer

24. Dogan Golpek
25. Hawbir Moustafa
26. Lars Reck
27. Dimmy Kool

30. Frank Sturing

28. Nino Everaers

34. Terry Lartey-Sanniez

29. Asumah Abubakar

44. Mathias Bossaerts
71. Mike Trésor Ndayishimiye
77. Jonathan Okita

30. Raoul Last
31. Xavier Mbuyamba
32. Tim Zeegers

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. - MVV
In de laatste thuiswedstrijd van 2018 neemt N.E.C. het vanavond op tegen MVV. De Maastrichtenaren staan
op plaats 12 op de ranglijst (N.E.C. staat tiende) en hebben tot dusverre twee punten minder verzameld dan
N.E.C. Afgelopen weekend verloor de ploeg van trainer Ron Elsen in Waalwijk met 3-1 van RKC, terwijl N.E.C. in
een tumultueus duel met FC Den Bosch met 3-2 ten onder ging en o.a. Joey van den Berg verloor door een
discutabele rode kaart. De middenvelder zal er vanavond dan ook niet bij zijn.
MVV kent tot dusverre een wisselvallig seizoen. Zo zal de nederlaag van vorig week in Maastricht en omstreken
als teleurstellend zijn ervaren, maar werd twee weken eerder in eigen huis bijvoorbeeld knap met 2-0
gewonnen van Roda JC. Ook FC Twente ontkwam (nota bene in eigen huis) niet aan de Limburgse dadendrang
(0-1), terwijl ook de Jong Ajax door de rood-witten met 0-1 aan de zegekar werd gebonden. Een voor N.E.C.ers bekende naam in de selectie van MVV is die van Marnick Vermijl. De rechtsback werd vier jaar geleden
door N.E.C. gehuurd van Manchester United, maar is dit seizoen door zijn huidige club Preston North End
uitgeleend aan MVV.
Ook voor Jonathan Okita is de wedstrijd van vanavond een weerzien met zijn oude club. De aanvaller
verdedigde vorig seizoen namelijk nog de kleuren van MVV en deed dat met verve. Met achttien treffers
en acht assists was Okita van grote waarde voor de Maastrichtenaren, die hem dan ook liever niet hadden
zien vertrekken naar Nijmegen. Dit seizoen komen de doelpunten voor de Limburg vooralsnog vooral van
linksbuiten Joeri Schroijen, die tot dusverre zes keer wist te scoren, maar ook met spits Anthony van den Hurk
beschikt Ron Elsen over een bewezen doelpuntenmaker.
N.E.C. zal het zoals gezegd vandaag zonder de geschorste Joey van den Berg moeten doen. Of trainer Jack
de Gier (ook hij ontving een rode kaart in de wedstrijd tegen FC Den Bosch) vanavond op de bank zal zitten
is op het moment van schrijven nog niet duidelijk, aangezien N.E.C. niet akkoord is gegaan met de in Zeist
voorgestelde strafmaat. Voor N.E.C. zal vanavond alleen een overwinning tellen. Dat zal de ploeg in ieder geval
terugbrengen in het linker rijtje van de ranglijst. Als het spel en de strijd uit de wedstrijd tegen FC Den Bosch
vanavond weer op de mat worden gelegd, moeten de drie punten gewoon in Nijmegen kunnen blijven. Nog
één keer in 2018 met zijn allen achter de ploeg dus en op naar een driepunter!

Door Teun van Thiel
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RECLAMEBUREAU F - GRAPHICS

RUIMTE VOOR
CREATIVITEIT

Kerkenbos 1222C
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DE TEGENSTANDER: MVV
MVV Maastricht werd in 1902 opgericht als MVC (Maastrichtse Voetbal Club). Deze naam veranderde echter
enkele malen, totdat de club in 1908 de naam MVV aannam. De club had in deze jaren ook nog geen vaste
speellocatie: de eerste officiële wedstrijd werd gespeeld in de wijk Amby, waarna verschillende locaties volgde. In
1911 had de club toch een vast speelterrein gevonden: stadion De Boschpoort.
In de jaren tot het invoeren van het profvoetbal (tot 1954)

kampioen van de eerste divisie werden en weer promoveerden.

wisselde de club succesvolle jaren af met minder succesvolle

In 1986 degradeerde de club voor de derde maal in 10 jaar, en

jaren. In 1920 werd de club kampioen in de afdeling Zuid

promoveerde weer in het seizoen 1987/1988. In de jaren die

en vierde in de competitie om het landskampioenschap

volgden kon MVV telkens degradatie afwenden met spelers

van de Nederlandsche Voetbalbond. In 1926 werd MVV

als Erik Meijer en Hans Visser. In de seizoenen 1991/1992en

opnieuw kampioen in de afdeling Zuid, maar miste de club

1992/1993 eindigde MVV tweemaal achter elkaar op de

het landskampioenschap na een tweede plaats op vier

zevende plaats, net niet hoog genoeg voor een UEFA Cup ticket.

punten afstand van SC Enschede. Ook in de jaren 1932/1933,
1935/1936 en 1938/1939 eindigde MVV ook op een tweede

In 1995 degradeerde het team echter weer. In 1997 werd,

plaats, achter respectievelijk PSV, NAC, EVV en SV Limburgia. Het

onder leiding van voormalig MVV-keeper Frans Körver, het

hoogtepunt van de club was echter in het seizoen 1946/1947:

kampioenschap van de eerste divisie behaald, waarna ruim

ze werden kampioen van de competitie. Hierdoor mochten ze

15.000 uitzinnige fans op de Markt in Maastricht uit hun dak

uitkomen in de kampioenspoule: ze eindigde vierde achter Ajax,

gingen. Echter, in 2000 volgde alweer de vierde degradatie

Heerenveen en N.E.C., maar voor BVV en Blauw Wit.

in 15 jaar. Sinds de degradatie in 2000 is het MVV niet meer

In 1970 was MVV poulewinnaar in de Intertoto Cup. De echte
successen werden pas weer behaald na het aantrekken van de,
toen 18-jarige, Willy Brokamp. In 1974 ging het bergafwaarts
met MVV: in 1976 degradeerde de club voor het eerst in de
historie naar een lagere divisie. Het eerste jaar in de Eerste

gelukt om terug te keren naar het hoogste niveau van het
Nederlands betaald voetbal. Zodoende speelt het inmiddels
meer dan tien jaar in de eerste divisie, ofwel Keuken Kampioen
Divisie. In 2004 behaalde MVV de slechtste prestatie ooit
uit de clubgeschiedenis, door als 18e te eindigen in de

Divisie werd afgesloten met een derde plaats, het tweede jaar

Eerste Divisie. Na een aantal middelmatige jaren ging het

werd de tweede plaats behaald, en promoveerde de club via

sportief gezien vanaf 2008 weer beter met de club. In

de nacompetitie naar de Eredivisie.

2008 (5e in de eindstand) en 2009 (6e in de eindstand)
strandde MVV in de 2e ronde van de play-offs, waarin in

Na een aantal jaar op het hoogste niveau te hebben gespeeld

2008 RKC Waalwijk en in 2009 toenmalige eredivisieclub

degradeerde de club weer in 1982, waarna ze in 1984

De Graafschap roet in het eten gooiden.
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MEEST RECENTE ONTMOETING

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

15. Atilla Yildirim

1-0

Competitie:

Jupiler League

33. Pieter Nys

2-0

Datum:

16-2-2018

47. Mohammed Rayhi (pen)

2-1

Locatie:

De Geusselt

55. Joeri Schroyen

3-1

Bezoekers:

4844

81. Jonathan Okita

4-1

Scheidsrechter:

Danny Makkelie

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

11. Wojciech Golla

1-0

51. Dogan Gölpek

1-1

72. Mohamed Rayhi

2-1

80. Ferdi Kadioglu

3-1

88. Arnaut Groeneveld

4-1
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Competitie:

Jupiler League

Datum:

29-9-2017

Locatie:

Goffertstadion

Bezoekers:

9106

Scheidsrechter:

Edwin de Graaf
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C.- MVV
Vijftig punten, een doelsaldo van +36 en een
voorsprong van zes punten op nummer twee
Roda JC. Het zijn cijfers waarvoor menig N.E.C.supporters had getekend voorafgaand aan het
seizoen. Op 21 december 2014 werd er in De
Goffert weer een hoofdstuk aan de Nijmeegse
zegetocht in de Jupiler League toegevoegd.
Hoewel MVV eerst op voorsprong kwam, was
het daarna vooral N.E.C. dat de klok sloeg. Na
negentig minuten stond de einduitslag van 4-1 op
het bord. Voor N.E.C. scoorden Christian Santos
(2), Anthony Limbombe en Tom Daemen uit een
strafschop. Bryan Smeets zorgde namens MVV
voor de openingstreffer.
De Nijmegenaren begonnen slap aan het duel.
MVV startte agressiever en liet zien dat het niet
naar Nijmegen was gekomen om zich door de
koploper naar de slachtbank te laten leiden.
Binnen vijf minuten lag de bal al achter Joshua
Smits. De N.E.C.-goalie was kansloos op een
verwoestend afstandsschot van Bryan Smeets.
In de 26ste minuut trok N.E.C. de stand gelijk.
Anthony Limbombe zette de bal voor op aangeven
van de mee opgekomen Leiwakabessy. De bal
werd door de Maastrichtse defensie paniekerig
weggewerkt en Christian Santos kreeg de bal op
zijn linkervoet. De Venezolaanse schaduwspits
twijfelde niet en krulde de bal met chirurgische
precisie in de linkerbovenhoek.

De Nijmeegse formatie tapte de tweede helft
uit een ander vaatje. Het tempo ging omhoog
en de Maastrichtenaren kregen de bal steeds
moeilijker uit de eigen zestien. Al na vijf minuten
in de tweede helft kwam N.E.C. op voorsprong:
Ars en Santos kwamen gevaarlijk door aan de
rechterzijde. Santos was niet zelfzuchtig en had
oog voor de vrijstaande Limbombe. De Belgische
linksbuiten aarzelde niet en knalde de bal droog
achter doelman Coppens: 2-1.
Een kwartier voor het einde gooide uitblinker
Christian Santos de wedstrijd in het slot. Hij pikte
de bal precies tussen de Maastrichtse centrale
verdedigers op, versnelde en prikte de bal met
een uiterste krachtsinspanning achter doelman
Coppens. De 3-1 stand was inmiddels een goede
afspiegeling van de krachtsverhoudingen:
was MVV in de eerste helft nog gevaarlijk met
snelle tegenaanvallen, inmiddels beperkten de
Maastrichtenaren zich tot verdedigen en kwamen
ze niet meer onder de Nijmeegse aanvalsgolven
uit. Zo werd het ook nog 4-1. Een handige
actie van Limbombe kon door de Maastrichtse
verdedigers niet reglementair worden afgestopt,
waarna scheidsrechter Eric Braamhaar resoluut
naar de penaltystip wees. Oud-MVV-captain Tom
Daemen maakte geen fout en benutte zijn vierde
strafschop van het seizoen. Daarmee was het
verzet van MVV helemaal gebroken.
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Ben jij de nieuwe
Java developer in
onze opstelling?
Wij zoeken sterspelers om
ons team te versterken.

Lees alles over je transfer op
Weer WERKENBIJGXSOFTWARE.COM
trekken wij
ten strijde.
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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
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Leroy L abylle interview
“In de pl ay-offs k an alles gebeuren”
Leroy Labylle kwam in de zomer over van VVV-Venlo en is sindsdien niet meer weg te denken uit de
basiself bij N.E.C. De Belg heeft dit seizoen al bijna overal op het veld gestaan en bewijst week na
week een ontzettend belangrijke spil te zijn in het elftal van trainer Jack de Gier. Wij spraken Leroy
over zijn komst in de zomer, het verwachtingspatroon bij N.E.C., aankomende tegenstander en tevens
ex-werkgever MVV en zijn ambities voor de toekomst.
Vrijdag gingen jullie jammerlijk onderuit tegen FC
Den Bosch. Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd?
“We speelden de eerste 20 minuten heel goed.
We waren gevaarlijk en in balbezit en kansen
waren we beter. Daarna kwam Den Bosch wat
beter in de wedstrijd. Ze waren gevaarlijk, vooral
met de voorzetten. De tweede helft beginnen
we natuurlijk met tien man, dus moesten we het
balbezit aan Den Bosch laten. Qua kansen waren
we denk ik echter gevaarlijker. Het is uiteindelijk
ongelooflijk dat ze nog twee goals maken door
twee fouten van ons, want kansen creëerden ze
nauwelijks. Ik heb dus wel een beetje een dubbel
gevoel bij de wedstrijd. Aan de ene kant hebben
we met tien man geweldig gestreden, maar we
staan wel weer met lege handen.”
Dit is je eerste seizoen bij N.E.C. Hoe voel je je bij
de club?
“Tot nu toe is het best lastig geweest. Ik speel veel,
maar hebben het afgelopen jaar geen rust gehad.

Het is wel een beetje onrustig geweest bij de club.
Ik denk dat het nog beter kan en ook beter gaat
worden. Het is een mooie club, maar het zou leuk
zijn om met meer vertrouwen het tweede half jaar
in te gaan.”
Het loopt bij N.E.C. nog niet hoe jullie het graag
zouden willen. Kun jij de vinger op de zere plek
leggen?
“Dat is echt lastig om te vertellen. Ik denk dat
N.E.C. goede transfers heeft gemaakt in de zomer.
We begonnen het seizoen met veel punten.
Maar daarna raken spelers uit vorm en raken
het vertrouwen kwijt. Daarom presteren we nu
gewoon nog niet hoe we willen. We hebben een
goede groep, maar dat moeten we ook laten
zien. Het is tot nu toe te vaak nog te weinig. Ik
zie wel dat we tegen Den Bosch een stap hebben
gemaakt, in mentale zin. Nu moeten we gewoon
zo doorgaan.”
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INTERVIEW
Je bent dit jaar al bijna overal op het veld ingezet.
Wat is je favoriete positie?
“Mijn favoriete positie is linkermiddenvelder. Ik
heb vaak op deze positie gespeeld, ook in de jeugd.
Eigenlijk bestrijk ik gewoon de hele linkerflank,
dan kijk ik wel waar de trainer me nodig heeft. Ik
wil gewoon iets brengen aan de ploeg. Ik speel het
liefst op het middenveld, maar het belangrijkste is
dat ik gewoon speel.
Je hebt een verleden bij de aankomende
tegenstander MVV. Wat voor een herinneringen
heb jij aan die club?
“MVV was de mooiste tijd uit mijn leven. Ik ben
Luikenaar, en dat was maar tien minuten van
Maastricht. Mede daardoor voelde MVV als thuis
aan. Ik ben daar echt doorgebroken en daar
belangrijk geworden. Ik heb heel fijn gewerkt met
René Trost en Ron Elsen. Het mooiste moment
daar was toen we de finale van de play-offs
haalden. Dat zijn mooie herinneringen.”

Waar gaat N.E.C. eindigen dit jaar?
“In de play-offs. Welke plek weet ik niet, maar
als we in de play-offs zitten kan alles gebeuren.
Wat belangrijk is in de play-offs dat je de laatste
periode goed speelt en je met vertrouwen speelt.
De stadions zitten vol en het is een leuke fase
van de competitie. Als wij in de play-offs in goede
vorm zijn kunnen we iedereen verslaan.”
Wat zijn persoonlijke ambities van jou voor je
carrière?
“Ik ben nu 27, ik denk dat Barcelona niet meer op
de stoep komt te staan. Ik zou wel graag nog een
keer op het hoogste niveau spelen. Ik ben op dit
moment hier en heb hier voor drie jaar getekend.
Ik wil nu gewoon een goed seizoen doormaken, en
wellicht eindig ik dan met N.E.C. in de Eredivisie,
dat zou supermooi zijn.”

Wat verwacht jij van het huidige MVV? Wat voor
een team is MVV?
“Ik verwacht dat we voor de drie punten gaan
spelen. Ik denk dat we een beter elftal hebben
dan MVV. Zij kunnen heel goed compact spelen,
dat kan Ron Elsen heel sterk organiseren. Ze
hebben een hele goede discipline, dus dat is heel
lastig te bespelen. MVV heeft bijvoorbeeld tegen
Roda en Twente gewonnen, dus een goede ploeg
is t zeker.”

Weer
trekken wij
ten strijde.

Door: Luc Keersmaekers
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WEDSTRIJD IN BEELD
FC DEN BOSCH - N.E.C.
N.E.C. verloor vrijdagavond in extremis van FC Den Bosch.
Kijk mee hoe huisfotograaf Broer van den Boom de
wedstrijd beleefde door zijn camera.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
FC DEN BOSCH - N.E.C.

3-2
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Door: Broer van den Boom
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ACTIVITEITEN N.E.C. JUNIORS
JANUARI & FEBRUARI

Ook de komende jaargang staan er weer vele leuke, spannende en uitdagende activiteiten op de kalender voor onze
jongste fans: de N.E.C. Juniors. In december en januari hebben onze Juniors weer de gelegenheid om aan te sluiten
bij leuke activiteiten! Welke? Dat vind je hieronder!

BEZOEK NIJMEGEN DEVILS
Ook het komende seizoen zullen jullie weer de

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

mogelijkheid krijgen om de Nijmegen Devils aan

de wedstrijd, niet-leden kunnen mee voor het bedrag

te moedigen! In het Triavium zullen de Nijmeegse

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

mannen het op gaan nemen om het kampioenschap

juniors@nec-nijmegen.nl.

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

Wat:

Nijmegen Devils

Wanneer: 8 februari

Weer
trekken wij
ten strijde.

Hoe laat:

20.30 uur

Waar:

Triavium, Nijmegen
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ACTIVITEITEN N.E.C. JUNIORS
JANUARI & FEBRUARI

BALLORIG
Ballorig Nieuw-Bergen opent haar deuren op woensdag

Niet-leden kunnen uiteraard ook mee deze dag, zij

23 januari vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur. N.E.C. Juniors

betalen € 7,50, volwassenen hebben gratis toegang.

kunnen voor €5,50 de hele dag springen en spelen,

Kaarten kun je kopen via www.nec-juniors.nl of bij de

tevens staat er voor deze prijs een kidsbox voor je klaar!

receptie van het Goffertstadion.

Hierin zit friet, snack en een frisdrank. Vanaf 16.00 uur
zal er een penaltybokaal worden georganiseerd op de
binnenvelden van Ballorig. De winnaar wint de Ballorig
Bokaal 2018. Wanneer je niet wilt deelnemen aan de
penaltybokaal kun je ook uiteraard heerlijk spelen in de
binnenspeeltuin, er is genoeg te doen!

Wat:

Binnenspelen bij Ballorig

Wanneer: 23 januari

Weer
trekken wij
ten strijde.

Hoe laat:

10.00 tot 18.00 uur

Waar:

Ballorig, Nieuw Bergen
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

MET PLEZIER
OP DE BANK...

Weer
trekken wij
ten strijde.

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

20

UITSL AGEN SPEELRONDE

17

SPEELRONDE
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

DAG

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

vrijdag

14-dec

SC Cambuur

20:00

FC Twente

		

Jong FC Utrecht

20:00

FC Dordrecht

		

Sparta Rotterdam

20:00

Jong AZ

		

FC Eindhoven

20:00

RKC Waalwijk

		

Go Ahead Eagles

20:00

FC Den Bosch

N.E.C.

20:00

MVV Maastricht

		

Roda JC Kerkrade

20:00

FC Volendam

		

TOP Oss

20:00

Helmond Sport

		

Almere City FC

20:00

Jong Ajax

		

Telstar

20:00

Jong PSV

		

DAG

DATUM

vrijdag

7-dec

THUIS

UITSLAG

UIT

Sparta Rotterdam

6-1

Almere City FC

		

FC Volendam

1-2

FC Twente

		

RKC Waalwijk

3-1

MVV Maastricht

		

FC Eindhoven

0-0

Jong FC Utrecht

		

Go Ahead Eagles

1-0

Helmond Sport

FC Den Bosch

3-2

N.E.C.

		

Roda JC Kerkrade

2-2

FC Dordrecht

		

Jong Ajax

1-0

TOP Oss

maandag

Jong PSV

1-2

SC Cambuur

Jong AZ

0-2

Telstar

		

10-dec

		

Weer
trekken wij
ten strijde.
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 31 AUGUSTUS 2018

CLUB
1

GESPEELD GEWONNEN

FC Den Bosch

GELIJK

17

11

3

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN
3

12

36

2

Sparta Rotterdam

17

10

5

2

17

35

3

Go Ahead Eagles

17

11

2

4

13

35

4

FC Twente

17

10

2

5

11

32

5

TOP Oss

17

9

3

5

8

30

6

Roda JC Kerkrade

17

8

4

5

7

28

7

Almere City FC

17

8

4

5

2

28

8

Jong PSV

17

7

5

5

5

26

9

Jong Ajax

17

8

1

8

7

25

10

N.E.C.

17

7

4

6

1

25

11

SC Cambuur

17

7

4

6

0

25

12

MVV Maastricht

17

6

5

6

-4

23

13

Telstar

17

7

1

9

-8

22

14

FC Volendam

17

5

6

6

-5

21

15

RKC Waalwijk

17

6

2

9

-5

20

16

FC Eindhoven

17

5

4

8

-2

19

17

FC Dordrecht

17

2

5

10

-13

11

18

Jong FC Utrecht

17

2

5

10

-20

11

19

Jong AZ

17

1

7

9

-13

10

20

Helmond Sport

17

1

6

10

-13

9

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

L. Veldwijk

Sparta

16

M. Engels

Roda

14

H. Dogan

TOP Oss

13

F. Druijf

AZ II

13

T. Boere

Twente

9

S. Braken

NEC

9

N. Venema

Utrecht II

9

C. Gakpo

PSV II

8

A. Achahbar

NEC

7

S. Beltrame

Den Bosch

6

R. Lundqvist

PSV II

6
22

K AARTVERKOOP

FC TWENTE – N.E.C.
VRIJDAG 21 DECEMBER 2018 20.00 UUR
DE GROLSCH VESTE

1 KAART PER UITKAART

FC EINDHOVEN – N.E.C.
ZONDAG 13 JANUARI 2019 14.30 UUR
JAN LOUWERS STADION
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - TELSTAR
VRIJDAG 18 JANUARI 2019 20.00 UUR
GOFFERSTADION
VRIJE VERKOOP

KOOP JE KAARTEN ONLINE:
WWW.NEC-NIJMEGEN.NL/KAARTEN
Weer
trekken wij
ten strijde.
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

KEUKEN KAMPIOEN
DIVISIE OP FOX
Elke vrijdag
20.00
22.00

LIVE: Schakelprogramma
Samenvattingen

Elke maandag
20.00

Weer
trekken wij
ten strijde.

LIVE: Wedstrijd

Gratis op jouw TV. Kanaal 11 of
24 14

