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VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2022
20:00 uur

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

FC GRONINGEN

TECHNISCHE STAF
Rogier Meijer (trainer/coach)     
Ron de Groot (assistent-trainer)     
Stefan Maletic (assistent-trainer)
Patrick Greveraars (assistent-trainer)     
Marco van Duin (keeperstrainer)  

TECHNISCHE STAF
Frank Wormuth (trainer/coach)
Alfons Arts (assistant-trainer)
Dennis van der Ree (assistent-trainer)
Harmen Kuperus (keeperstrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)    

1. Peter Leeuwenburgh (K)
2. Damil Dankerlui
3. Marin Sverko
4. Joey Pelupessy
5. Mike te Wierik
6. Laros Duarte
7. Tomas Suslov
9. Jorgen Strand Larsen
10. Daleho Irandust
11. Paulos Abraham
12. Radinio Balker
14. Emmanuel Matuta
15. Yahya Kalley
16. Jan Hoekstra (K)
18. Isak Määttä
19. Liam van Gelderen
20. Michael Verrips (K)
21. Neraysho Kasanwirjo
22. Ramon Pascal Lundqvist
23. Kian Slor
24. Nordin Musampa
25. Jan de Boer (K)
26. Daniël van Kaam
27. Cyril Ngonge
28. Joël van Kaam
29. Romano Postema
34. Ragnar Oratmangoen
37. Patrick Joosten
40. Luciano Valente

3. Philippe Sandler  
4. Iván Márquez    
5. Joris Kramer
6. Jordy Bruijn    
7. Elayis Tavsan    
8. Andri Baldursson
9. Pedro Marques
10. Mikkel Duelund
11. Magnus Mattson
14. Oussama Tannane
16. Souffian El Karouani    
18. Mathias de Wolf    
20. Lasse Schöne
21. Ibrahim Cissoko
22. Jasper Cillessen (K)
24. Calvin Verdonk    
28. Bart van Rooij
30. Guus Gertsen
31. Robin Roefs (K)
32. Nils Rossen   
71. Dirk Proper

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL

SPORT
SNELDERS

MET

2. Ilias Bronkhorst    
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – FC GRONINGEN

Door de verschuiving van de uitwedstrijd tegen AZ heeft het even geduurd, maar vanavond staat
voor N.E.C. dan eindelijk de derde wedstrijd van het seizoen op het programma. Tegenstander is FC
Groningen, dat er al wél drie wedstrijden op heeft zitten en daarin de resultaten mooi afwisselde: een
gelijkspel tegen Volendam, een verliespartij tegen Ajax en winst tegen Go Ahead Eagles.
De drie gespeelde wedstrijden hebben de Groningers dus vier punten opgeleverd en dat maakt dat de
ploeg van trainer Frank Wormuth op de tiende plaats staat, exact één plaats boven N.E.C. De winst van de
noorderlingen kwam vorige week wat gelukkig tot stand. Al na drie minuten kreeg Go Ahead Eagles-doelman
Jeffrey de Lange een eigen doelpunt op zijn naam en ondanks stevig aandringen van de Deventenaren bleef
het daar verder bij. FC Groningen mocht daarbij vooral doelman Verrips dankbaar zijn. Het was voor de
Groningers de eerste overwinning sinds 20 maart van dit jaar.
N.E.C. zal na de winstpartij bij FC Volendam met vertrouwen aantreden in de Goffert. Gesteund door een
goed gevuld stadion zullen de mannen van Rogier Meijer gaan strijden voor de eerste thuisoverwinning van
het seizoen. Vorig jaar zorgde de thuiswedstrijd tegen FC Groningen voor nogal surreële taferelen. Omdat de
tribunes na het inzakken van het uitvak leeg moesten blijven, waren alleen buiten de hekken van het stadion
N.E.C-supporters te vinden. Vanaf daar steunden zij de ploeg, die misschien wel haar beste wedstrijd van
het seizoen afwerkte. FC Groningen werd met een 3-0 nederlaag naar huis gestuurd en werd zo nu en dan
van het kastje naar de muur gestuurd. Voor de laatste thuisnederlaag tegen FC Groningen moeten we terug
naar 2013, toen N.E.C. met 1-4 onderuit ging.
Bij FC Groningen gaat het de laatste tijd vooral veel over spits Jorgen Strand Larsen, die openlijk zijn onvrede
uit over het feit dat de clubleiding meerdere stevige biedingen van buitenlandse clubs naast zich heeft
neergelegd. Wie de club deze week al wel heeft verlaten is verdediger Wessel Dammers, die naar Willem
II vertrok. Vorige week had Frank Wormuth voor het eerst dit seizoen een plek in de basis ingeruimd voor
Ragnar Oratmangoen, die eerder bij N.E.C. speelde.
De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout, die vorig seizoen slechts
één keer een wedstrijd van N.E.C. leidde. Dat was dan wel meteen de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Om 20.00
uur zal hij fluiten voor het begin van de wedstrijd, die ook in zijn geheel te zien zal zijn op ESPN 2.

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

N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

N.E.C. BEREIKT 1000 KINDEREN MET PROJECT
‘N.E.C. OP BEZOEK BIJ BOUWDORPEN’
Vanochtend stond voor de selectie van N.E.C. een bezoek aan verschillende Nijmeegse
Bouwdorpen op het programma. Elf spelers, verdeeld over vier locaties, deelden handtekeningen
uit en bouwden vanzelfsprekend verder aan de creatieve creaties die de kinderen de afgelopen
dagen al fabriceerden.
In 2019 organiseerde N.E.C. in samenwerking met hoofdsponsor KlokGroep al een bezoek aan
het bouwdorp in het Goffertpark. Vanwege het daverende succes van die editie is door N.E.C.
Maatschappelijk besloten het project op vier verschillende locaties te organiseren. In de wijken het
Waterkwartier, de Hazenkamp, het Kronenburgerpark en Dukenburg werden ruim 1000 kinderen
klaargestoomd voor een nieuw leerjaar op de basisschool.
“Met de organisatie van dit maatschappelijke project willen we enerzijds een bijdrage leveren aan
een leuke ochtend voor de deelnemers. Anderzijds brengen we deze kinderen uit Nijmeegse wijken
al op jonge leeftijd in contact met N.E.C., wat ons hopelijk supporters voor de toekomst oplevert.
Wanneer de selectiespelers op het terrein verschijnen en de glimlachen op de gezichten van de
kinderen worden getoverd geeft ons dat de bevestiging dat dit een project is dat aansluit bij de
ambities waar wij naar streven met N.E.C. Maatschappelijk”, blikt projectcoördinator Bart de Lange
terug op de ochtend.
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DATUM

SPEELRONDE

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
20 augustus

21 augustus

31 augustus

SPEELRONDE

4

1 september

DATUM

5

TIJD

UIT

Vitesse

0-4

sc Heerenveen

Fortuna Sittard

1-4

SC Cambuur

FC Emmen

3-2

FC Utrecht

FC Groningen

1-0

Go Ahead Eagles

FC Emmen

3-2

FC Utrecht

FC Groningen

1-0

Go Ahead Eagles		

PSV

18.45 uur

FC Volendam

FC Twente

21.00 uur

Excelsior

AZ

20.00 uur

N.E.C.

THUIS

TIJD

UIT

26 augustus

N.E.C.

20.00 uur

FC Groningen

27 augustus

Go Ahead Eagles

16.30 uur

Sparta Rotterdam

28 augustus

SPEELRONDE

THUIS

DATUM
2 september
3 september

4 september

Vitesse

18.45 uur

RKC Waalwijk

Feyenoord

20.00 uur

FC Emmen

sc Heerenveen

21.00 uur

Fortuna Sittard

FC Utrecht

12.15 uur

Ajax

FC Volendam

14.30 uur

FC Twente

Excelsior

14.30 uur

PSV

SC Cambuur

16.45 uur

AZ

THUIS

TIJD

UIT

Fortuna Sittard

20.00 uur

FC Utrecht

Ajax

16.30 uur

SC Cambuur

FC Twente

18.45 uur

PSV

Sparta Rotterdam

20.00 uur

FC Volendam

Go Ahead Eagles

21.00 uur

Feyenoord		

RKC Waalwijk

12.15 uur

Excelsior

sc Heerenveen

14.30 uur

N.E.C.

FC Emmen

14.30 uur

AZ

FC Groningen

16.45 uur

Vitesse
7

STAND EREDIVISIE
PER 21 AUGUSTUS 2022

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

Ajax

3

3

0

0

7

9

2

Feyenoord

3

2

1

0

4

7

3

PSV

2

2

0

0

6

6

4

Excelsior

2

2

0

0

4

6

5

FC Twente

2

2

0

0

4

6

6

AZ

2

2

0

0

3

6

7

sc Heerenveen

3

1

2

0

4

5

8

SC Cambuur

3

1

1

1

1

4

9

FC Emmen

3

1

1

1

-2

4

10

FC Groningen

3

1

1

1

-4

4

11

N.E.C.

2

1

0

1

2

3

12

FC Utrecht

3

0

2

1

-1

2

13

RKC Waalwijk

3

0

2

1

-1

2

14

FC Volendam

2

0

1

1

-3

1

15

Sparta Rotterdam

3

0

1

2

-2

1

16

Go Ahead Eagles

3

0

0

3

-6

0

17

Fortuna Sittard

3

0

0

3

-7

0

18

Vitesse

3

0

0

3

-9

0

TOPSCORERS EREDIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Steven Bergwijn

Ajax

4

Danilo

Feyenoord

3

Bas Dost

FC Utrecht

3

Sydney van Hooijdonk

sc Heerenveen

3
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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. - FC GRONINGEN
Op zaterdag 5 november 2016 nam N.E.C. het in eigen huis op tegen FC Groningen. De Nijmegenaren
speelden met 1-1 gelijk tegen de Groningers.
N.E.C. kende een lastig begin van de eerste helft. FC Groningen was in de opening de meest gevaarlijke partij
en kreeg in de elfde minuut al een grote kans. Simon Tibbling kreeg de bal in zijn voeten op de rand van het
zestienmetergebied en kon vol uithalen, zijn schot werd echter gered door keeper Joris Delle.
Richting het einde van de eerste helft kreeg N.E.C. de kans om op voorsprong te komen. Na een gevaarlijk schot
van Albert Rusnák, was het Mohamed Rayhi die opdook in de zestien. Na een mooie combinatie tussen hem en
Taiwo Awoniyi, kon Rayhi vol uithalen. Zijn schot ging echter net over het doel.
In het begin van de tweede helft was het vooral FC Groningen die het spel bepaalde. Na ongeveer vijf minuten
gespeeld te hebben, was het Mimoun Mahi die kon uithalen op goal. Zijn schot was echter niet gevaarlijk genoeg.
De volgende kans van FC Groningen zou echter wel voor veel gevaar zorgen bij de Nijmeegse defensie. In de 58e
minuut kregen de Groningers een hoekschop en was Kasper Larsen de vrije man om op doel te koppen. Het
scheelde niet veel of die kopbal was erin gegaan, de bal belandde echter op de lat.
Nadat beide teams gevaarlijk waren geweest voor het doel, was het afwachten welke club als eerste tot scoren
zou komen. In de 76e minuut leek dat N.E.C. te worden. Na een vrije trap van Julian von Haacke, was het Dario
Dumic die de bal hard in het doel kopte. De goal werd echter afgekeurd, omdat Dumic een overtreding had
gemaakt voor het doelpunt. Hij klom op de rug van de verdediger en hierdoor kon hij vrij binnenkoppen.
Na de twijfelachtige afkeuring van de goal was het direct FC Groningen dat op een 0-1 voorsprong kwam. Na een
lange pass van Yoëll van Nieff was het Tom van Weert die binnen kon schieten. Hij tikte de voorzet naast doelman
Joris Delle het doel in. De Nijmegenaren moesten snel met een antwoord zien te komen en zo geschiedde. In de
83e minuut dribbelde Quincy Owusu-Abeyie ver het zestienmetergebied in en legde hij de bal klaar voor Ferdi
Kadioglu, die simpel binnenschoot: 1-1.
De 1-1 bleef op het scorebord staan en zodoende kwam er geen winnaar in De Goffert.
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VOETBAL ACADEMIE

N.E.C. VOETBALACADEMIE VINDT IN DFDS NIEUWE
HOOFDSPONSOR
DFDS is de nieuwe hoofdsponsor én naamgever van de N.E.C. Voetbalacademie. Vanaf dit seizoen prijkt het
logo van het transportdienstbedrijf op alle shirts van de Nijmeegse jeugdacademie. Beide partijen hebben een
contract ondertekend voor één seizoen.
DFDS heeft sinds de oprichting in 1866 een unieke infrastructuur opgebouwd die Europese landen en Turkije met
elkaar verbinden. Naast diverse vrachteenheden vervoeren zij jaarlijks zo'n vijf miljoen passagiers. Met meer dan
150 jaar ervaring combineert het bedrijf inzicht in behoeften, snelle communicatie en proactieve teams om zo een
gedegen plan neer te leggen bij haar relaties.
"Met de samenwerking met DFDS binden we als N.E.C. weer een partner van formaat die past binnen onze nieuwe
commerciële strategie. We hebben de ambitie om binnen vier seizoenen vast mee te draaien in de linkerrij van de
Eredivisie en om die reden kijken we uit om, samen met DFDS, onze doelstellingen te behalen en tegelijkertijd een
mooie ontwikkeling door te maken, waar we in de toekomst de vruchten van kunnen plukken", aldus Robin Faber,
commercieel manager N.E.C.
Patrick Newby, managing director DFDS, stelt: "De samenwerking tussen DFDS en de Voetbalacademie van N.E.C.
is een logische stap. Als DFDS vinden we het belangrijk dat talent de kans krijgt om zijn of haar ambities waar te
maken. Een hoofdsponsoring van de Academie sluit naadloos aan op dit gedachtengoed. Talentontwikkeling heeft
voor beide organisaties een hoge prioriteit, waardoor we in N.E.C. een juiste lokale partij hebben gevonden."
Tonny Pijnappels, manager Voetbalacademie, over de samenwerking met DFDS: "We zijn content dat we het
partnership met DFDS (voorheen HSF Logistics) hebben verlengd en geïntensiveerd. Mede hierdoor kunnen we
blijven bouwen aan het verbeteren van onze voorwaarden om spelers en medewerkers maximaal te faciliteren.
Dit is essentieel om met de DFDS – N.E.C. Voetbalacademie de volgende stap te zetten in onze ambitie om een
duurzame bijdrage te leveren aan (individuele) talentontwikkeling met als doel om spelers met het N.E.C.-DNA de
stap naar de Goffert te laten verwezenlijken. Het partnership met DFDS sluit daarmee perfect aan bij de nieuwe
commerciële strategie van N.E.C. Vanuit sportief alsmede commercieel oogpunt een belangrijke stap die we maken
en welke past bij de uitgesproken sportieve ambities van de club.’’

K AARTVERKOOP

AZ - N.E.C.

DONDERDAG 1 SEPTEMBER 20.00 UUR
AFAS STADION
1 KAART PER UITKAART

SC HEERENVEEN - N.E.C.

ZONDAG 4 SEPTEMBER 14.30 UUR
ABE LENSTRA STADION
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - FORTUNA SITTARD

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 16.30 UUR
GOFFERTSTADION
VIER KAARTEN PER SEIZOEN(CLUB)KAART

Weer
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
7 DAGEN GEOPEND VAN 16.00 - 22.00 UUR.

Foto: Broer van den Boom

WEDSTRIJD IN BEELD
Op zondag 14 augustus kwam N.E.C. voor het laatst in
competitieverband in actie. De Nijmegenaren boekten die dag de eerste
overwinning van het seizoen. Op bezoek bij FC Volendam trok de ploeg
van trainer Rogier Meijer aan het langste eind. Elayis Tavsan, Oussama
Tannane, Mikkel Duelund en Jordy Bruijn verzorgden de Nijmeegse
treffers. We blikken nog eenmaal terug op deze wedstrijd door de ogen
van huisfotograaf Broer van den Boom.

UITSLAG
FC VOLENDAM - N.E.C.

4-1
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Foto's: Broer van den Boom
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: FC GRONINGEN
FC Groningen is opgericht op 16 juni 1971 en kwam voort uit de Groninger Voetbal en Atletiek Vereniging. De ploeg speelt in het
groen en wit gestreept. De thuiswedstrijden werden tot 2006 gespeeld in het Oosterparkstadion en vanaf januari 2006 in de
Euroborg. De maximumcapaciteit van het stadion bedraagt 22.525 toeschouwers.
GVAV was in de jaren zestig een middenmoter in de Eredivisie. Tegen het einde van de jaren zestig begon GVAV af te glijden. Dit leidde
uiteindelijk tot degradatie in 1970. In het volgend seizoen 1970/1971 werd GVAV tweede in de Eerste Divisie en promoveerde het
opnieuw naar de Eredivisie. Direct na de promotie werd FC Groningen opgericht als opvolger van GVAV. In het seizoen 1973-1974
volgde opnieuw degradatie. Hierna kwam het elftal zes jaren in de Eerste Divisie uit. Een aantal keren lukte het FC Groningen net niet
om promotie naar de Eredivisie af te dwingen. In seizoen 1979/1980 bereikte de club onder trainer Theo Verlangen en zijn assistent
Henk Nienhuis uiteindelijk promotie naar de Eredivisie, nadat ze kampioen van de Eerste Divisie werden.
In het seizoen 1981/1982 werd een 7de plaats in de Eredivisie bereikt. Dit was het begin van een succesvolle periode voor FC
Groningen. In 1982-1983 werd voor het eerst Europees voetbal bereikt. Han Berger was de trainer van het eerste UEFA-Cup seizoen
van de Groningers. In de eerste ronde werd het veel sterker geachte Atlético Madrid uitgeschakeld. In de daaropvolgende ronde bleek
het niet opgewassen tegen Internazionale. Het volgende UEFA-Cup seizoen was in 1986-1987. De club overleefde de eerste ronde
tegen Galway United en ook de tweede ronde, tegen het Zwitserse Xamax Neuchatel, kwam de ploeg door. FC Groningen strandde in
de 3e ronde toen het over twee wedstrijden verloor van Portugese Vitória Guimarães.
Later, in het seizoen 1989-1990, speelde de ploeg voor het eerst voor de Europacup II. De eerste ronde werd doorstaan ten koste
van Ikast FS. In de tweede ronde werd de ploeg uitgeschakeld door Partizan Belgrado. Na dit seizoen ging het bergafwaarts met de
prestaties en in het seizoen 1997-1998 degradeerde de club. FC Groningen promoveerde twee jaar later weer terug naar de Eredivisie.
Hoewel de eerste jaren moeilijk waren wist de ploeg onder leiding van Ron Jans vanaf seizoen 2004-2005 de weg naar boven te vinden.
In 2013-2014 werd Erwin van de Looi de hoofdtrainer van FC Groningen. Tijdens het eerste seizoen van Van de Looi wist FC Groningen
meteen Europees voetbal af te dwingen. Ook het seizoen daarop was succesvol: FC Groningen won, opnieuw onder leiding van Erwin
van de Looi, voor het eerst een prijs in de clubhistorie: de KNVB Beker werd veroverd en de Groningers waren daardoor verzekerd van
deelname aan de poulefase van de UEFA Europa League in het seizoen 2015-2016. De jaren die volgde was FC Groningen een stabiele
middenmoter in de Eredivisie. Op 12 januari 2020 is er een beleidsplan gepresenteerd, waarin wordt beschreven hoe FC Groningen de
komende jaren in alle opzichten wil groeien en door groter te worden Europees voetbal wil realiseren.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
2’ Michael de Leeuw

1-0

Competitie:

Eredivisie

13’ Ali Akman

1-1

Datum: 		

13-03-2022

22' Jorgen Strand Larsen

2-1

Locatie: 		

Euroborg

19' Lasse Schöne

2-2

Bezoekers: 		

20.600

32' Magnus Mattsson

2-3

Scheidsrechter:

Sander van der Eijk

80' Romano Postema

3-3

90' Romano Postema

4-3

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

10’ Calvin Verdonk

0-1

Competitie:

TOTO KNVB Beker

45’ Michael de Leeuw

1-1

Datum: 		

19-01-2022

48' Mikkel Duelund

1-2

Locatie: 		

Euroborg

Bezoekers: 		

0

Scheidsrechter:

Jeroen Manschot

Weer
trekken wij
ten strijde.
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STADION

Op 12 augustus jongstleden is clubicoon Tini van Reeken op 83-jarige leeftijd overleden. Van
Reeken is na Frans Janssen topscorer aller tijden bij N.E.C.
Van Reeken speelde 307 wedstrijden voor N.E.C., waarin hij 107 keer het net vond en uitgroeide
tot een absolute publiekslieveling. Zo voorkwam hij met een doelpunt in 1962 dat N.E.C. terug
moest keren naar het amateurvoetbal en in 1967 werd hij de held van Nijmegen door tweemaal te
scoren tegen RCH, waardoor de Nijmegenaren voor het eerst promoveerden naar de Eredivisie. We
verzoeken alle supporters om vóór 19:50 uur in het stadion te zijn om gezamenlijk stil te staan bij
het overlijden van Tini van Reeken, middels een minuut stilte.
N.E.C. wenst familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
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AFGESCHREVEN HARDWARE
IS GELD WAARD!

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

DONEER HET, STEUN N.E.C. MAATSCHAPPELIJK
EN GEEF KINDEREN EEN DUURZAME
SPORTKANS!
IT4KIDS
PARTNER VAN
N.E.C.

Weer
trekken wij
ten strijde.

WWW.IT4KIDS.COM
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ZAKELIJK

N.E.C. EN BLOX VERLENGEN SAMENWERKING
MET TWEE JAAR
N.E.C. en cryptobedrijf BLOX hebben na een succesvol eerste seizoen, de samenwerkingsovereenkomst tot
de zomer van 2024 verlengd. BLOX zet zich in om cryptocurrency voor een groter publiek toegankelijker te
maken. Via de gratis en laagdrempelige app geven ze de koersen van de verschillende cryptomunten snel en
overzichtelijk weer. Iedereen kan eenvoudig op zijn eigen manier investeren in verschillende cryptovaluta.
Mike Hutting, CEO en medeoprichter van BLOX, vertelt: "Als Nijmegenaren volgen we N.E.C. al sinds onze kindertijd.
De samenwerking is in het eerste seizoen goed bevallen. Mooie voetbalavonden met vrienden, herinneringen aan
overwinningen in het Goffertstadion en natuurlijk het laden van ons merk BLOX onder het regionale voetbalpubliek.’’
Als echte Nijmeegse organisatie die zich focust op voetbal kan BLOX, naast haar partnerships met Ajax en Club
Brugge, N.E.C. natuurlijk niet vergeten.
Toon Schraven, Head of Brand van BLOX en verantwoordelijk voor de sponsorships, licht toe: "Een succesvol eerste
seizoen als partner bevestigt ons geloof in voetbal als marketingmedium. N.E.C heeft veel inzet en ambitie getoond
om bitcoin in het algemeen, en BLOX in het bijzonder, toegankelijk te maken onder haar fanbase. We zijn er dan
ook trots op om ook de komende twee jaar met N.E.C. samen te werken."
Willem Reijnen, salesmanager van N.E.C., is eveneens blij met de verlengde overeenkomst: “We zijn verheugd dat
BLOX als Nederlands A-merk minimaal twee seizoenen langer aan N.E.C. verbonden is. De cryptobranche is voor
veel mensen nog altijd een nieuwe markt. Hoewel de huidige markt momenteel uitdagingen met zich meebrengt,
blijft BLOX met haar platform investeren in de financiële wereld van morgen. De komende seizoenen is BLOX
zichtbaar langs de zijlijn van het Goffertstadion en partner en naamgever van de BLOX Man of the Match.”
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YVEY

N.E.C., YVEY EN ABINBEV ONDERZOEKEN MOGELIJKHEID
TOT VERBETEREN HORECAFACILITEITEN
De afgelopen maanden zijn we, N.E.C., YveY en brouwerij ABInBev, druk bezig geweest om in kaart te brengen
hoe we vernieuwingen aan kunnen brengen in het stadion. Dit allemaal om onder andere de wachtrijen bij de
counters te verkorten.
Graag informeren wij jou als supporter over de planning.
- De aankomende 3 wedstrijden zullen opgezet zijn zoals afgelopen seizoen. Er staan extra buitenbarren naast de
counters waar bier gehaald kan worden.
Daarnaast zullen er ook een aantal medewerkers rondlopen met tap-tassen, bij hen kun je ook een biertje kopen.
Let op, dit kan enkel met jouw pinpas.
- Vanaf wedstrijd 4 gaan we op de buitenbarren werken met raptaps. Deze functioneren enkel op tanks, dus deze
zullen ook geplaatst worden.
- In de tussentijd gaat ABInBev, samen met ons inventariseren wat er precies bouwkundig nodig is om ook in een
aantal counters raptaps te faciliteren.
“We zijn met InBev gesprek over het plaatsen van tanks zodat daar raptaps op kunnen worden aangesloten.
Hiermee kun je negen halve liters in een keer tappen. Veel is wel afhankelijk van de infrastructuur en die zal worden
aangepakt in samenspraak met de gemeente, veiligheidszaken en natuurlijk de club zelf”, aldus Anne Kolkman
locatiemanager YveY in Nijmegen.
Al met al is de hoop dat we na de winterstop voldoende aanpassingen hebben kunnen doen om ervoor te zorgen
dat de wachttijden voor de counters zijn ingekort. We hadden graag eerder aanpassingen doorgevoerd, maar
helaas zijn we afhankelijk van levertijden van leveranciers.
Wij kijken uit naar een mooi seizoen!
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