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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 trots hoofdsponsor van N.E.C. En dat is niet alleen te merken aan 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 iedere wedstrijd vragen we aan een DKL’er zijn of haar
link met de Nijmegen Eendracht Combinatie.
Hoelang ben je al fan van N.E.C. en waarom is
N.E.C. jouw club?
Ik ben al mijn hele leven fan van N.E.C.
Vroeger heb ik in de jeugd van N.E.C. gespeeld
als keeper, hierdoor ben ik al vanaf mijn 10e
jaar aan de club verbonden.
Ik heb ook al ruim 40 jaar een seizoenskaart,
ook mijn 2 kinderen gaan al van kinds af aan
met mij mee naar N.E.C.
ik vind ook dat je fan moet zijn van de club
in de stad waar je woont, dit geeft een extra
band tussen supporter en club. Daarom is
N.E.C. mijn club.
Wat is jouw mooiste herinnering aan N.E.C.?
De bekerfinales die helaas verloren werden,
en de Europacup wedstrijden tegen Barcelona.
Ook de Europese wedstrijden onder Mario
Been blijven zeer mooie herinneringen.
Maar ook de diverse promoties vanuit eerste
divisie naar de eredivisie blijven mooie
herinneringen om op terug te kijken.

Wat vind je leuk aan je werk bij De Klok?
Ik vind het leuk dat mijn werk zeer
afwisselend is, het is nooit saai.
Op de afdeling Customer Service kom je met
diverse klanten in contact en hier proberen
we dan een goede band mee op te bouwen.
Wij zorgen dat de klant 100% op ons kan
vertrouwen.
Tevens is het mooi om in een team te werken
en er samen voor te zorgen dat onze klanten
tevreden zijn en blijven.
Wat gaat het worden vanavond?
Ik verwacht ondanks de moeizame start van
afgelopen zondag een overwinning voor ons
N.E.C.
Het wordt langzamerhand ook wel weer eens
tijd dat de 3 punten in de Goffert blijven.

In welk vak kunnen we je vinden?
Ik zit al sinds de opening van het stadion, in
het jaar 2000, in vak M.
Wat doe je buiten N.E.C in je dagelijks leven?
Ik werk bij de Klok Logistics op de afdeling
Public Warehouse, in de functie van Hoofd
Customer Service.
Hoelang werk je al bij DKL?
Ik werk al sinds 1988 bij de Klok Logistics en in
die 30 jaar heb ik al diverse functies gehad.
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
Weerhun beste beentje voor om de duizenden zendingen te verwerken en onze klanten weer blij te maken.
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VOORWOORD
Beste supporters,
De bal gaat weer rollen in het Goffertstadion! Na de teleurstellende start van de tweede seizoenshelft
in Eindhoven afgelopen week, gaan we vandaag opzoek naar eerherstel tegen onze tegenstander van
vanavond: SC Telstar. Ik heet jullie dan ook van harte welkom in onze eigen Goffert. Beide ploegen
staan niet op de posities waar ze horen te staan, maar met deze situatie moeten we nu dealen en
vooruitkijken. Met jullie steun ga ik ervanuit dat we het kunnen omdraaien en de weg richting de PlayOffs ligt nog volledig open!
De afgelopen weken is er keihard getraind om iedereen op het juiste niveau te krijgen. En hiermee
bedoelen we niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Voetbal is een sport waarin het van het een op het
ander moment volledig kan omslaan. Je moet geloof hebben. Wij moeten geloof hebben. Dit betekent
dat we niet bij de eerste tegenslag bij de pakken neer moeten gaan zitten, maar moeten denken aan
hoe we het willen en wat we kunnen. We staan niet voor niets aan de aftrap van N.E.C. – SC Telstar!
Om dat doel te bewerkstelligen hebben we jullie steun keihard nodig. Jullie komen ons, ondanks
de moeizame eerste seizoenshelft, nog altijd in groten getale aanmoedigen. Dat is echte clubliefde.
Spelers en supporters zullen vanavond tot het gaatje moeten gaan. We rekenen op jullie!

Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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N.E.C.
N.E.C.

SC TELSTAR

TRAINER

TRAINER

TECHNISCHE STAF
Adrie Bogers
Patrick Pothuizen
Gábor Babos

TECHNISCHE STAF
Anthony Correia
Arvid Smit
Cor Varkevisser

1. Oliver Zelenika (K)

1. Jeroen Houwen (K)

23. Marco van Duin (K)

20. Wesley Zonneveld (K)

JACK DE GIER

52. Job Schuurman (K)
2. Guus Joppen
3. Rens van Eijden

MIKE SNOEI

25. Sven van der Maaten (K)
2. Rodny Lopes Cabral

4. Josef Kvida

3. Donny van Iperen

5. Robin Buwalda

4. Jasper van Heertum

6. Tom Overtoom
7. Brahim Darri
8. Joey van den Berg

5. Elso Brito
6. Frank Korpershoek

9. Sven Braken

7. Dylan Mertens

10. Anass Achahbar

8. Senne Lynen

11. Randy Wolters
12. Mart Dijkstra
15. Niek Hoogveld

11. Shaquill Sno
13. Ilias Bronkhorst

17. Ole Romeny  

14. Danny van Haaren

19. Ferdy Druijf

15. Anass Najah

20. Paolo Sabak
21. Leroy Labylle
24. Lance Duijvestijn

17. Terell Ondaan
18. Darren Rosheuvel

28. Bart van Rooij

19. Jordie van der Laan

29. Michael Den Heijer

21. Toine van Huizen

30. Frank Sturing
34. Terry Lartey-Sanniez
44. Mathias Bossaerts

23. Kick Groot
29. Sven van Doorm

71. Mike Trésor Ndayishimiye

30. Melle Springer

77. Jonathan Okita

34. Adham El Idrissi

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. - SC TELSTAR
Vanavond staat voor N.E.C. de thuiswedstrijd tegen Telstar op het programma. Vorige week beleefde de ploeg
een erg valse start door met 3-2 te verliezen bij FC Eindhoven en na een roerige week – waarin onder andere
Anass Achahbar en Brahim Darri werden teruggezet naar de selectie van Jong N.E.C. – is het dus vooral taak
om die nederlaag naar de vergetelheid te voetballen.
De punten zijn in ieder geval meer dan hard nodig op het moment, want de vijftiende plaats waarop we
N.E.C. op het moment terugvinden is de club onwaardig. De ploeg van trainer Jack de Gier zal de strijd met de
Noord-Hollanders in ieder geval aan moeten gaan zonder aanvoerder Rens van Eijden en Paolo Sabak (allebei
geschorst).
Telstar heeft tot dusverre twee punten minder verzameld dan N.E.C. en staat daarmee op de zestiende plaats
op de ranglijst. Eerder dit seizoen wist N.E.C. de uitwedstrijd tegen Telstar winnend af te sluiten. In oktober
werd het in Velsen 0-3 in Nijmeegs voordeel door doelpunten van Jonathan Okita en Sven Braken (2x). Alleen
winst is vanavond goed genoeg voor N.E.C., daar zal iedereen in Nijmegen het over eens zijn. Een nederlaag
zou een verdere daling op de ranglijst betekenen, maar bij winst kun je zomaar wat plaatsen stijgen en de
ploegen die meespelen om een plek in de play-offs weer helder in het vizier krijgen. En eerlijk is eerlijk: die
play-offs lijken nog de enige manier om nog wat van het seizoen 2018-2019 te maken.
Door Teun van Thiel
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RECLAMEBUREAU F - GRAPHICS

RUIMTE VOOR
CREATIVITEIT

Kerkenbos 1222C
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024 373 22 99
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DE TEGENSTANDER: SC TELSTAR
Toen VSV uit Velsen en Stormvogels uit IJmuiden in juli 1963 besloten hun profafdelingen te laten fuseren was de
geboorte van SC Telstar een feit. De club, die haar wedstrijden vanaf begin 2016 afwerkt in het Rabobank IJmond
Stadion, startte voortvarend aan haar profbestaan. Zo promoveerde SC Telstar in het eerste seizoen na de fusie
direct naar het hoogste afdeling van het Betaald voetbal in Nederland, de Eredivisie.
De grootste verrassing van de club was echter niet eens

Wel lukte het de club nog zesmaal om deel te nemen aan

de promotie. Het lukte de club namelijk om jarenlang een

de Play-Offs voor promotie, maar van opnieuw promove-

stabiele middenmoter te zijn in de competitie. Uiteinde-

ren kwam het vooralsnog niet.

lijk zouden De Witte Leeuwen maar liefst veertien seizoenen onafgebroken doorbrengen in de de Eredivisie. Het

Na de zesde eindpositie van vorig seizoen hoopten de

hoogtepunt uit de clubgeschiedenis is de zesde plek op

Witte Leeuwen deze jaargang opnieuw positief te ver-

eindklassering van het seizoen 1973-1974. De seizoenen

rassen. Na een halve competitie is echter niets minder

erop eindigde SC Telstar nog op een keurige zevende en

waar. Na negentien speelronden stond de ploeg in de

negende positie, maar daarna volgden de teleurstellen-

winterstop op een zestiende positie en ook in de eerste

de resultaten elkaar in rap tempo op. In het voorjaar van

wedstrijd van de tweede seizoenshelft wist de ploeg thuis

1978 viel definitief het doek voor de ploeg uit Velsen-Zuid,

niet te winnen van Helmond Sport. Bij een eventuele

toen een laatste positie in de competitie leidde tot degra-

overwinning van SC Telstar op N.E.C. klimt de ploeg over

datie naar de Eerste Divisie. Het is SC Telstar sindsdien

de Nijmegenaren heen.

niet meer gelukt terug te keren op het hoogste niveau.
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Ferdy Druijf
‘’Ik geef nOOit op’’
Gedurende de winterse transferperiode trok N.E.C. met Ferdy Druijf een van de revelaties van de
eerste seizoenshelft aan. De 20-jarige spits komt op huurbasis over van Jong AZ en zal tot ten minste
het eind van het seizoen de Nijmeegse clubkleuren verdedigen. Met vijftien treffers in zeventien
competitiewedstrijden kent de geboren Uitgeestenaar vooralsnog een uitstekend seizoen. Met de
komst van Druijf hoopt N.E.C. de weg naar boven in te slaan.
Er was deze transferperiode veel belangstelling
voor je. Waarom koos je voor een tijdelijke
overstap naar N.E.C.?
‘’Het klopt dat ik met meerdere clubs gesprekken
heb gevoerd, maar het verhaal van N.E.C. trok me
het meest. Ik merkte dat ze heel veel vertrouwen
in me hebben. De club heeft een moeizame eerste
seizoenshelft achter de rug en ik denk dat ik mijn
steentje hier kan bijdragen. We willen allemaal
revanche nemen op de afgelopen wedstrijden en
strijden voor wat we waard zijn. Ik ben een spits
die veel werkt en sleurt tijdens een wedstrijd. Ik
denk dat ik om die reden ook wel bij N.E.C. pas,
want de staf en supporters verwachten van ons
dat we dat stapje extra zetten. Die mentaliteit heb
ik wel. Ik geef nooit op.’’

moment kan er nog alles gebeuren. Maar dat
is nu hetgeen waar we naar moeten kijken en
daar werken we keihard voor. Het moet beter.
Persoonlijk hoop ik verder te gaan met waar ik
voor de winterstop mee bezig was: doelpunten
maken. Het liefst word ik natuurlijk topscorer van
de competitie, maar het belangrijkste voor mij is
gewoon doelpunten maken en de club helpen op
weg naar de Play-Offs.’’

Met welke ambities ben je naar de club gekomen?
‘’Het mag duidelijk zijn dat we als club op dit
moment te laag op de ranglijst staan. We moeten
volle bak gaan voor de Play-Offs en vanaf dat

Wat is het verschil met Jong AZ?
‘’Het verschil tussen N.E.C. en Jong AZ is echt heel
erg groot. Als ik alleen al kijk naar de ervaring
tussen de teams. Bij Jong AZ was ik een van de

Hoe bevalt het tot nu toe bij N.E.C.?
‘’Ik heb het hier goed naar mijn zin. We trainen
hard en we doen er alles aan om tot betere
prestaties te komen. We kunnen natuurlijk niet
stellen dat het allemaal super gaat. Maar ik voel
me thuis en kan hier goed aarden.’’
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INTERVIEW
spelers met de meeste ervaring. Ik heb natuurlijk
al wat wedstrijden in het eerste van AZ gespeeld,
dus bij Jong werd er ook van mij verwacht dat ik
de leiding nam. Bij N.E.C. is dat heel anders. Hier
lopen spelers rond die heel veel ervaring hebben,
kijk bijvoorbeeld naar een Rens, Joey en Marco. De
ervaren spelers spreken mij zo nu en dan ook aan
met verschillende tips, zoals met druk zetten. Ook
de trainingsintensiteit ligt hier hoger en dat heb je
gewoon nodig als speler wanneer je hogerop wil.
Bij Jong AZ mag het, maar hier moet het écht. Dat
is ook een van de redenen geweest om hierheen
te gaan.’’
Hoe kijk je terug op de wedstrijd tegen FC
Eindhoven? Je maakt een goal bij je debuut en
uiteindelijk sta je met lege handen.
‘’Ja, dat is natuurlijk heel dubbel. Elke speler
hoopt bij zijn debuut een doelpunt mee te
pikken en een spits natuurlijk al helemaal. Maar
het teamresultaat weegt het zwaarst en dat is
natuurlijk heel erg teleurstellend. We hadden
allemaal een goed gevoel voor de wedstrijd
en wilden laten zien dat het harde werk in de
winterstop zijn vruchten heeft afgeworpen. Alleen
het liep gewoon niet bij ons. Na de rust wisten
we nog terug te komen, maar dan verlies je
uiteindelijk alsnog. Dat was heel teleurstellend.’’

Weer
trekken wij
ten strijde.

Wat verwacht je van de wedstrijd tegen SC Telstar?
‘’Vrijdag wordt een hele belangrijke wedstrijd voor
ons. We willen voor eigen publiek laten zien dat
we heel hard hebben gewerkt om hier bovenop te
komen. We hebben fanatieke supporters en dat
maakt deze club. Zij kunnen ons dat extra zetje
in de goede richting geven. Het wordt tijd om het
tij te keren en met onze supporters erachter drie
punten in de Goffert te houden. Dat begint met
aanvallend voetbal, wij willen de dienst uitmaken.
Ik verwacht dat wij het spel maken en dominant
zijn. Hopelijk levert ons dat een snelle voorsprong
op. Er moet gewoon gewonnen worden.’’

Door: Luc Keersmaekers
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MEEST RECENTE ONTMOETING

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

5. Jonathan Okita

0-1

Competitie: 		

Keuken Kampioen Divisie

72. Sven Braken (pen.)

0-2

Datum: 		

19-10-2018

79. Sven Braken

0-3

Locatie: 		

Rabobank IJmond Stadion

Bezoekers: 		

2663

Scheidsrechter: 		

Stan Teuben

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

2. Michael Heinloth

1-0

45. Wojciech Golla

2-0

81. Ferdi Kadioglu

3-0

Weer
trekken wij
ten strijde.

Competitie: 		

Jupiler League

Datum: 		

02-04-2018

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

10538

Scheidsrechter: 		

Christiaan Bax
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C.- SC TELSTAR
Vandaag neemt N.E.C. het in de thuiswedstrijd op tegen SC Telstar. Kijkend naar de historie tussen beide teams
kunnen we constateren dat N.E.C. in het merendeel van de wedstrijden aan het langste eind trekt. In het seizoen
2014-2015 kwam N.E.C., dat na de winterstop op titelkoers lag, opnieuw oog in oog te staan met de Noord-Hollanders. Het werd een zwaarbevochten wedstrijd.
In een goed gevuld Goffertstadion traden de Nijmegenaren

In het tweede bedrijf werden de supporters van de Nijmege-

aan met de van griep herstelde Anthony Limbombe. De jon-

naren, veelal vrouwen vanwege de welbekende Ladies Night,

ge Belg nam meteen de touwtjes in handen door vroeg in de

wel getrakteerd op doelpunten. Waar het eerste gevaar nog

eerste helft een uitstekende voorzet af te leveren uit een vrije

voor de goal van de Nijmegenaren was, waarbij Smits weder-

trap. Echter kon de bal niet door de binnenstormende koppers

om belangrijk was met een goede redding, kwam de thuisploeg

tot goal worden gepromoveerd. Nadat SC Telstar wat spelden-

verdiend op voorsprong. Na een voorzet die aan meerdere ver-

prikjes had uitgedeeld kreeg Gregor Breinburg de uitgelezen

dedigers voorbijging was de Venezolaanse spits Christian San-

mogelijkheid om de score te openen. Na een steekpass van

tos er als de kippen bij om in te koppen: 1-0. De Nijmegenaren

Limbombe kreeg de middenvelder de bal voor zijn voeten, ver-

kwamen daarna niet meer in de problemen en in de slotminuut

schalkte doelman Zonneveld, maar de bal vond een verdediger

wist N.E.C. de voorsprong nog te verdubbelen. Na een geblokt

op zijn pad. Ook Joshua Smits nam een heldenrol op zich, kort

schot van Alireza Jahanbakhsh schoot invaller Kristján Emilsson

voor het einde van de eerste helft. Na een gevaarlijke inzet van

de bal in de rebound hoog in het doel en bepaalde daarmee de

verdediger Olfers voorkwam de goalie met een katachtige re-

eindstand op 2-0.

flex de voorsprong voor de bezoekers.
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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
7 DAGEN GEOPEND VAN 16.00 - 22.00 UUR.

N.E.C. DOELBEWUST

N.E.C. en Uniek Sporten starten cursus trainer-assistent
In 2014 is N.E.C. samen met de gemeente Nijmegen Speciaal Voetbal gestart; voetbal voor mensen met een beperking in de regio Nijmegen.
Inmiddels is dit uitgegroeid tot een samenwerking tussen 11 amateurvoetbalclubs uit de regio die met 17 teams in een onderlinge competitie
samen voetballen. Winnen is tijdens Speciaal Voetbal niet belangrijk, alles is gericht op het creëren van individuele succesmomenten en
ontwikkeling.
Dat de ontwikkeling van het individu een belangrijk aspect is, blijkt wel uit de behoefte voor deze cursus. In oktober 2018 trok het Speciaal
Voetbal platform (de voetbalclubs) aan de bel bij N.E.C. en Uniek Sporten om de behoefte te bespreken om mensen met een beperking een
extra uitdaging te bieden. Dit heeft geresulteerd in een cursus assistent-trainer voor speciaal voetballers. Henri Bakhuis, coördinator en
trainer bij Beuningse Boys Voetbal+, was één van de initiatiefnemers: “Het initiatief om oudere spelers meer uitdaging te bieden door deze
cursus werd onmiddellijk enthousiast omarmd door N.E.C. en Uniek Sporten. Mede door een groep enthousiaste vrijwilligers is het nu zover,
we gaan van start. Ik ben vol vertrouwen in een succesvolle afloop”.
Woensdag 16 januari 2019 vond de kick-off van deze cursus plaats. 13 cursisten van SC Bemmel, SC Woezik, Beuningse Boys en SV Hatert
komen samen met hun tandemcoaches naar het Goffertstadion voor de aftrap. Het tweede gedeelte van deze bijeenkomst zijn ze gelijk al
de praktijk ingegaan op de Eendracht.
In een traject van vier bijeenkomsten zullen de cursisten opgeleid worden tot assistent-trainer. Tussen de bijeenkomsten door krijgen de
cursisten huiswerkopdrachten mee die ze samen met hun eigen tandemcoach op de eigen club uitvoeren.
“We zijn erg trots op de groei en ontwikkeling die het Speciaal Voetbalplatform doormaakt. Samen met Uniek Sporten bieden we de doelgroep
een traject aan die hen een kans biedt om zich verder te kunnen
ontwikkelen in de maatschappij. Door onze expertise aan de cursus
toe te voegen brengen we deze groep in beweging”, aldus Luc te Riele,
manager N.E.C. Maatschappelijk.
Ook Wesley Deenen, Coördinator Uniek Sporten regio Nijmegen, is
erg blij met deze ontwikkeling: “Het is geweldig om te zien dat we in
samenwerking met de partners deze extra uitdaging kunnen bieden.
Een dergelijk traject past daarom dan ook perfect binnen onze koers en
ambities om de aangepaste sporter duurzaam in beweging te krijgen”.

Weer
trekken wij
ten strijde.
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WEDSTRIJD IN BEELD
FC EINDHOVEN – N.E.C.
N.E.C. verloor zondagmiddag in extremis van FC Eindhoven.
Ondanks een treffer van debutant Ferdy Druijf lukte het de
mannen van trainer Jack de Gier niet de punten mee terug
te nemen naar Nijmegen. Met huisfotograaf Broer van den
Boom kijken we terug op de teleurstellende middag.

Weer
Weer
trekken wij
wij
trekken
ten strijde.
strijde.
ten

UITSLAG
FC EINDHOVEN - N.E.C.

3-2

Door: Broer van den Boom
15
15

Weer
trekken wij
ten strijde.

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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MET PLEZIER
OP DE BANK...

Weer
trekken wij
ten strijde.

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

20

K AARTVERKOOP

TOP OSS – N.E.C.
VRIJDAG 25 JANUARI 2019 20.00 UUR
FRANS HEESENSTADION
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. – JONG FC UTRECHT
VRIJDAG 1 FEBRUARI 2019 20.00 UUR
GOFFERTSTADION
VRIJE VERKOOP

SC CAMBUUR – N.E.C.
VRIJDAG 8 FEBRUARI 2019 20.00 UUR
CAMBUUR STADION

1 KAART PER UITKAART

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

DATUM

THUIS

Zondag

13 januari

SC Cambuur

3-3

Sparta Rotterdam

		

Jong FC Utrecht

1-3

Jong AZ

		

FC Dordrecht

2-6

FC Den Bosch

		

MVV Maastricht

0-2

FC Twente

FC Eindhoven

3-2

N.E.C.

		

Roda JC Kerkrade

3-1

Go Ahead Eagles

		

Jong Ajax

2-2

Jong PSV

		

TOP Oss

1-2

RKC Waalwijk

		

Almere City FC

0-2

FC Volendam

		

SC Telstar

1-1

Helmond Sport

TIJD

		

UITSLAG

UIT

DAG

DATUM

THUIS

Vrijdag

18 januari

Sparta Rotterdam

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

		

FC Volendam

20.00 uur

FC Eindhoven

		

RKC Waalwijk

20.00 uur

Jong Ajax

		

Go Ahead Eagles

20.00 uur

Almere City FC

		

FC Den Bosch

20.00 uur

TOP Oss

N.E.C.

20.00 uur

SC Telstar

		

Helmond Sport

20.00 uur

SC Cambuur

		

Jong AZ

20.00 uur

FC Dordrecht

		

FC Twente

20.00 uur

Jong FC Utrecht

Jong PSV

20.00 uur

MVV Maastricht

		

Maandag

Weer
trekken wij
ten strijde.

21 januari

UIT
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DAG

DATUM

THUIS

Vrijdag

25 januari

SC Cambuur

20.00 uur

Go Ahead Eagles

		

FC Dordrecht

20.00 uur

Jong PSV

		

MVV Maastricht

20.00 uur

Helmond Sport

		

FC Eindhoven

20.00 uur

FC Den Bosch

		

Roda JC Kerkrade

20.00 uur

Jong AZ

TOP Oss

20.00 uur

N.E.C.

Telstar

20.00 uur

Sparta Rotterdam

		
		

TIJD

UIT

Zaterdag

26 januari

Almere City FC

19.45 uur

FC Twente

Maandag

28 januari

Jong FC Utrecht

20.00 uur

RKC Waalwijk

Jong Ajax

20.00 uur

FC Volendam

		

Weer
trekken wij
ten strijde.
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 13 JANUARI 2019

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

1

FC Den Bosch

20

13

2

FC Twente

20

3

Sparta Rotterdam

20

4

Go Ahead Eagles

20

12

5

Roda JC Kerkrade

20

10

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

4

3

+18

43

13

2

5

+16

41

11

6

3

+20

39

3

5

+13

39

4

6

+8

34

6

TOP Oss

20

10

4

6

+8

34

7

Jong PSV

20

9

6

5

+10

33

8

Jong Ajax

20

10

2

8

+10

32

9

SC Cambuur

20

8

5

7

0

29

10

Almere City FC

20

8

4

8

-4

28

11

FC Volendam

20

7

6

7

-3

27

12

RKC Waalwijk

20

8

2

10

-4

26

13

MVV Maastricht

20

7

5

8

-6

26

14

FC Eindhoven

20

7

4

9

-2

25

15

N.E.C.

20

7

4

9

-3

25

16

SC Telstar

20

7

2

11

-11

23

17

Helmond Sport

20

2

8

10

-11

14

18

Jong FC Utrecht

20

3

5

12

-21

14

19

Jong AZ

20

2

7

11

-17

13

20

FC Dordrecht

20

2

5

13

-21

11

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

Lars Veldwijk

Sparta Rotterdam 17

Mario Engels

Roda JC Kerkrade

16

Ferdy Druijf

N.E.C.

15

Huseyin Dogan

Top Oss

14

Nick Venema

Jong FC Utrecht

11

Tom Boere

FC Twente

9

Sven Braken

N.E.C.

9

Cody Gakpo

Jong PSV

9
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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
25 14

