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21:00 uur

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.’er,
Vanavond wacht ons wederom een nieuwe uitdaging, ditmaal tegen MVV Maastricht. De afgelopen
reeks wedstrijden leverde ons al acht keer achter elkaar géén nederlaag op, waardoor we een knappe
ongeslagen reeks van acht opeenvolgende wedstrijden kunnen communiceren. Afgelopen week wonnen
we, na twee gelijke spelen, op bezoek bij Jong AZ met 0-3. Het is aan de ploeg van Rogier Meijer om
vanavond te laten zien ook in eigen huis drie punten te kunnen pakken.
N.E.C. staat inmiddels op een vijfde plaats met 24 punten. Gezien de wedstrijden van dit seizoen hadden
we wellicht meer verdiend, maar we kunnen trots zijn op de huidige vijfde positie op de ranglijst en het
spel dat we wekelijks op de mat leggen. Natuurlijk kan het altijd beter, alleen we hebben de goede lijn
te pakken.
Een klinkende overwinning, zoals die van vorige week, zou vanavond zeker weer welkom zijn. Tegen MVV
Maastricht moet het gaan gebeuren, een ploeg waar N.E.C. in het verleden al de nodige ontmoetingen
mee kende. Vaak liepen die duels uit in een overwinning, wat ons hoop (maar geen garantie) biedt voor
vanavond. De club uit Maastricht is momenteel terug te vinden in de onderste regionen en wist al sinds
september niet meer te winnen. Een mooie gelegenheid voor de mannen in het rood-groen-zwart om te
laten zien wat we in ons mars hebben.
Zeker in deze tijd kunnen de spelers alle steun gebruiken. Want samen zijn wij N.E.C., samen knokken we
voor goede resultaten, dus ook vanavond. Heel veel plezier en succes gewenst. Ik reken op jullie!
Met sportieve groet,

Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kleding: Hoogenboom Mode
3

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

MVV MAASTRICHT

TECHNISCHE STAF
Rogier Meijer (Trainer/Coach)
Ron de Groot (Assistent-Trainer)
Stefan Maletic (Assistent-Trainer)
Marco van Duinen (Keeperstrainer)

TECHNISCHE STAF
Darije Kalezic (Trainer/Coach)
Regillion Vrede (Assistent-trainer)
Robbie Servais (Assistent-trainer)
Hans Spillmann (Keeperstrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

1. Bill Lathouwers (K)

22. Norbert Alblas (K)

12. Lars van Meurs (K)

31. Job Schuurman (K)

23. Mike Havekotte (K)

3. Rens van Eijden

2. Zak Swanson

4. Kevin Bukusu

3. Shermar Martina

5. Gabriël Çulhacı

4. Kai Heerings

6. Jordy Bruijn

5. Gaston Salasiwa

7. Elayis Tavsan

6. Thibaut van Acker

8. Édgar Barreto

7. Timo Stavitski

10. Jonathan Okita

8. George McEachran

11. Ayman Sellouf

9. Jelle Duin

12. Thomas Beekman

10. Oussama Zamouri

15. Javier Vet

11. Joeri Schroijen

16. Souffian El Karouani

14. Jérôme Deom

18. Mathias de Wolf

15. Matteo Waem

20. Joep van der Sluijs

16. Koen Kostons

21. Syb van Ottele

17. Luc Mares

23. Anton Fase

18. Arne Naudts

26. Cas Odenthal

27. Joy Lance Mickels

28. Bart van Rooij

30. Raoul Last

32. Rangelo Janga

31. Marko Kleinen

34. Terry Lartey Sanniez

32. Tim Zeegers

71. Dirk Proper

33. Ermin Cavcic

77. Terell Ondaan

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING

N.E.C. – MVV MAASTRICHT
Vanavond neemt N.E.C. het in eigen huis op tegen MVV, dat zestiende staat in de Keuken
Kampioen Divisie. De ploeg zal de Maastrichtenaren met vertrouwen tegemoet treden na het
sterke optreden tegen Jong AZ van afgelopen maandag. In Wijdewormer werden de AZ-talenten
(aangevuld met enkele spelers van het eerste elftal van de Alkmaarders) overtuigend met 0-3 aan
de kant geschoven. De manier waarop dat gebeurde, met hoog druk zetten en prima aanvallen,
maakte trainer Rogier Meijer terecht trots. Het zorgde er bovendien voor dat N.E.C. nu al acht
wedstrijden op rij niet verloren heeft en over Volendam heen wipte op de ranglijst.
In Maastricht gaat het dit seizoen vooralsnog een stukje minder. De Limburgers wonnen al acht
wedstrijden op rij niet. De laatste overwinning van de ploeg van trainer Darije Kalezic was op 25 september.
In eigen huis werd toen met 3-0 van TOP Oss gewonnen, o.a. door twee doelpunten van rechtsbuiten
Joeri Schroijen, die met vijf treffer ook bovenaan de topscorerslijst van MVV prijkt. Toevalligerwijs viel
deze overwinning precies in het weekend waarin N.E.C. voor het laatst verloor (Graafschap – N.E.C., 2-0).
Een blik op de ranglijst leert dat MVV met name moeite heeft tegenstanders van het scoren af te houden.
In dertien wedstrijden kreeg de ploeg 32 tegentreffers te verwerken (ter vergelijking: bij N.E.C. zijn dat
er dertien) en werd een aantal keren met stevige cijfers verloren. Tegen Cambuur werd in Maastricht
bijvoorbeeld met 1-7 verloren en Jong Ajax wist er in De Geusselt vijf te maken (1-5). Afgelopen weekend
eindigde de thuiswedstrijd tegen Jong PSV in een doelpuntrijk gelijkspel: 3-3.
Op het moment van schrijven is nog niets duidelijk over de opstelling die trainer Rogier Meijer in zijn
hoofd heeft. Op basis van de wedstrijd tegen Jong AZ zal hij in principe weinig reden tot wisselen hebben.
Rangelo Janga en Ayman Sellouf, die speelden door blessures van Joep van der Sluijs en Jonathan Okita,
vervulden hun rol in ieder geval met verve. Mochten Okita en Van der Sluijs weer fit genoeg zijn om aan
te sluiten, dan heeft Meijer dus wat te kiezen.
De aftrap in De Goffert is vanavond om 21.00 uur. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter
Edwin van de Graaf.

Door Teun van Thiel
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Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - MVV MAASTRICHT
Al 58 keer stonden N.E.C. en MVV Maastricht tegenover elkaar in een officieel duel. Hoewel dit
duel in de vorige eeuw het vaakst op het hoogste niveau van Nederland wordt gespeeld, wordt
de strijd de laatste jaren het vaakst uitgevochten in de Eerste Divisie. Vandaag blikken we terug
op een eerdere editie, namelijk N.E.C. - MVV Maastricht in 2017.

Het is vrijdag 29 september in 2017, wanneer
scheidrechter Edwin van de Graaf om 20:00
voor het eerst op zijn fluit blaast om de 53e
ontmoeting tussen N.E.C. en MVV Maastricht
van start te laten gaan. Voorafgaand werd
de tribune aan de korte zijde, links van de
hoofdtribune, vernoemd naar clubicoon Ron de
Groot. De Nijmegenaren willen deze mooie dag
voor de voormalig speler van N.E.C. natuurlijk
nog mooier maken door de drie punten te
pakken. Een sterke opening, dat is wat de ploeg
van toenmalig coach Adrie Bogers te bieden
heeft. Al in de vierde minuut duikt Arnaut
Groeneveld op voor de goal van de bezoekers.
De snelle linksbuiten heeft de 1-0 op de schoen,
maar mikt de bal net naast en schiet voorlangs.
Vijf minuten later, in de negende minuut, weet
N.E.C. wederom de aanval op te zetten via

Weer
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Groeneveld. Uiteindelijk belandt de bal, na een
half weggewerkte voorzet, voor de voeten van
Gregor Breinburg. Via een verdediger gaat de
bal over de achterlijn met een corner tot gevolg.
Een wegdraaide voorzet landt vervolgens op het
hoofd van verdediger Wojciech Golla, die op zijn
beurt de bal richting het doel weet te koppen.
Na een kleine touchering van een verdediger
eindigt de bal in het net! Het goede begin van
N.E.C. wordt dus in de elfde minuut beloond
met een 1-0 voorsprong. Na deze goal is het nog
steeds de ploeg in het rood-groen-zwart dat de
controle heeft. Met grote kansen tot gevolg, met
name voor clubtopscorer Sven Braken. De spits
die twee keer van dichtbij de mogelijkheid krijgt
om de score uit te bouwen, krijgt de bal niet in
het doel. Via de lat en doelman Michael Verrips
blijven de Limburgers in de wedstrijd.
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PROGRAMMA
EN UITSL AGEN
UIT
DE OUDE DOOS
In het begin van de tweede helft lijkt MVV
Maastricht zich iets beter te hebben ingesteld
op de thuisploeg en krijgt in eenenvijftigste
minuut voor het eerst in de wedstrijd een echte
kans. En zoals de oude voetbalwet beschrijft:
‘Als je ze zelf niet maakt, vliegen ze er aan de
andere kant in’, weet Dogan Gölpek deze kans
gelijk af te maken. Weliswaar met wat geluk in de
afronding, maar het staat weer gelijk in Nijmegen:
1-1. N.E.C. moet aan de bak en dat doet het ook,
weer is het Sven Braken die, voor de derde keer,
een grote kans krijgt. Wederom stuit hij op de
doelman van MVV en krijgt hij de bal er niet in.
Maar de kansen blijven aan de kant van N.E.C.,
waar Guus Joppen de bal nog op de lat weet te
koppen. Weliswaar weet MVV Maastricht het
offensief toch een keer te openen en krijgt een
kans met aanvaller Jonathan Okita, die later naar
N.E.C. zal vertrekken. Na een corner van MVV
Maastricht heeft N.E.C. de nodige moeite om
de bal weg te krijgen, maar wanneer de bal dan
uiteindelijk weggetrapt wordt, is N.E.C. meteen
gevaarlijk. Mohamed Rayhi weet de bal knap aan
de voet te houden en schiet daarna ook knap
raak. Goede goal van de Nijmeegse aanvaller,
die zijn ploeg voor de tweede keer deze avond
op voorsprong zet.

Weer
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ten strijde.

N.E.C. pakt natuurlijk door om de score uit te
breiden. Wederom krijgt Sven Braken een grote
kans om de 3-1 te maken, maar het mag allemaal
niet baten. Het is nog altijd niet de wedstrijd van
Sven Braken. Wie wel goed in de wedstrijd zit,
is Ferdi Kadioglu. Hij zet de aanval nog maar
eens op en combineert fraai met de zojuist
ingevallen Steeven Langil. Kadioglu komt voor
het doel en weet de bal goed af te ronden: 3-1.
Een mooi doelpunt aan de kant van N.E.C., dat
op mooie wijze door de defensie uit Maastricht
voetbalt. Het gaatje is nu uiteindelijk dan toch
geslagen. Maar de ploeg van Bogers is nog niet
tevreden en gaat door voor meer goals. Langil,
die zeer aanwezig is met een goede invalbeurt,
soleert tussen drie verdedigers door alsof
het pylonen zijn en bereikt daarna spits Sven
Braken. De spits, die nog altijd op nul treffers
staat in de wedstrijd, legt de bal deze keer af op
Groeneveld. De linksbuiten legt de bal klaar en
vindt het net door diagonaal binnen te schieten
voor de 4-1. N.E.C. was de hele avond de betere
ploeg, maakte het zichzelf eigenlijk nog wat te
lastig, maar heeft de buit binnen. De laatste
paar minuten worden rustig uitgevoetbald en
zo wint N.E.C. in eigen huis van MVV Maastricht.
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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.

Software
PROGRAMMAJava
EN UITSL AGEN
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

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

AFGESCHREVEN HARDWARE
IS GELD WAARD!

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

WWW.IT4KIDS.COM
Weer
trekken wij
ten strijde.
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WEDSTRIJD IN BEELD N.E.C. - JONG Az
Na twee onfortuinlijke gelijke spelen, wist N.E.C. een week geleden weer te winnen.
Op maandagavond werd Jong AZ in Wijdewormer verslagen met 0-3. Een klinkende
overwinning voor de ploeg van Meijer, die eigenlijk niets weggaf achterin en zelf
veel kansen wist te creëren. Waar het in de voorgaande wedstrijden nog wel eens
schoorde in de afronding, vloog de bal in deze wedstrijd drie keer tegen de touwen.
Ayman Sellouf zorgde voor de 0-1, de overige twee doelpunten kwamen op naam van
Elayis Tavsan.
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UITSLAG
N.E.C. - JONG AZ

0-3
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: MVV MAASTRICHT
De laatste jaren is de tegenstander van vanavond vaak terug te vinden in de middenmoot
van de Eerste Divisie, met zo af en toe een uitschieter naar boven of onder. Maar wat wellicht
minder bekend is onder de jonge generatie supporters, is dat MVV Maastricht ook een rijke
historie beleefde op het hoogste niveau van Nederland. Zo werd de strijd om drie punten
tussen N.E.C. en de Maastrichters 38 keer uitgevochten in de Eredivisie, tegen 14 ontmoetingen
in de Eerste Divisie.
Vanaf eind jaren ‘50 tot en met midden jaren ‘70
speelde de Maatschappelijke Voetbal Vereniging
Maastricht namelijk onafgebroken in de Eredivisie.
Daarna volgde een periode waarin de club haar
wedstrijden voornamelijk nog steeds op het
hoogste niveau speelde, maar afgewisseld met
een paar korte periodes in de Eerste Divisie. In
deze periode werd de ploeg uit Zuid-Limburg dan
ook twee keer kampioen van het tweede niveau.
In 2000 kwam de club echter in verval: na drie jaar
Eredivisie degradeerde MVV Maastricht opnieuw
naar het tweede niveau en wist het tot op heden
niet meer te promoveren. Dit heeft onder andere
te maken gehad met financiële problemen,
waarbij meerdere keren faillissement dreigde.
Het afgelopen decennia was de Limburgse club wel
een aantal keer dichtbij promotie. Zo bereikte het

in 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 en 2017 alle jaren
de play-offs, maar slaagde de club er geen enkele
keer in deze succesvol af te ronden. In 2013 deed
de club zelfs lang mee om het kampioenschap
in de Eerste Divisie. Uiteindelijk moest de club
negen punten inleveren, nadat de wedstrijden
tegen AGOVV en Veendam geschrapt werden in
verband met faillissementen. Uiteindelijk eindigde
de Maastrichtse club op de vijfde plaats, een
resultaat dat niet meer geëvenaard zou worden.
Hoewel de club inmiddels dus bekend staat als
echte Eerste Divisie club, zijn de Maastrichters
wel terug te vinden op de vijftiende plaats op de
eeuwige ranglijst van de Eredivisie. Daarmee staan
ze één plaatsje onder N.E.C., maar wel boven
clubs als bijvoorbeeld sc Heerenveen, VVV Venlo,
Heracles Almelo en FC Emmen.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

Datum: 		

17-01-2020

Locatie: 		

Stadion de Geusselt

Bezoekers: 		

3461

Scheidsrechter:

Edwin van de Graaf

WEDSTRIJDDETAILS

78' Jonathan Okita

1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

90' Jonathan Okita

2-0

Datum: 		

25-10-2019

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

6822

Scheidsrechter:

Clay Ruperti

Weer
trekken wij
ten strijde.
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SPEELRONDE
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM
19 november
		
20 november

14

UIT

Telstar

2-0

FC Dordrecht

De Graafschap

0-2

SC Cambuur

FC Volendam

1-1

TOP Oss

N.E.C.

1-1

Roda JC Kerkrade

Excelsior

4-1

Jong AZ

		

Jong FC Utrecht

2-1

Helmond Sport

		

MVV Maastricht

3-3

Jong PSV

		

FC Den Bosch

2-2

Jong Ajax

FC Eindhoven

2-4

NAC Breda

Almere City FC

3-0

Go Ahead Eagles

		

SPEELRONDE

UITSLAG

		

		

21 november

DATUM
27 november

THUIS

TIJD

UIT

SC Cambuur

18:45

FC Den Bosch

		

TOP Oss

18:45

NAC Breda

		

FC Volendam

21:00

Almere City FC

		

Helmond Sport

21:00

Jong PSV

Roda JC Kerkrade

14:00

Excelsior

28 november

FC Dordrecht

16:30

Jong Ajax

29 november

FC Eindhoven

12:15

De Graafschap

30 november

Jong FC Utrecht

18:45

Telstar

		

N.E.C.

21:00

MVV Maastricht

Go Ahead Eagles

18:45

Jong AZ

THUIS

TIJD

UIT

MVV Maastricht

18:45

De Graafschap

Telstar

18:45

SC Cambuur

		

Almere City FC

21:00

Jong FC Utrecht

		

Helmond Sport

21:00

Go Ahead Eagles

Jong AZ

14:00

TOP Oss

Jong PSV

16:30

Roda JC Kerkrade

FC Den Bosch

12:15

N.E.C.

NAC Breda

20:00

FC Dordrecht

Jong Ajax

18:45

FC Eindhoven

Excelsior

21:00

FC Volendam

		

1 december

SPEELRONDE 15

THUIS

DATUM
4 december
		

5 december
		
6 december
		
7 december
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 30 NOVEMBER 2020

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

13

10

1

2

33

31

2

Almere City FC

14

9

4

1

14

31

3

NAC Breda

14

9

1

4

13

28

4

De Graafschap

14

9

1

4

6

28

5

N.E.C.

13

7

3

3

12

24

6

FC Volendam

14

6

6

2

17

24

7

FC Eindhoven

14

6

3

5

-3

21

8

Excelsior

14

6

2

6

6

20

9

Roda JC Kerkrade

14

5

5

4

5

20

10

Jong Ajax

14

6

2

6

-2

20

11

SC Telstar

13

5

4

4

5

19

12

Go Ahead Eagles

13

5

4

4

3

19

13

Jong FC Utrecht

12

5

1

6

-3

16

14

Jong PSV

13

4

3

6

-5

15

15

Helmond Sport

14

4

3

7

-9

15

16

TOP Oss

13

2

4

7

-12

10

17

MVV Maastricht

13

2

4

7

-17

10

18

FC Den Bosch

14

2

3

9

-15

9

19

Jong AZ

13

2

2

9

-21

8

20

FC Dordrecht

13

2

2

10

-27

5

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Elias Mar Omarsson

Excelsior

16

Robert Mühren

SC Cambuur

11

Giovanni Korte

SC Cambuur

8

Jeredy Hilterman

Jong FC Utrecht

8

Sydney van Hooijdonk

NAC Breda

8

Thomas Verheijdt

Almere City FC

8

Brian Brobbey

Jong Ajax

8

Mohamed Taabouni

Jong AZ

7

Ralf Seuntjes

De Graafschap

7

Rangelo Janga

N.E.C.

4
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TRAINER IN BEELD

trainer in beeld: arjen nijman
Graag stellen wij jullie middels dit interview voor aan een van onze jeugdtrainers, Arjen Nijman. Arjen
voetbalde zelf tot zijn vijfentwintigste bij Longa’30 uit Lichtenvoorde. Daarna stopte hij vanwege zijn ambities
als trainer en vanwege de grote kans op blessures. Bij zijn club Longa’30 begon hij op jonge leeftijd met het
geven van trainingen. Uiteindelijk trainde Arjen verschillende teams tot en met de O15. Daarna maakte
hij de stap naar De Graafschap om vervolgens de O13, O14 en O15 onder zijn hoede te nemen voordat hij
uiteindelijk de stap naar N.E.C. maakte. De afgelopen twee seizoenen combineert Arjen zijn werkzaamheden
bij N.E.C. als trainer van de O13 met die van het eerste elftal van RKZVC (uit Zieuwent).
De talentvolle trainer begint door zichzelf voor te stellen.

de jonge coach. “Tijdens mijn trainingen vind ik de mate

“Mijn naam is Arjen Nijman, 28 jaar, en ik ben samen met

van zelfregulatie erg belangrijk en moet er altijd in een

mijn vriendin woonachtig in Lichtenvoorde. Tot anderhalf

hoge intensiteit getraind worden. Hierbij probeer ik

jaar geleden was ik naast het voetbal ook actief als docent

spelers vooral bewust te maken van het ‘waarom’ ze

lichamelijke opvoeding in het speciaal onderwijs”, aldus

de dingen doen, zoals ze die doen. Dit probeer ik aan

Arjen, die dus veel bezig is met sport en al de nodige

te bieden in een veilig leerklimaat, waar spelers fouten

dingen op zijn CV heeft staan. “Ik ben nu verantwoordelijk

durven te maken. Vandaag beter dan gisteren, morgen

voor alle zaken rondom te O13. Daarnaast sta ik op

beter dan vandaag”, legt hij uit.

het veld bij O18 als co-trainer. Hier voer ik ook mijn
opdrachten uit voor de cursus UEFA A, die ik op dit

Natuurlijk ziet het er de afgelopen tijd allemaal wat

moment volg”, voegt Nijman toe.

anders uit, in verband met de coronasituatie. Hierover
vertelt Arjen Nijman: “Met de O13 en O18 kunnen wij

“Als trainer werk ik erg gestructureerd, waarbij de

gelukkig gewoon blijven trainen. Helaas is dit wel een

ontwikkeling van het individu altijd centraal staat”, vertelt

training minder per week dan gebruikelijk. Echter merk
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je dat deze periode ook juist weer mogelijkheden biedt.

In zijn, nog prille, carrière als trainer heeft hij al het een

Als trainer kun je veel uit deze periode halen, zoals: wat is

en ander meegemaakt. Maar één moment was voor

het gedrag van een speler? Voor welke spelers zijn vooral

de coach toch wel de mooiste herinnering tot nu toe.

de wedstrijden leidend? En welke spelers gebruiken

“Met De Graafschap O15 speelden wij een 4-daags

deze periode om nog meer aan hun persoonlijke

toernooi in Italië. In dat toernooi hadden wij met veel

ontwikkelpunten te werken te werken? Wij proberen

omstandigheden (o.a. kleine velden en verschillende

deze periode juist te zien als een kans om onszelf zowel

locaties) te maken, die de spelers zelf en wij als staf op

op individueel als team niveau verder te ontwikkelen. In

moesten lossen. Uiteindelijke groeide wij in het toernooi

het weekend spelen wij met de Voetbalacademie een

en verloren wij de halve finale tegen Spartak Moskou. Er

onderlinge competitie. Dit leeft enorm onder de spelers!

deden een aantal internationale topclubs mee. Al met al

Daarnaast zijn wij als trainers nu flexibeler waardoor je

een mooie leerervaring voor iedereen!”

meer kan aansluiten bij andere teams en met meerdere
verschillende spelers kunt werken.”

Uiteraard hoopt hij dat hier nog veel mooie momenten
aan toegevoegd kunnen worden de komende jaren.

Inmiddels werkt Arjen alweer twee jaar in dienst van N.E.C.,

Maar de trainer is vooral bezig met de toekomst van

we vroegen hem hoe het tot nu toe bevalt in Nijmegen:

de spelers: “Uiteindelijk willen wij als Voetbalacademie

“N.E.C. is niet alleen een kweekvijver voor talentvolle

zoveel mogelijk spelers afleveren bij het eerste elftal.

voetballers. Ik merk dat er binnen de trainersgroep hard

Het is dan ook mooi om te zien hoeveel jeugdspelers

gewerkt wordt en er een enorm leerklimaat heerst waarbij

er op dit moment in het eerste spelen. Mijn doel is om

iedereen elkaar helpt met ontwikkelen. Daarnaast vinden

zoveel mogelijk te helpen bij de leerbehoefte van spelers.

wij voetbal erg belangrijk, maar staat ook de persoon

Dit op het gebied van voetbalinhoudelijke punten, maar

centraal. Bovenstaande ervaar ik als erg prettig en ik heb

ook zeker in de ontwikkeling als persoon. Dit probeer

het hier dan ook erg naar mijn zin!” De talentvolle coach

ik vooral bij de spelers waar ik direct invloed op heb.

heeft dan ook het idee zichzelf te kunnen ontwikkelen bij

Echter hebben spelers van andere leeftijden ook altijd de

de trots van Nijmegen: “De visie van N.E.C. heb ik mezelf

mogelijkheid om mij te benaderen.”

snel eigen gemaakt en daar kan ik nu mijn bijdrage
binnen leveren. Verder ben ik creatief in het maken van

Arjen Nijman is het bewijs dat de Eendracht niet alleen

oefenvormen en probeer ik veel uit. Ook probeer ik een

ruimte geeft voor voetbaltalenten, maar ook aan talenten

bijdrage te leveren aan het lerende klimaat die er binnen

op het gebied van trainerschap, zoals hij zelf ook aangaf.

de Voetbalacademie heerst.”

Hopelijk krijgen wij nog veel te zien van deze coach en
weet hij zichzelf goed te ontwikkelen.

Weer
trekken wij
ten strijde.

21

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

Weer
trekken wij
ten strijde.

22

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

alle wedstrijden van

N.E.C.

uit en thuis volgen?

HET
BEGINT
bij
Weer
trekken wij
ten strijde.

ABONNEER NU VIA FOXSPORTS.NL
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