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N.E.C. - SC HEERENVEEN
www.nec-nijmegen.nl

Weer
trekken wij
ten strijde.

ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
18:45 uur

VOORWOORD
Beste N.E.C.’ers,
Graag heet ik jullie weer van harte welkom in ons Goffertstadion. Vandaag spelen we niet zomaar een

t.w.v.

wedstrijd, maar voor velen van jullie dé wedstrijd van het jaar: N.E.C. - Vitesse! De afgelopen weken zijn

75

€ 42,

voorbijgevlogen en nu maken we ons op voor de Gelderse Derby, die eindelijk terug is.
Gisteren nog zagen we in hoeverre de wedstrijd speelt in de stad. Met ruim 2.000 supporters bezochten
jullie de afsluitende training in aanloop naar dit duel. Diezelfde strijd verwacht ik vandaag. Niet alleen van

3x GRATIS meespelen!

jullie, maar ook van onze spelers op het veld. Zorg vandaag voor veel positieve sfeer, zodat wij de strijd
op het veld kunnen uitvechten.

We gaan vandaag vol voor de overwinning. Sta met z'n allen, in een uitverkocht Goffertstadion, als één
blok achter ons team. We rekenen op jouw steun!

Met sportieve groet,

Speel mee in de
Algemeen
directeur
VriendenLoterij
en steun
uw favoriete Eredivisie club!
Wilco van Schaik

Ga nú naar vriendenloterij.nl/
gratismeespelen om uw 3 gratis loten
te activeren. U speelt dan GRATIS
mee met de trekking van november,
december én de extra Kersttrekking.

Hiermee
maakt u GRATIS
kans op:

2x € 1 MILJOEN
9x

€ 100.000,-

9x

€ 25.000,-

62x

€ 10.000,-

x
1488 € 1.000,

+600.000 ANDERE
(GELD)PRIJZEN

Activeer uw loten op: vriendenloterij.nl/gratismeespelen
Ga naar vriendenloterij.nl/gratismeespelen en speel mee in de VriendenLoterij. De actie loopt tot
en met 30 november 2021 12:00 uur. U kunt per IBAN met maximaal 1 lot meespelen in de actie. Alle
prijzen volgen uit de maandelijkse trekking. De eerste 3 trekkingen speelt u gratis mee, daarna speelt
u automatisch betaald verder voor 14,50 euro per lot per trekking. Vanaf betaalde deelname steunt
u uw Eredivisie club. Voor meer informatie: bezoek vriendenloterij.nl of bel onze Ledenservice op
088 - 020 1020, elke werkdag van 09:00 - 21:00 uur en op zaterdag van 10:00 - 16:00 uur. De
vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10234 d.d. 23/12/2016

Weer
trekken wij
ten strijde.
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Kleding: COEF Men Nijmegen

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

SC HEERENVEEN

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

TECHNISCHE STAF
Johnny Jansen (Trainer/Coach)
Ole Tobiasen (Assistent-Trainer)
Peter Reekers (Assistent-Trainer)
Ruud Hesp (Keeperstrainer)
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Erwin Mulder (K)
Syb van Ottele
Sven van Beek
Lucas Woudenberg
Siem de Jong
Filip Stevanovic
Benjamin Nygren
Henk Veerman
Tibor Halilovic
Anthony Musaba
Kaib Rami
Ibrahim Dresevic
Nick Bakker
Arjen van der Heide
Rami Hajal
Hamdi Akujobi
Jan Ras
Joey Veerman
Rodney Kongolo
Xavier Mous (K)
Jan Bekkema (K)
Jaimy Kroesen (K)
Pawel Bochniewicz
Milan van Ewijk
Nicolas Madsen
Stanislav Shopov
Noah de Waal
Couhaib Driouech
Rasmus Wendt
Timo Zaal
Djenahro Nunumete
Marijn Dijkstra (K)

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL

SPORT
SNELDERS

MET

Mattijs Branderhorst (K)
Ilias Bronkhorst
Rens van Eijden
Iván Márquez
Rodrigo Guth
Jordy Bruijn
Elayis Tavsan
Édgar Barreto
Ali Akman
Jonathan Okita
Magnus Mattson
Mikkel Duelund
Javier Vet
Souffian El Karouani
Ole Romeny
Mathias de Wolf
Pedro Ruiz
Lasse Schöne
Joep van der Sluijs
Thomas Beekman
Calvin Verdonk
Cas Odenthal
Danny Vukovic (K)
Bart van Rooij
Robin Roefs (K)
Dirk Proper
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – SC HEERENVEEN

Na de even overtuigende als welkome overwinning op FC Groningen (3-0) treft N.E.C. vanavond weer een
tegenstander uit het noorden des lands. Dan komt SC Heerenveen namelijk op bezoek in De Goffert en
dat betekent onder andere een weerzien met drie oude bekenden.
N.E.C. en Heerenveen beleefden afgelopen weekend ieder een heel andere elfde speelronde van de Eredivisie.
Van de gezichten van iedereen die N.E.C. een warm hart toedraagt zal de lach na de fraaie winstpartij tegen FC
Groningen lang niet van het gezicht verdwenen zijn, terwijl de gezichten van de Friezen nog lang na de wedstrijd
tegen Vitesse op onweer zullen hebben gestaan. SC Heerenveen speelde tachtig minuten lang met tien man
(rode kaart Ibrahim Dresevic), maar kwamen vlak voor rust wel op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van
Milan van Ewijk. De gelijkmaker van Vitesse zorgde voor de Friese onvrede, aangezien scheidsrechter Martin
van den Kerkhof de bal raakte voor die uiteindelijk bij doelpuntenmaker Loïs Openda terechtkwam, die daarbij
duidelijk profiteerde van verwarring in de Friese defensie. Toen Openda in de blessuretijd ook nog de 1-2 binnen
werkte was het drama voor SC Heerenveen compleet.
Sowieso zal trainer Johnny Jansen niet tevreden zijn over waar zijn ploeg in deze fase van de competitie staat. SC
Heerenveen vinden we namelijk terug op plek 12 op de ranglijst en verloor vier van de laatste vijf wedstrijden.
Opvallend detail is dat Heerenveen in de laatste vier wedstrijden maar drie keer wist te scoren en dat daar ook
nog eens twee eigen doelpunten van de tegenstander bij zaten. Dit neemt uiteraard niet weg dat de Friezen over
een prima spelersgroep beschikken, met namen als Joey Veerman, Tibor Halilovic, Henk Veerman en Siem de
Jong op de lijst. Opvallend genoeg moet clubtopscorer Henk Veerman de laatste weken genoegen nemen met
een plek op de reservebank, maar of dat tegen N.E.C. ook het geval zal zijn is nog onbekend.
Wat wel bekend is, is dat we in de selectie van Heerenveen drie spelers terugvinden die eerder bij N.E.C.
speelden. Twee daarvan, de van AS Monaco gehuurde Anthony Musaba en linksback Lucas Woudenberg staan
wekelijks in de basis. Syb van Ottele kreeg daarentegen nog geen speelminuten dit seizoen.
Bij N.E.C. zal trainer Rogier Meijer weinig reden zien om te tornen aan het basiselftal dat hij afgelopen week
tegen FC Groningen de wei in stuurde. Voor de helaas lege tribunes van De Goffert (waarbij de steun van
buitenaf evenwel goed hoorbaar was) bleek dat elftal heer en meester tegen de noorderlingen. Het duo SchöneBarreto heerste en zette de lijnen uit, de verdediging stond als een blok en voorin bleek de beweeglijkheid
van de Nijmeegse aanvallers lastig voor de Groningse defensie. Als het niveau van die wedstrijd ook tegen SC
Heerenveen wordt gehaald, dan zouden de supporters buiten de hekken van De Goffert zomaar weer een mooie
avond tegemoet kunnen gaan.
De aftrap in De Goffert is vanavond om 18.45 uur en de wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Bas
Nijhuis. De wedstrijd is in zijn geheel te zien op ESPN en is op de radio te volgen via RN7.

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

INTERVIEW

LASSE SCHÖNE
Lasse Schöne is een 35-jarige middenvelder die sinds dit jaar weer bij N.E.C. voetbalt. Hij werd
geboren in Taastrup in Denemarken. Op 16-jarige leeftijd verhuisde de speler naar Nederland
om vervolgens in de jeugd van Heerenveen te voetballen. Later speelde hij voor De Graafschap,
N.E.C., Ajax, Genoa en keerde hij vorige zomer terug bij de club uit Nijmegen.
Hoe is het om weer terug te zijn bij N.E.C.?
“Ik heb het erg naar m’n zin, dus ik vind het leuk om hier weer te mogen zijn. We hebben echt een
leuke jonge groep, die gretig is. Ook de ambitie van de club ervaar ik als positief. Je merkt echt dat we
als club ergens naartoe werken. Het is tot nu toe beter dan ik had verwacht, dat komt echt doordat
die jongens niet alleen talent hebben, maar ook elke dag ambitie tonen.”
Ben je in de vorm die je graag zou willen?
“De laatste 4 á 5 wedstrijden gingen echt goed, vond ik. Die wedstrijden daarvoor was het een beetje
matig, maar ik voel me steeds sterker en fitter worden. Ook het team groeit steeds meer naar elkaar
toe, dat zie je ook op het veld. Ik denk dat we uitstralen dat we plezier hebben in het voetbal dat we
spelen.”
Wat vind je van het middenveld van N.E.C.?
“Het is grappig dat Édgar Barreto naast me nog ouder is dan ik. Dirk Proper daarentegen is dan weer
een jonge jongen met veel talent en met Jordy Bruijn is het ook lekker om mee te voetballen, dus
ik ben zeker tevreden. Met Magnus Mattsson en Mikkel Duelund kan ik ook goed optrekken. Het is
altijd leuk om Denen in het elftal te hebben. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn Deens wat minder goed
is geworden, dus het is wel grappig dat ik af en toe een paar blunders maak.”
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INTERVIEW
Hoe verliep de overgang in je jeugd van Denemarken naar Nederland?
“In het begin was het wel echt een moeilijke overgang. Ik liet heel veel achter in Denemarken. Veel
vrienden zou ik niet meer zien en m’n familie zou ik ook een stuk minder vaak zien, dus dat was wel
echt lastig. Ik had wel mijn droom voor ogen om professioneel voetballer te worden en ik kreeg
veel steun vanuit mijn gastgezin, maar makkelijk was het zeker niet. Nu heb ik helemaal mijn plekje
gevonden in Nederland met m’n vrouw en kinderen, dus Nederland is wel echt mijn tweede land
geworden.”
Hoe is het om Europees voetbal gespeeld te mogen hebben?
“Europees voetballen was voor mij wel echt de reden om naar Nederland te komen. Met het oog
op Europees voetbal ben ik toen ook naar N.E.C. gekomen. Ze hadden toen Mario Been als trainer
en een goed elftal, dus dat sprak me aan om daar heen te gaan. Het was bijzonder om voor het
eerst Europees te spelen en ook voor de fans was het bijzonder om mee te maken. Bij Ajax was het
geweldig om Champions League te mogen spelen. Dat is als voetballer één van de mooiste dingen
die je mee mag maken, dus dat was echt heel bijzonder om te ervaren.”
Wat verwacht je van de wedstrijd tegen Heerenveen?
“Ik vind het leuk om tegen ze te spelen zaterdag. Ik ken natuurlijk veel jongens daar, omdat ik daar
afgelopen seizoen nog gespeeld. Het is altijd leuk om tegen oude ploegen te spelen. We willen weer
blijven aanhaken bij de rest van de top en Heerenveen staat een paar punten onder ons, dus het
beloof een leuke wedstrijd te worden.”
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SPEELRONDE
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM
30 oktober

12
SPEELRONDE

UIT

5-2

FC Twente

		

Heracles Almelo

0-0

Ajax

		

SC Heerenveen

2-1

Vitesse

		
31 oktober
		

AZ

3-2

PEC Zwolle

Sparta Rotterdam

0-1

Feyenoord

N.E.C.

3-0

FC Groningen

RKC Waalwijk

0-1

SC Cambuur

		

FC Utrecht

5-1

Willem II

		

Go Ahead Eagles

4-3

Fortuna Sittard

DATUM
5 november
6 november
		
		
7 november
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UITSLAG

PSV

		

SPEELRONDE

THUIS

THUIS

TIJD

UIT

FC Twente

20:00

Heracles Almelo

N.E.C.

18:45

SC Heerenveen

Willem II

20:00

Sparta Rotterdam

PEC Zwolle

21:00

SC Cambuur

FC Groningen

12:15

RKC Waalwijk

Fortuna Sittard

14:30

PSV

Feyenoord

16:45

AZ

		

Vitesse

16:45

FC Utrecht

		

Ajax

20:00

Go Ahead Eagles

THUIS

TIJD

UIT

DATUM
20 november
		
		
		
21 november

PSV

16:30

Vitesse

Sparta

18:45

FC Twente

AZ

20:00

N.E.C.

Heracles Almelo

21:00

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

12:15

FC Groningen

		

Feyenoord

14:30

PEC Zwolle

		

SC Heerenveen

14:30

Willem II

		

RKC Waalwijk

16:45

Ajax

		

SC Cambuur

20:00

FC Utrecht
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STAND EREDIVISIE
PER 02 NOVEMBER 2021

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

Ajax

11

8

2

1

35

26

2

PSV

11

8

0

3

8

24

3

FC Utrecht

11

7

2

2

14

23

4

Feyenoord

10

7

1

2

13

22

5

Vitesse

11

6

1

2

-6

19

6

Willem II

11

5

3

4

-2

18

7

N.E.C.

11

5

2

3

-2

17

8

Go Ahead Eagles

11

5

1

4

-5

16

9

AZ Alkmaar

10

5

0

5

5

15

10

FC Twente

11

4

3

4

0

15

11

SC Cambuur

11

5

0

6

-6

15

12

SC Heerenveen

11

4

1

6

-5

13

13

Heracles Almelo

10

3

2

5

-4

11

14

RKC Waalwijk

11

2

4

5

-3

10

15

FC Groningen

11

2

4

5

-8

10

16

Fortuna Sittard

10

2

3

5

-9

9

17

Sparta Rotterdam

11

1

4

6

-11

7

18

PEC Zwolle

11

1

1

9

-14

4

TOPSCORERS EREDIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Sébastien Haller

Ajax

Guus Til

Feyenoord

7

Bryan Linssen

Feyenoord

6

Mats Seuntjens

Fortuna Sittard

6

Bart Ramselaar

FC Utrecht

6

Cyril Ngonge

FC Groningen

6

Dani de Wit

AZ

6

Dusan Tadic

Ajax

5

Luuk Brouwers

Go Ahead Eagles

5

Iñigo Córdoba

Go Ahead Eagles

5

7
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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. - SC HEERENVEEN
Op zaterdag 20 augustus 2016 nam N.E.C. het in eigen huis op tegen SC Heerenveen. De Nijmegenaren wonnen
deze strijd met 2-1 tegen de Friezen.
Alle voortekenen voor een mooie voetbalavond waren er. In de laatste tien Eredivisie-duels tegen SC Heerenveen
verloor N.E.C. er slechts twee en bovendien won Heerenveen-coach Jurgen Streppel nog nooit van N.E.C. met een
team onder zijn hoede.
In de openingsfase fase van de wedstrijd waren beide ploegen erg afwachtend, na 12 minuten zou echter de eerste
dreiging van de Nijmeegse kant plaatsvinden. Arber Zeneli gaf een voorzet vanaf de rechterkant die zomaar op
de bovenkant van de lat eindigde. Twee minuten later was daar weer een grote kans. Reagy Ofosu brak plotseling
door aan de rechterkant en al glijdend kwam hij tot een schot. Hij kon er echter onvoldoende kracht achter zetten,
waardoor Mulder de bal zonder al te veel moeite tot een hoekschop kon verwerken.
Na ruim een half uur voetballen werd de score dan eindelijk geopend. Julian von Haacke bracht vanaf de helft
van Heerenveen een vrije trap binnen de zestien. Hoewel de bal prima werd weggekopt naar de zijkant, kwam
hij toch terecht bij Wojciech Golla. Zonder na te denken bracht hij de bal opnieuw binnen de zestien, waar de
Friese defensie ditmaal kansloos was op een sterke Dario Dumić. Na in de eerste twee wedstrijden al twee assists
geleverd te hebben, was hij deze keer dus zelf het eindstation.
Erg lang mocht N.E.C. echter niet genieten van deze voorsprong. Uit het niets stond het namelijk 1-1. Waar de
linkerkant met het ontbreken van een echte linksback toch een zwakke plek is, kwam ook nu de bal gevaarlijk
door over links. Stefano Marzo gaf de bal prima voor en de geheel vrijstaande Pelle van Amersfoort kopte de bal
eenvoudig achter Joris Delle. N.E.C. had vlak voor rust nog een prima mogelijkheid om toch met een voorsprong
naar de thee te gaan. Wederom kopte Dumić na een strakke vrije trap van Von Haacke op doel, maar dit keer lag
Mulder goed in de weg.
In de tweede helft bleef N.E.C. de aanvallende partij en na bijna een uur voetballen lieten de drie spitsen zien
uitstekend te kunnen samenwerken. Quincy Owusu-Abeyie, die in de zomer nog stage liep in Friesland, zette zelf
een aanval op. Na een prachtige een-twee met Mayi leverde hij de bal af bij Ofosu die vervolgens naar binnen
kapte en verwoestend uithaalde in de korte hoek. Een prachtig doelpunt waarin N.E.C. liet zien bij vlagen erg goed
te kunnen voetballen.
Na 90 minuten bleven de Nijmegenaren soeverein overeind en behielden ze hun ongeslagen status. Met een
eindstand van 2-1 sleepte de ploeg van trainer Hyballa de 3 punten binnen.
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VOETBAL ACADEMIE
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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.

WEDSTRIJD IN BEELD
Op zondag 31 oktober was de wedstrijd N.E.C. – FC Groningen. De
wedstrijd werd gespeeld in het Goffertstadion. De wedstrijd eindigde
in een 3-0 overwinning voor de ploeg uit Nijmegen. We blikken terug
op deze wedstrijd door de ogen van huisfotograaf Broer van den
Boom.

UITSLAG
N.E.C. - FC GRONINGEN

3-0
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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: SC HEERENVEEN
SC Heerenveen is opgericht op 20 juli 1920 onder de naam Athleta. In 1921/1922 werd de naam gewijzigd
naar Spartaan. Toen de club circa een jaar later toetrad tot de competitie van de Nederlandse Voetbal
Bond, kreeg ze de naam VV Heerenveen. Na splitsing in afdelingen voor amateur- en betaald voetbal
veranderde de naam van de club op 1 juni 1977 in SC Heerenveen. De ploeg speelt in het blauw met wit
gestreept. De ploeg speelt haar thuiswedstrijden in het Abe Lenstra Stadion. De maximumcapaciteit van
het stadion bedraagt 27.224 toeschouwers.
Heerenveen promoveerde in het seizoen 1922/1923 naar de 3e klasse. Een seizoen later promoveerde Heereveen naar
de 2e klasse. In het seizoen 1936/1937 doorliep de ploeg uit Friesland de nacompetitie om promotie/degradatie met
succes en belandde de club in de 1e klasse. Onder Foppe de Haan promoveerde de club in 1992/1993 wederom via de
nacompetitie naar de Eredivisie. Veel jonge talenten en hun adviseurs zien sportclub Heerenveen als een ideale opstap
naar grotere clubs. De Friezen wisten dankzij een uitgekiend scoutingbeleid grote talenten zoals Jon Dahl Tomasson,
Igor Kornejev, Ruud van Nistelrooij en Marcus Allbäck naar sc Heerenveen te lokken.
In 1998 lukte het Heerenveen voor het eerst om Europees voetbal te spelen in de Europacup II.
In 2000 kwalificeerde SC Heereveen zich via de twee plaats in de competitie voor de UEFA Champions League. In 2003
lukte het Heerenveen net niet om zich te plaatsen voor de UEFA Cup via de Intertoto-finale tegen Villarreal. De Spaanse
club won met 1–2 in Friesland en hield SC Heerenveen van scoren af in het El Madrigal waar de eindstand op 0-0 bleef
steken.
Ook na de eeuwwisseling wist de club nog steeds talenten aan te trekken, zoals Daniel Jensen, Mika Väyrynen, Michael
Bradley, Klaas-Jan Huntelaar, Georgios Samaras, Afonso Alves, Danijel Pranjić, Miralem Sulejmani, Luciano Narsingh,
Daryl Janmaat en Filip Đuričić die nadien allemaal ergens anders zijn gaan spelen.
In het seizoen 2007/2008 heeft de club een nieuw record neergezet. Nog nooit werden zoveel doelpunten (88) gescoord
als in dat seizoen. Speler Afsonso Alves scoorde in dat seizoen tegen Heracles Almelo zeven doelpunten, wat nog altijd
het record is in de Eredivisie. In het seizoen 2008/2009 onder het bewind van Trond Sollied werd de vijfde plaats
behaald in de competitie en werd voor het eerst de KNVB Beker gewonnen. Hierdoor plaatste Heerenveen zich voor het
UEFA Europa League tournooi.Sinds het seizoen 2010/2011 was Ron Jans de trainer van Heerenveen. In een moeizaam
seizoen met hoogtepunten en dieptepunten, werd de ploeg uiteindelijk 12e in de Eredivisie. In het tweede jaar liep het
een stuk beter. Door Eredivisie-topscoorder Bas Dost, werd direct de Europa League gehaald. Daarnaast werd ook
de halve finale van de KNVB Beker behaald, waar Heerenveen thuis met 1-3 verloor van de uiteindelijke winnaar PSV.

Weer
trekken wij
ten strijde.
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DE TEGENSTANDER: SC HEERENVEEN
Ondanks deze goede resultaten besloot trainer Ron Jans halverwege het seizoen al na dit seizoen te vertrekken bij
SC Heerenveen. Marco van Basten werd op 13 februari 2011 groots aangekondigd als nieuwe trainer van SC Heerenveen.
Het seizoen daarna werd gekenmerkt door de vele doorgebroken jeugdspelers. Hakim Ziyech, Kenny Otigba, Daley
Sinkgraven, Bilal Başacıkoğlu en Joost van Aken. Voor het seizoen 2016/2017 werd Jurgen Streppel aangesteld als
hoofdtrainer. Vanaf seizoen 2018/2019 werd Jan Olde Riekerink aangesteld als nieuwe trainer van SC Heerenveen
voor minimaal twee jaar vanaf het seizoen 2018/2019. Voor de laatste vijf competitiewedstrijden werd Johnny Jansen
als interim-trainer aangesteld. De resultaten bleven echter wisselvallig, waardoor de ploeg play-offs misliep en op een
teleurstellende 11e plaats eindigde. Johnny Jansen mocht aanblijven als hoofdtrainer. Het seizoen 2019/2020 eindige
na 25 wedstrijden vanwege de corona-crisis, Heerenveen stond op dat moment op plek 10.

Foto: Teamfoto sc Heerenveen
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
23’ Arnaut Groeneveld

0-1

Competitie:

Eredivisie

64’ Taiwo Awoniyi

0-2

Datum: 		

14-05-2017

Locatie: 		

Abe Lenstra Stadion

Bezoekers: 		

22850

Scheidsrechter:

Ed Janssen

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

32’ Dario Dumic

1-0

Competitie:

Eredivisie

36’ Pelle van Amersfoort

1-1

Datum: 		

20-08-2016

58’ Reagy Ofusu

2-1

Locatie: 		

De Goffert

Bezoekers: 		

9500

Scheidsrechter:

Edwin van de Graaf

Weer
trekken wij
ten strijde.
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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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N.E.C. JUNIORS
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Sint & Piet

WOENDAG 24 NOVEMBER | 15.30 UUR | GOFFERTSTADION
Leden zijn gratis en mogen ook gratis één ouder meenemen. Het meenemen van een niet-lid kost €7,50.
Wil jij erbij zijn? Stuur dan snel een mailtje met je geboortedatum, lidnummer en naam naar juniors@nec-nijmegen.nl!
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We willen
allemaal live
voetbal kijken

De Eredivisie kijk je natuurlijk bij KPN.
Het liefste met je vrienden of familie in
het stadion, maar natuurlijk ook gewoon
lekker thuis op de bank. Als hoofdsponsor
van de Eredivisie bieden wij alle wedstrijden
uit de Eredivisie en nog veel meer sport
met ESPN Compleet. Alleen bij KPN.
Het netwerk van het Nederlandse voetbal.

kpn.com/espn
*Bij KPN Hussel 5,- extra korting op je Internet.

12,

99

per maand*

