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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,
Na een korte interlandbreak waarin N.E.C. niet speelde, is het vanavond weer tijd om te strijden voor
drie punten. Het Goffertstadion zal vanavond wederom het strijdtoneel zijn voor de ontmoeting met de
bezoekers uit Kerkrade. Tegen Roda JC gaat de ploeg van Rogier Meijer er vanavond weer tegenaan om zo
de ongeslagen reeks van de laatste zes wedstrijden in stand te houden. Helaas kwamen de mannen twee
weken geleden niet verder dan een gelijkspel tegen Helmond Sport, dus genoeg reden om vanavond te
laten zien wat we kunnen.
Zoals gezegd speelde N.E.C. afgelopen weekend geen wedstrijd in verband met de interlandbreak.
Desalniettemin was het niet stil rondom de Goffert, de trots van Nijmegen vierde namelijk haar 120e
verjaardag! Naast verschillende online acties, zoals speciale producten, weggeefacties en winacties,
lieten ook de supporters de liefde voor de club zien bij het stadion. Zo was op het stadion een groot
spandoek te zien en werd het stadion verlicht door 120 fakkels. We willen iedereen hiervoor bedanken,
want het laat een gevoel van saamhorigheid zien!
Wat het feest helemaal compleet zou maken, zijn de drie punten die er vandaag weer op het spel staan.
Na een weekje rust zijn de spelers weer opgeladen voor de wedstrijd en zullen, net als de supporters
vorige week, weer gaan vlammen. Roda JC is een oude bekende, waar wij al de nodige krachtmetingen
mee hebben uitgevochten. Door vanavond als winnaar uit de strijd te komen, doen we goede zaken met
betrekking tot de ranglijst. We kunnen weer met een nagenoeg fitte selectie aantreden. Enkel Mathias
de Wolf ontbreekt nog.
Ook vanavond strijden wij, met jullie, voor de winst. Want samen zijn wij N.E.C., samen knokken we voor
goede resultaten. 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
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RODA JC KERKRADE

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

TECHNISCHE STAF
Jurgen Streppel (Trainer/Coach)
Remond Strijbosch (Assistent-trainer)
Roel Brouwers (Assistent-trainer)
Rein van Duijnhoven (Keeperstrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

1. Jan Hoekstra (K)

22. Norbert Alblas (K)

16. Youri Roulaux (K)

31. Job Schuurman (K)

21. Miguel Santos (K)

3. Rens van Eijden

2. Stefano Marzo

4. Kevin Bukusu

3. Richard Jensen

5. Gabriël Çulhacı

4. Kees Luijckx

6. Jordy Bruijn

5. Amir Absalem

7. Elayis Tavzan

6. Robert Klaassen

8. Édgar Barreto

7. Thijmen Goppel

10. Jonathan Okita

8. Niek Vossebelt

11. Ayman Sellouf

9. Fabian Serrarens

12. Thomas Beekman

10. Roland Alberg

16. Souffian El Karouani

11. Jordy Croux

17. Ole Romeny

13. Pepijn Schlösser

18. Mathias de Wolf

14. Patrick Pflücke

19. Etien Velikonja

17. Danny Bakker

20. Joep van der Sluijs

19. Michalis Ioannou

21. Syb van Ottele

20. Xander Lambrix

23. Anton Fase
26. Cas Odenthal
28. Bart van Rooij
32. Rangelo Janga
34. Terry Lartey Sanniez
71. Dirk Proper

23. Leslie Dunkwu
24. Nicky Souren
25. Livio Milts
27. Mitchel Keulen
33. Erik Falkenburg

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING

N.E.C. – RODA JC KERKRADE
Vanavond kan N.E.C. in de thuiswedstrijd tegen Roda JC zorgen voor een feestelijke afsluiting van
de week waarin de club haar 120e verjaardag vierde. Hoewel verjaardagen in coronatijd niet zijn
wat ze geweest zijn, werd de club door fantastische acties van verschillende supportersvereniging
op schitterende wijze geëerd. Vanavond is het aan de selectie om in de vorm van een overwinning
voor de kers op de verjaardagstaart te zorgen.
N.E.C. is, ondanks het teleurstellende gelijkspel tegen Helmond Sport twee weken geleden, bezig aan
een prima serie. Al zes wedstrijden op rij werd niet verloren (vier keer winst, twee keer gelijk) en voor de
laatste nederlaag moeten we derhalve bijna twee maanden terug in de tijd. Het heeft de ploeg van trainer
Rogier Meijer naar de zesde plaats op de ranglijst gebracht.
Roda JC vinden we terug op de twaalfde plaats. De Limburgers begonnen de competitie nog met twee
winstpartijen, maar daarna is wisselvalligheid troef bij het elftal van Jurgen Streppel. In de afgelopen
speelronde werd de beladen derby tegen MVV weliswaar met 2-0 gewonnen, maar in de acht wedstrijden
daarvoor (inclusief het verloren bekertreffen tegen Fortuna Sittard) werd nimmer de volle buit gepakt
(vier keer gelijk, vier keer verlies).
De laatste jaren blijkt Roda JC voor N.E.C. een prettige tegenstander. De laatste vijf wedstrijden tegen de
Koempels werden stuk voor stuk in winst omgezet. Als we nog wat verder terug in de tijd gaan, zien we
zelfs dat in de laatste negen (!) ontmoetingen slechts één keer werd verloren. Afgelopen seizoen won
N.E.C. in Kerkrade met 1-2 dankzij een eigen doelpunt van Robert Klaasen en een treffer van Jellert van
Landschoot.
De twee competitieloze weken hebben er in ieder geval voor gezorgd dat de Nijmeegse ‘coronagevallen’
tijd hebben gehad om van het virus af te komen. Javier Vet, Rens van Eijden en Norbert Alblas deden
afgelopen week al mee in de gewonnen oefenwedstrijd tegen VVV, maar ook de rest van de groep is weer
virusvrij. Rogier Meijer kan derhalve weer beschikken over een ruime spelersgroep.
In de persoon van Erik Falkenburg vinden we in de selectie van Roda JC één speler met een verleden bij
N.E.C. Andere opvallende namen zijn die van topscorer Roland Alberg, ervaren verdediger Kees Luijckx
en linksback Amir Absalem, die dit seizoen al vijf assists achter zijn naam heeft staan.
De aftrap is in De Goffert is vanavond om 18.45 uur. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter
Jochem Kamphuis.
Door Teun van Thiel
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Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - RODA JC KERKRADE
N.E.C. en Roda JC troffen elkaar al 83 keer eerder in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal.
Veruit het vaakst werd deze ontmoeting op het hoogste niveau uitgevochten. Op papier is het
dan ook een Eredivisie affiche te noemen. Het is te hopen dat we vanavond net zo’n spannende
wedstrijd voorgeschoteld krijgen als die in 2018. Om vast warm te worden voor de clash van
vandaag, blikken we terug op die wedstrijd van twee jaar geleden.
Op 8 september 2018 blaast scheidsrechter
Bas Nijhuis om 20.45 uur op zijn fluit om de
81e officiële wedstrijd tussen N.E.C. en Roda
JC Kerkrade van start te laten gaan. In Limburg
is het in de zevende minuut Mario Engels die
zijn ploeg voor eigen publiek op voorsprong
weet te zetten. Hierdoor staat N.E.C. al snel op
achterstand en lijkt het een moeilijke klus te
worden voor de mannen van toenmalig trainer,
Jack de Gier. Ongeveer twintig minuten later
weet Rens van Eijden, die ook toen centraal
achterin te vinden was bij de Nijmegenaren,
Anass Achahbar te vinden met een goede pass
van achteruit. De spits geeft een goed vervolg
aan de aanval en brengt uiteindelijk Jonathan
Okita in stelling om de bal in het doel te werken.
De aanvaller van Duitse afkomst, die aan zijn
eerste seizoen in het rood-groen-zwart bezig
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is, zet zijn club op gelijke hoogte tegen de ZuidLimburgers. Dit is tevens ook de stand waarmee
beide ploegen aan de thee gaan.
In de tweede helft is het wederom Roda JC dat
de weg naar het net als eerst weet te vinden.
Weer heeft Mario Engels een groot aandeel
in de goal. Nadat hij Rens van Eijden door de
benen weet te spelen loopt hij op de keeper af,
maar in plaats van zijn tweede treffer binnen
te schieten, legt hij dit keer de bal breed op
Mitchell Paulissen. De offensieve middenvelder
loopt goed mee en weet makkelijk binnen te
schieten na goed voorbereidend werk van
Engels. Voor de tweede keer in de wedstrijd is
doelman Norbert Alblas gepasseerd en staat
N.E.C. op achterstand. Er is dus werk aan de
winkel voor de ploeg uit Nijmegen met nog een
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PROGRAMMA
EN UITSL AGEN
UIT
DE OUDE DOOS
halfuur op de klok. Echter is het wederom Mario
Engels die in de 74e minuut met een prachtige
beweging voor de goal van Alblas verschijnt
om zich definitief tot matchwinner te kronen.
Maar het geluk is aan de zijde van N.E.C., want
de bal komt op de lat. De mannen van Jack de
Gier zijn gewaarschuwd en zullen nu alle zeilen
bij moeten zeten om alsnog tot een resultaat te
komen in Limburg.
Zolang Roda JC de beslissende treffer niet
maakt blijft het spannend. Waar Engels de bal
op millimeters na de bal niet in het doel weet
te krijgen, is het vervolgens aan de andere kant
Sven Braken die dat wel lukt. In de 76e minuut
weet hij N.E.C. opnieuw langszij te schieten.
Bijzonder aan deze goal is de assistgever:

Weer
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Norbert Alblas. Met nog een klein kwartier is de
wedstrijd ineens weer in evenwicht en kan het
nog alle kanten op. De Nijmegenaren beginnen
aan offensief slotstuk van de wedstrijd. Niet veel
later krijgt N.E.C. dan ook een uitgelezen kans
om voor het eerst deze avond op voorsprong
te komen. Jonathan Okita wordt naar de grond
gewerkt binnen het strafschopgebied van de
thuisploeg. Anass Achahbar legt de bal op de
stip en neemt de verantwoordelijkheid om in de
81e minuut een penalty te nemen. Hij weet de
druk te onderdrukken en jaagt de bal hoog in
het doel: 2-3! In tegenstelling tot N.E.C. weten
de Zuid-Limburgers de achterstand niet meer te
keren en zo gaan de punten alsnog mee naar
Nijmegen.
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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

N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

N.E.C. Maatschappelijk en SNS Bank slaan de handen ineen
SNS Bank is vanaf heden verbonden als partner van N.E.C. Maatschappelijk. Het gezamenlijke doel is
kennisdeling en voorlichting aan diverse leeftijdsgroepen. Financiële zorgen kunnen een negatief effect
hebben op zowel lichamelijke als geestelijke gesteldheid. SNS Bank en N.E.C. Maatschappelijk voelen daarmee
de noodzaak om ook op dit thema te ondersteunen. SNS Bank, een maatschappelijk betrokken bank, is de
afgelopen 25 jaar actief geweest bij N.E.C. Business & OSRN en legt haar focus nu dus op een partnership met
N.E.C. Maatschappelijk.
SNS Bank zal participeren in de projecten van N.E.C. for
Success, waarbij kinderen les krijgen over het verstandig
omgaan met geld. Daarnaast gaat de bank zich inspannen
voor de N.E.C. Oldstars middels kennisdeling omtrent
het thema 'financiële zelfredzaamheid' en het tegengaan
van misbruik via Whatsapp en internet.
SNS Nijmegen draagt NEC in sportief opzicht al jaren
een warm hart toe. Jacky Polman, Manager Klantgebied
over de samenwerking: "Het is fantastisch om te zien dat
zowel NEC als SNS zich door de jaren heen steeds meer
zijn gaan inspannen om een positieve bijdrage te leveren
aan het welzijn van mensen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Ik ben trots en enthousiast dat wij
nu de handen ineenslaan en samen gaan werken om de
financiële weerbaarheid van jong en oud in Nijmegen te
vergroten."

Luc te Riele, Manager Maatschappelijk vertelt: "We zijn
verheugd dat we gaan samenwerken met SNS Bank. De
kernwaarden van de SNS Bank en de stichting komen
overeen en dat zorgt voor een natuurlijke fit tussen
beide partijen. We kijken uit naar de samenwerking die
zich gaat richten op het delen van kennis, zichtbaarheid
en betrokkenheid. We zijn ervan overtuigd dat we samen
impact gaan leveren."
Willem Reijnen, Sales Manager over de samenwerking
met N.E.C. Business & OSRN: “N.E.C. Business & de
OSRN zijn erop gericht om te voorzien in de wensen
en behoefte van onze relaties. Na 25 jaar lidmaatschap
heeft SNS Bank de focus richting de toekomst meer
gelegd op de maatschappij. We zijn dan ook verheugd
dat SNS Bank verbonden blijft aan de club middels de
ondersteuning van N.E.C. Maatschappelijk. Een mooie
nieuwe stap in de langlopende samenwerking.”
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AFGESCHREVEN
HARDWARE
PROGRAMMA
EN UITSL AGEN
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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N.E.C. bestaat 120 jaar!
Afgelopen zondag was het zover, de 120ste verjaardag van N.E.C. en dat was reden voor een feestje! Met de
fusie van Eendracht en NVV Nijmegen middels 120 jaar geleden was de trots van Nijmegen en haar omgeving
geboren. Gedurende de dag stonden er een hoop acties gepland en georganiseerd vanuit de 120-jaar N.E.C.projectgroep. Hier hebben we speciaal voor jou nog even alles op een rijtje gezet hoe de dag verliep.
Voor iedereen bij N.E.C. en iedereen die de club een
warm hart toedraagt, was het een speciale dag en dat
begon al meteen om 00.00 uur. Vanaf dat moment
konden de festiviteiten namelijk beginnen. Die nacht
zou er niks gepland staan en dus ook niets gebeuren.
Toch werden wij enorm verrast door onze altijd trouwe
supporters van Legio Noviomagum. Aan de voorzijde
van het stadion hing een groot spandoek met een aantal
sleutelmomenten uit onze rijke geschiedenis. Voor
iedereen die aanwezig op de club, was dit een grote
verassing en natuurlijk een prachtige steunbetuiging.
Vervolgens begon ons eigen programma. Om 11.00
uur in de ochtend startte de online verkoop van de
Limited Edition jubileumsjaal. Dit is een sjaal speciaal
gemaakt voor het 120-jarig jubileum en er zijn maar
120 exemplaren in de handel gegaan, een echt
collectorsitem dus. Deze sjaal was binnen anderhalf uur
volledig uitverkocht. Daar zou het niet bij blijven, want
wie jarig is trakteert ook. Vanuit N.E.C. zijn er namelijk
120 wedstrijdshirts beschikbaar gesteld voor mensen
die er écht één verdienen. Iedereen kan iemand anders
opgeven via de website en de reden geven waarom
diegene het shirt verdient. Op deze prachtige dag is

natuurlijk niet alleen N.E.C. jarig, maar ook een aantal
seizoenkaarthouders. Zijn werden verrast door Dirk
Proper en kregen een mooi merchandise pakketje.
De afgelopen 120 jaar zit vol met historische en mooie
gebeurtenissen. Al deze mijlpalen en gebeurtenissen zijn
op een rijtje gezet door de 120-jaar N.E.C.-projectgroep
en de stagiairs en hier is een prachtige video van
gemaakt. Deze is terug te vinden op al onze social
mediakanalen en op YouTube. Alles wat er gebeurd is is
in onze ogen bijna te mooi om waard te zijn, maar hier
zou het niet bij blijven.
Om de dag af te sluiten werd er door de Eastside en HKN
een Ring of Fire gecreëerd. Om het Goffertstadion heen
werden 120 rode fakkels afgestoken. Dit zorgde voor een
waanzinnig mooi beeld van bovenaf. Dit beeld zal niet
snel meer van ons netvlies verdwijnen. SV NEC deed
op de maandagochtend ook nog een mooi eerbetoon.
Wij ontvingen op ons kantoor een overheerlijke
slagroomtaart speciaal ontworpen voor N.E.C.
Namens iedereen bij N.E.C., wij danken jullie allemaal
met heel ons hart en laten we verder samen ten strijde
trekken voor de volgende 120 jaar!
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WEDSTRIJD IN BEELD N.E.C. - HELMOND SPORT
Vorige week speelde N.E.C. ook al in eigen huis, toen de ploeg het opnam tegen
Helmond Sport. Na al vijf wedstrijden zonder nederlaag hadden de mannen van
Rogier Meijer de kans om die reeks voort te zetten tegen laagvlieger Helmond Sport.
Op papier waren ze dan ook de favoriet voor de winst, maar helaas werd er niet meer
uit de wedstrijd gehaald dan een gelijkspel. Hoewel N.E.C. de overhand had en een
behoorlijk aantal kansen wist te creëren, eindigde de wedstrijd in 2-2.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
N.E.C. - HELMOND SPORT

2-2
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: RODA JC KERKRADE
Het is weer vrijdag en na een week zonder wedstrijd is N.E.C. vanavond weer actief in de
Keuken Kampioen Divisie. De tegenstander van vanavond komt uit Zuid-Limburg, het is
namelijk Roda JC Kerkrade. Het vaakst werd deze wedstrijd op het hoogste Nederlandse
niveau gespeeld, wat het dus op papier een Eredivisie-clash maakt. Het is vanavond een
mooie gelegenheid om te kijken welke club er op het moment verder is.
68 keer stonden Roda JC en N.E.C. tegenover elkaar
in de Eredivisie, slechts zes keer eerder was het
tweede niveau de competitie waarin deze ploegen
elkaar troffen. Roda JC speelde namelijk vanaf
het seizoen 1974/1975 tot en met 2018 op het
hoogste niveau, op één seizoen na in 2014/2015.
Vaak eindigde de ploeg op een mooie plek in de
middenmoot en in de jaren ‘90 ontwikkelden
de zwart-gelen zich tot een ware subtopper in
de Eredivisie. Met als hoogste eindnotering: de
tweede plaats in 1995. Daarnaast speelde de club
ook verschillende jaren Europees voetbal. Drie
keer speelde de club mee in de Europacup II, zes
keer namen ze deel aan de UEFA Cup en ook nog
eens vier keer aan Intertoto Cup.
Roda JC Kerkrade is, net als N.E.C., gevormd uit
een fusie tussen meerdere clubs. Zo werd op
20 juli 1910 SV Juliana opgericht, op 27 juli 1914
kwam daar voetbalclub BVV Sparta bij en later
kwam daar in 1926 nog een derde club bij: SV

Kerkrade. In 1954 werd er ook nog een vierde club
opgericht, die Rapid ‘54 ging heten, maar al snel
fuseerde deze club met SV Juliana tot Rapid Juliana
Combinatie (Rapid JC). Op dat moment besloten
ook BVV Sparta en SV Kerkrade de handen ineen
te slaan en zo ontstond Roda Sport. Hoewel
Rapid JC in 1959 nog als tweede eindigde in de
Eredivisie, degradeerde ze drie jaar daarna uit
de Eredivisie. Dit leidde uiteindelijk tot de laatste
voetbalfusie in Kerkrade, de clubs vormde samen
Roda JC Kerkrade.
Vanaf het seizoen 2000/2001 speelt Roda JC haar
wedstrijden in het Parkstad Limburg Stadion. Dit
stadion staat op de negende plek van stadions
met de grootste capaciteit in Nederland en biedt
plaats voor 19.979 toeschouwers. N.E.C. is met het
Gofferstadion, dat goed is voor 12.500 plaatsen,
terug te vinden op een zeventiende plaats op
deze lijst.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

43. Robert Klaasen, Eigen goal

0-1

51. Jellert van Landschoot

0-2

67. Ike Ugbo

1-2

WEDSTRIJDVERLOOP
7. Jordy Bruijn

Weer
trekken wij
ten strijde.

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

Datum: 		

23-10-2019

Locatie: 		

Parkstad Limburg Stadion

Bezoekers: 		

6048

Scheidsrechter:

Allard Lindhout

WEDSTRIJDDETAILS
1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

Datum: 		

08-03-2019

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

7943

Scheidsrechter:

Edwin van de Graaf
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SPEELRONDE
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM
13 november
		
14 november

Helmond Sport

2-1

Excelsior

TOP Oss

0-1

FC Eindhoven

FC Dordrecht

0-2

De Graafschap

NAC Breda

1-0

Telstar

Roda JC Kerkrade

2-0

MVV Maastricht

SC Cambuur

7-2

Almere City FC

Go Ahead Eagles

3-0

FC Den Bosch

23 november

Jong PSV

20:00

Jong FC Utrecht

Jong Ajax

20:00

FC Volendam

Jong AZ

18:45

N.E.C.

THUIS

TIJD

UIT

Telstar

18:45

FC Dordrecht

De Graafschap

21:00

SC Cambuur

FC Volendam

18:45

TOP Oss

N.E.C.

18:45

Roda JC Kerkrade

		

Excelsior

18:45

Jong AZ

		

Jong FC Utrecht

21:00

Helmond Sport

		

MVV Maastricht

21:00

Jong PSV

		

FC Den Bosch

21:00

Jong Ajax

FC Eindhoven

14:00

NAC Breda

Almere City FC

16:30

Go Ahead Eagles

THUIS

TIJD

UIT

SC Cambuur

18:45

FC Den Bosch

TOP Oss

18:45

NAC Breda
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UIT

		

		

SPEELRONDE

UITSLAG

		

15 november

DATUM
19 november
		
20 november
		

21 november
		

SPEELRONDE 14

THUIS

DATUM
27 november
		
		

N.E.C.

21:00

MVV Maastricht

		

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

Go Ahead Eagles

18:45

Jong AZ

1 december
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

16NOVEMBER
NOVEMBER2020
2020
PER 4

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

De Graafschap
Almere
City FC

12
10

79

31

2
0

9
14

28
24

2

Almere
City FC
SC
Cambuur

12
9

78

13

1

11
25

27
22

3

SC Cambuur
De
Graafschap

11
9

78

1

12

29
9

25
22

4

NAC Breda
N.E.C.

12
10

8
6

10

4
3

11
9

24
19

5

FC Volendam
NAC
Breda

11
9

6

3
0

32

17
8

21
18

6

N.E.C.
FC
Volendam

11
10

6
5

32

23

9
14

20
18

7

Go Ahead Eagles
Telstar

12
10

5
4

4

23

6
5

19
16

8

Jong Ajax

11
10

6
5

0

5

0
-1

18
15

9

FC Eindhoven
Excelsior

12
10

5
4

23

4

3-2

18
14

10

Excelsior
Roda
JC Kerkrade

12
10

35

2
4

35

35

17
13

11

Telstar
Go
Ahead Eagles

12
10

34

4

34

23

16
13

12

Roda
JC Kerkrade
FC
Eindhoven

12
10

34

34

4

3
-7

16
12

13

Jong PSV

10
9

34

1

5

-4
-5

13
10

14

Jong FC Utrecht

10
9

34

0

6

-4
-6

12
9

15

Helmond
Sport
MVV
Maastricht

12
10

23

3

6
5

-9
-12

12
9

16

MVV Oss
Maastricht
TOP

12
9

2

23

7
5

-17
-8

9
8

17

TOPDen
OssBosch
FC

11
10

2

2

7
6

-12
-9

8

18

Jong AZ Sport
Helmond

11
10

2

2

7
6

-15
-10

8

19

FC Den
Jong
AZ Bosch

12
10

2

2

8
6

-13

8

20

FC Dordrecht

12
10

1

2

79

-27
-21

5

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Elias Mar Omarsson

Excelsior

14
10

Robert Mühren

SC Cambuur

10
8

Sydney vanTaabouni
Hooijdonk
Mohamed

NAC Breda
Jong
AZ

87

Mohamed
Sydney
vanTaabouni
Hooijdonk

Jong Breda
AZ
NAC

7

Jeredy Hilterman

Jong FC Utrecht

7

Roland Alberg

Roda JC Kerkrade

67

Ralf Seuntjes
Ilias
Bronkhorst

De Graafschap
Telstar

67

Ilias Bronkhorst
Thomas
Verheijdt

Telstar City FC
Almere

6

Thomas
Verheijdt
Issa
Kallon

Almere
City FC
SC
Cambuur

6
5

Rangelo
Janga
Brian
Brobbey

N.E.C.Ajax
Jong

4
5

Rangelo Janga

N.E.C.

4
22
21

TALENT IN BEELD

Talent in beeld: Guus Gertsen
Deze week spraken we met Guus Gertsen, speler in de voetbalacadmie van N.E.C. Guus komt momenteel
uit voor het onder 18 elftal en is daarin de aanvoerder. Daarnaast heeft hij onlangs zijn debuut in de
wedstrijdselectie van het eerste elftal gemaakt en traint hij de afgelopen weken al meerdere malen mee met
onze hoofdmacht. Hij wacht nog op het moment om zijn debuut te maken.
Guus begint door zichzelf voor te stellen: " Ik ben Guus

mooie momenten aan toe te kunnen voegen. "N.E.C. is in

Gertsen, zeventien jaar oud en kom uit Bemmel. Ik ben

mijn ogen bijzonder omdat ze hun eigen kijk hebben op

een centrale verdediger en zit op dit moment in de O18.

het voetbal. Ze willen dat je hard werkt voor de club met

Dit is nu mijn achtste seizoen bij N.E.C. " Voordat hij dus

heel je hart en ziel. Dat vind ik mooi omdat ik zelf ook zo’n

acht seizoenen geleden aansloot in de jeugdopleiding

type speler ben. Bij N.E.C. krijgt de jeugd ook een kans dat

van de Nijmegenaren speelde hij bij een lokale

vind ik ook belangrijk", zegt de verdediger.

voetbalvereniging. "Ik ben begonnen bij SC Bemmel. Daar
ben ik toen van de E1 van Bemmel naar N.E.C. gegaan,

De voetballer is veel bezig met zijn ontwikkeling en

en daar speel ik nu dus nog steeds", vertelt de talentvolle

weet dan ook goed van zichzelf waar hij goed in is:

verdediger.

"Mijn kwaliteiten zijn dat ik verdedigend m'n duels win
(duelkracht, agressiviteit) en aan de bal een goede pass

In die voorgaande zeven seizoenen heeft hij al een aantal

kan geven. Ik kan zelf ook goed leven voor de sport, dit

mooie momenten meegemaakt: "Mijn hoogtepunten

doe ik door hard te trainen en mijn leven aan te passen

tot nu toe bij N.E.C. zijn dat we in de O17 de bekerfinale

voor de sport." Naast zijn sterke punten is hij zich er ook

hadden bereikt, dat ik voor Oranje O15 werd opgeroepen

van bewust wat er nog verbeterd moet worden: "Ik heb

en dat ik vorige week voor de eerste keer mee mocht met

moeite als ik veel ruimte in m'n rug heb. Dan moet ik niet

het eerste van N.E.C." Hier hoopt hij in de toekomst nog

te snel achteruitlopen maar wel alert zijn op een diepe
23
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bal. Ook kan ik beter worden in het aanvallend koppen bij

goals met z’n hoofd of zijn penalty’s", vervolgt Guus. Naast

corners en vrije trappen om daar gevaarlijker te worden,

de recordinternational van Spanje heeft hij ook een

beter time en koppen."

voorbeeld dichter bij huis. "Bij N.E.C. is Rens van Eijden
mijn voorbeeld. Rens is verdedigend erg sterk en heeft

"Mijn voorbeeld is Sergio Ramos", stelt de 17-jarige

ook een goeie pass in huis. Hij heeft een belangrijke plek

centreback. "Ik vind hem verdedigend erg sterk, wordt

in het team dat pakt hij goed op. Hij is volwassen en ik leer

bijna nooit uitgespeeld en aan de bal is hij altijd rustig met

er nu veel van bij het het eerste elftal", aldus Guus.

een goeie pass. Daarnaast scoort hij ook veel belangrijke

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