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VOORWOORD
Beste N.E.C.’ers,
Vanavond treden we voor de laatste keer in 2021 aan in het Goffertstadion. Een kalenderjaar waar we
het over jaren nog altijd over zullen hebben. Vanwege het coronavirus, het instorten van het uitvak, maar
uiteraard ook vanwege de promotie naar de Eredivisie. Het was een rollercoaster waarin we binnen
N.E.C. van het ene uiterste naar het andere schoten.
We moeten nog eenmaal knallen in ons Goffertstadion. Met PSV als tegenstander vanavond zal het geen
eenvoudige klus worden om de drie punten in Nijmegen te houden. Desondanks zijn we aan ons aan de
achterban verplicht om als één team te strijden. Alleen op die manier kunnen we vandaag een resultaat
boeken.
Om samen te strijden voor de punten, hebben we jou ook nodig! Thuis vanaf de bank, maar met de steun
voor ons N.E.C. Ik reken op jullie steun!

Met sportieve groet,

Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kleding: COEF Men Nijmegen
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PSV

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

TECHNISCHE STAF
Roger Schmidt (Trainer/Coach)  
Jörn Wolf (Assistent-Trainer)  
André Ooijer (Assistent-Trainer)  
Boudewijn Zenden (Assistent-Trainer)  
Raimond van der Gouw (Keeperstrainer)
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Jordan Teze
Armando Obispo
André Ramalho
Ibrahim Sangaré
Eran Zahavi
Marco van Ginkel
Carlos Vinícius
Noni Madueke
Cody Gakpo
Vincent Müller
Davy Pröpper
ÉRICK Gutiérrez
Mauro Júnior
Joël Drommel
Olivier Boscagli
Bruma
Maxi Romero
Maxime Delanghe
Ritsu Doan
Mario Götze
Phillipp Mwene
Ryan Thomas
Philipp Max
Yorbe Vertessen
Dante Rigo
Richard Ledezma
Yvon Mvogo

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. – PSV

Na twee teleurstellende verliesbeurten op rij, staat N.E.C. vanavond om 20.00 uur een uitdaging van
formaat te wachten. PSV komt namelijk op bezoek in De Goffert en de huidige nummer 3 van de ranglijst
zal wat recht willen zitten na het 3-0 verlies in de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad.
Zowel Rogier Meijer als PSV-trainer Roger Schmidt zal wat moeten puzzelen bij het maken van de opstelling.
Bij N.E.C. ontbreken basisklanten Edgar Barreto en Jonathan Okita vanwege blessures, terwijl Iván Márquez
vorige week zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg en dus geschorst is. Achter de naam van clubtopscorer
Ali Akman staat op het moment van schrijven nog een vraagteken. De spits ontbrak vrijdag wegens ziekte op de
training. De afwezigheid van Akman zou lastig zijn, omdat collega-spits Pedro Ruiz ook al afwezig is. De Spanjaard
blijft last houden van zijn blessure en is daarom zelfs tijdelijk teruggekeerd naar zijn vaderland.
Bij PSV gaat het dit seizoen sowieso vaak over blessureleed. Ook afgelopen donderdag was het weer raak voor
de Eindhovenaren, die zo niet alleen sportief gezien een sombere avond beleefden. Aanvaller Noni Madueke viel
tegen Real Sociedad al vroeg in de wedstrijd uit met een blessure en hij zal er vanavond sowieso niet bij zijn. Ook
Davy Pröpper en Maxi Romero ontbreken in de selectie Roger Schmidt.
De afgelopen twee speelronden hadden voor N.E.C. weinig goeds in petto. Twee weken geleden werd in eigen
huis nog ongelukkig verloren van SC Cambuur, maar afgelopen zondag had de ploeg de 2-1 nederlaag bij RKC
toch echt vooral aan zichzelf te wijten. Rogier Meijer was boos over de manier waarop verloren werd en repte
over het feit dat het qua energie en intensiteit veel te weinig was wat N.E.C. tegen de Waalwijkers te bieden had.
Dat zal juist tegen een hoogvlieger als PSV dus héél anders moeten om enige kans op een goed resultaat te
hebben.
De technische staf lijkt tegen PSV in ieder geval te gaan kiezen voor extra zekerheid in de laatste linie. Het
wegvallen van sterkhouder Iván Márquez is daar een aderlating en Rogier Meijer lost dat probleem op door
een extra poppetje achterin te posteren en dus met vijf man achterin te gaan spelen. De achterhoede bestaat
dan uit Bart van Rooij, Rodrigo Guth (die zijn basisdebuut maakt), Cas Odenthal, Calvin Verdonk en Souffian El
Karouani. Op het middenveld zien we de namen die ook vorige week op het wedstrijdformulier stonden (het trio
Schöne, Proper, Bruijn), terwijl Elayis Tavsan en Magnus Mattsson voorin mogen proberen het de PSV-defensie
moeilijk te maken.
Natuurlijk zal het geen makkelijke wedstrijd worden tegen PSV, maar hoop op een resultaat is er altijd. Om daar
enigszins zicht op te houden zal er in ieder geval ouderwets gestreden moeten worden en wat dat betreft zal
dus uit een ander vaatje getapt moeten worden dan vorige week.
De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Opvallend genoeg is het
al vier jaar geleden dat hij een wedstrijd van N.E.C. floot en destijds liep dat goed af, aangezien toen met 1-3
gewonnen werd bij De Graafschap. De aftrap is om 20.00 uur en de wedstrijd is zijn geheel te volgen op ESPN
(tv) en RN7 (radio).
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

MAGNUS MATTSSON
Magnus Mattsson is een Deense voetballer die eerder dit kalenderjaar door N.E.C. werd overgenomen van
Silkeborg IF. Bij de Deense ploeg maakte de 22-jarige aanvaller al in 2017 zijn debuut. Afgelopen week spraken
we hem over zijn eerste maanden in Nederland en zijn verwachting over de wedstrijd tegen PSV.
Wat vond je van de wedstrijd tegen RKC Waalwijk?
Het komt natuurlijk hard aan als je in de slotfase verliest. Ik denk dat de energie die wij in de wedstrijd gegooid
hebben niet genoeg geweest is. Het is teleurstellend dat we niet meer hebben gegeven. Je kunt altijd een keer een
slechte dag hebben, maar je kunt wel altijd hard werken. Daar ben ik vooral teleurgesteld over.
Hoe is je overstap naar Nederland verlopen?
Mijn overstap is erg goed verlopen. Voor mij is dit het eerste buitenlandse avontuur. Het was een grote stap voor
mij, maar ik was er helemaal klaar voor. Ik heb lang in Denemarken gespeeld, maar ik vond het nu tijd voor een
nieuwe uitdaging. Voor mij was N.E.C. de juiste stap. Ik zocht een club waar ik kans had om veel speelminuten te
maken en mezelf kan ontwikkelen. Bij N.E.C. spraken de missie en visie van de club mij aan. Ook waren ze net
gepromoveerd naar de Eredivisie, wat ik als een mooie uitdaging zag.
Wat vind je van de Nederlandse competitie?
Ik ben echt verrast door de Nederlandse competitie. De competitie is in vergelijking met Denemarken veel groter,
met betere clubs en betere fans. Stadions als de Kuip en de Arena zie je in Denemarken niet. Nu mogen er helaas
geen fans in het stadion vanwege corona, maar in het begin van het seizoen mocht dat wel. Ik keek echt mijn ogen
uit hoeveel support er van de fans kwam. Eigenlijk is alles een trap hoger dan in Denemarken en ik zie dat als een
hele mooie uitdaging.
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INTERVIEW
Wat wil je dit jaar bereiken?
Het belangrijkste dit jaar is om te handhaven. Ik denk dat we genoeg kwaliteiten hebben, maar we moeten hard
werken en discipline tonen. Helaas hebben we de laatste wedstrijden een aantal tegengoals moeten incasseren in
de blessuretijd en dat zijn kostbare punten. Maar de competitie duurt nog lang en we moeten niet opgeven. Mijn
belangrijkste doelstelling is om een vaste basisspeler te worden. Ook wil ik graag mijn bijdragen leveren in de vorm
van goals en assists. Ik scoorde in Denemarken met regelmaat en die lijn wil ik hier ook graag doorzetten. Doordat
de competitie hier hoger is en de tegenstanders beter zijn, is het scoren in Nederland lastiger dan in Denemarken.
In Denemarken speelde ik natuurlijk ook mijn hele leven, ik wist precies wat er van mij verwacht werd en ik was de
aanvoerder van het team.
Wat doe je buiten voetbal?
Ik geniet ervan om muziek te maken en te luisteren. Ik maak al zes jaar muziek.. Omdat ik niet uit een muzikale
familie kom, heb ik mezelf alles aangeleerd. Ik heb een kleine studio ik mijn appartement, waarin ik een piano en
keyboard heb staan. Het is fijn om ook iets anders te hebben dan alleen voetbal. Ik vind het prettig om ergens
anders over na te denken. Ook ben ik intensief bezig om Nederlands te leren. Ik wil laten zien dat ik investeer in
de club. Ik wil er alles aan doen om beter te worden en dat betekent ook dat ik de taal moet beheersen om te
communiceren met mijn teamgenoten. Ik wil een boodschap geven aan de fans en laten zien dat ik de beste versie
van mezelf wil worden.
Wat verwacht je van de wedstrijd tegen PSV?
PSV hoort thuis in de top drie van Nederland, maar ik denk dat als wij compact en als een team spelen, wij het
ze moeilijk gaan maken. Kijk maar naar de wedstrijd tegen Feyenoord. Helaas hebben wij daar verloren, maar
we hebben het ze wel lastig gemaakt. Ik denk dat we zeker kansen hebben. Ook hebben wij voordeel, omdat wij
thuisspelen.
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SPEELRONDE
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM

UIT

Feyenoord

2-1.

Heracles Almelo

2 December

AZ

2-1.

Fortuna Sittard

Ajax

5-0.

Willem II

		
3 December

FC Groningen

1-1.

PEC Zwolle

4 December

PSV

4-1.

FC Utrecht

		

SC Cambuur

1-6.

Vitesse

		

Heracles Almelo

0-1.

SC Heerenveen
N.E.C.

3-1.

Sparta Rotterdam

		

Go Ahead Eagles

1-2.

FC Twente

		

Feyenoord

5-0.

Fortuna Sittard

THUIS

TIJD

UIT

16

2-1.

AZ

SPEELRONDE

RKC Waalwijk

		

DATUM
11 December

10 December

Willem II

20:00

SC Cambuur

FC Utrecht

18:45

Go Ahead Eagles

		

SC Heerenveen

20:00

Sparta Rotterdam

		

PEC Zwolle

21:00

Fortuna Sittard

FC Twente

12:15

RKC Waalwijk

		

12 December

FC Groningen

14:30

Feyenoord

		

Vitesse

14:30

Heracles Almelo

Ajax

16:45

AZ

N.E.C.

20:00

PSV

THUIS

TIJD

UIT

Fortuna Sittard

16:30

FC Utrecht
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UITSLAG

1 December

5 December

SPEELRONDE

THUIS

DATUM
18 December
		

Sparta Rotterdam

18:45

Vitesse

		

Heracles Almelo

20:00

FC Groningen

		

AZ

20:00

Willem II

		

PEC Zwolle

21:00

FC Twente

19 December
		
		
		

SC Cambuur

12:15

SC Heerenveen

Feyenoord

14:30

Ajax

Go Ahead Eagles

14:30

N.E.C.

RKC Waalwijk

16:45

PSV
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STAND EREDIVISIE
PER 6 DECEMBER 2021

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

Ajax

15

11

3

1

46

36

2

Feyenoord

15

11

2

2

24

35

3

PSV

15

11

1

3

16

34

4

FC Utrecht

15

8

2

5

10

26

5

Vitesse

15

8

2

5

-2

26

6

FC Twente

15

7

4

4

3

25

7

SC Cambuur

15

8

0

7

-8

24

8

AZ

15

7

2

6

7

23

9

SC Heerenveen

15

6

3

6

-3

21

10

Go Ahead Eagles

15

6

2

7

-6

20

11

N.E.C.

15

5

4

6

-4

19

12

FC Groningen

15

4

6

5

4

18

13

Willem II

15

5

3

7

-12

18

14

RKC Waalwijk

15

3

6

6

-7

15

15

Heracles Almelo

15

4

2

9

-6

14

16

Sparta Rotterdam

15

2

4

9

-12

10

17

Fortuna Sittard

15

2

3

10

-23

9

18

PEC Zwolle

15

1

3

11

-19
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TOPSCORERS EREDIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Bryan Linssen

Feyenoord

10

Guus Til

Feyenoord

9

Sébastien Haller

Ajax

9

Cyril Ngonge

FC Groningen

7

Jesper Karlsson

AZ Alkmaar

7

Loïs Openda

Vitesse

7

Luis Sinisterra

Feyenoord

7

Mats Seuntjens

Fortuna Sittard

7

Bart Ramselaar

FC Utrecht

6
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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. - PSV
Op zaterdag 10 september 2016 nam N.E.C. het in de Goffert op tegen PSV Eindhoven. Dit was
tevens de laatste confrontatie tussen beide ploegen. De Nijmegenaren kregen een pak slaag van
de Eindhovenaren met als uitslag 0-4. Na 24 minuten stond die eindstand al op het scorebord.
De start was allesbehalve gelukkig voor N.E.C. Bart Ramselaar opende al in de vierde minuut de score
namens PSV. De middenvelder kreeg de bal mee van Luuk de Jong en hij schoot de bal vervolgens vanaf
de rand van het strafschopgebied hard achter doelman Joris Delle. N.E.C. probeerde in de beginfase wel
te voetballen, maar vanuit de omschakeling waren de bezoekers dodelijk.
Dat werd binnen tien minuten nogmaals bevestigd met een doelpunt. Gaston Pereiro scoorde op
aangeven van De Jong. De aanvaller uit Uruguay kreeg alle tijd en ruimte om de bal rustig in het doel
te schuiven. Daarna leek de ploeg van Peter Hyballa helemaal de weg kwijt. Dat zorgde ervoor dat PSV
uitliep naar een riante voorsprong. Joshua Brenet kopte geheel vrijstaand de 0-3 (via de binnenkant van
de paal) tegen de touwen en nog binnen het halfuur maakte De Jong met een wippertje zelfs de 0-4.
Andre Fomitschow, Arnaut Groeneveld, Fabian Gmeiner en Taiwo Awoniyi maakten tegen de
Eindhovenaren hun eerste officiële minuten in het shirt van N.E.C. In de eerste helft kreeg de thuisploeg
nog een grote kans om tot scoren te komen. Quincy Owuso-Abeyie zette met een geniaal balletje Janio
Bikel vrij voor doelman Jeroen Zoet, maar de middenvelder schoot de bal tegen de keeper van PSV op.
In de tweede helft deed PSV het een stuk rustiger aan. Het elftal van trainer Phillip Cocu zat met het
hoofd al bij de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Atlético Madrid. Toch kon N.E.C. met de
steun van het enthousiaste thuispubliek op de tribunes niet echt gevaarlijk worden. Een afstandsschot
van Quincy was het grootste wapenfeit. Zijn inzet belandde in de handen van doelman Zoet. N.E.C. gaf in
de tweede helft weinig kansen weg en de bezoekers kwamen dan ook niet meer tot scoren in het restant
van de wedstrijd. Zo werd de 0-4 ruststand ook de eindstand.
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VOETBAL ACADEMIE

HSF – N.E.C. VOETBALACADEMIE EN RKSV BRAKKENSTEIN
ONDERTEKENEN PARTNEROVEREENKOMST
Op woensdag 24 november j.l. hebben de HSF – N.E.C. Voetbalacademie en rksv Brakkenstein hun
handtekening gezet onder het contract over een partnerovereenkomst.
De voetbalacademie is erg blij dat zij rksv Brakkenstein aan zich hebben kunnen binden als nieuwe partnerclub.
Jop Pepping, Hoofd Coaching Partnerverenigingen, vertelt: ‘’Door Brakkenstein aan ons te binden als partnerclub,
hebben we wederom een club met een positieve instelling aan ons kunnen binden. Daarnaast is rksv Brakkenstein
een club met kennis over duurzame ontwikkeling en deze kennis willen zij graag met ons delen. Hier zijn wij als
HSF – N.E.C. Voetbalacademie zijnde erg blij mee en wij kijken uit naar de toekomst met deze nieuwe partner!’’
Ook Wilfred Jansen, voorzitter van rksv Brakkenstein, kijkt uit naar de samenwerking met de voetbalacademie.
Hij vertelt hierover het volgende: ‘’als rksv Brakkenstein dragen wij N.E.C. een warm hart toe. Wij vinden het
belangrijk om te participeren met N.E.C. en dit samen met de overige partnerclubs verder vorm te geven.
De partnerovereenkomst zal uiteindelijk een win-win situatie moeten oplever voor zowel de HSF – N.E.C.
Voetbalacademie als voor rksv Brakkenstein en de overige partnerclubs.’’

Weer
trekken wij
ten strijde.

13

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.

Foto: Broer van den Boom

WEDSTRIJD IN BEELD
Op 5 december kende N.E.C. een bittere uitwedstrijd in Waalwijk. De
wedstrijd bleek in het voordeel te eindigen voor de Nijmegenaren, na
de vroege goal van Jordy Bruijn. Het duurde echter niet lang totdat
het 1-1 werd. In de laatste minuut maakte Roy Kuipers er zelfs nog
2-1 van voor de Waalwijkers. We blikken nog eenmaal terug op deze
wedstrijd, door de ogen van huisfotograaf Broer van den Boom.

UITSLAG
RKC WAALWIJK - N.E.C.

2-1
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Foto's: Broer van den Boom
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: PSV
Vanavond staat de lastige thuiswedstrijd tegen PSV op het programma. PSV blijkt – kijkend naar
het verleden – een moeilijk te nemen horde voor de Nijmegenaren. De laatste keer dat N.E.C.
thuis won tegen de Eindhovenaren was op 8 november 2008. Lees hier alles wat je moet weten
over de Brabantse ploeg voor het treffen van vanavond.
PSV is opgericht op 31 augustus 1913 onder de naam Philips Sport Vereniging. De Eindhovenaren spelen
in de kleuren rood en wit en spelen in het Philips Stadion. Het stadion heeft een capaciteit van 35.000
toeschouwers en werd in 1910 geopend. De huidige trainer van PSV is de Duitser Roger Schmidt.
Midden jaren 70 was de eerste ‘gouden periode’ voor PSV. Vanaf het seizoen 1973/74 won PSV meerdere
landskampioenschappen en nationale bekers, met spelers zoals Willy van der Kuijlen en René van de
Kerkhof. In 1978 werd ook voor het eerst de UEFA Cup gewonnen, tegen SC Bastia. In de tweede helft
van de jaren 80 begon de beste periode in de clubgeschiedenis van de Eindhovenaren. Tussen 1985/86
en 1991/1992 werd PSV zes keer landskampioen en won men drie keer de KNVB Beker. Op 25 mei 1988
werd bovendien het toernooi van de Europacup I gewonnen onder leiding van trainer Guus Hiddink.
Bekende spelers van die tijd waren Hans van Breukelen, Ronald Koeman en Wim Kieft
PSV begon sterk aan het huidige seizoen. In de eerste kwalificatieronde van de Champions League won
PSV in totaal met 6-2 tegen Galatasaray. In de volgende ronde werd ook Midtjylland verslagen met in
totaal 4-0. In de volgende rond bleek Benfica echter te sterk zijn, waardoor PSV zich uiteindelijk plaatste
voor de Europa League. In de Eredivisie waren de Eindhovenaren ook ongeslagen, tegen AZ werd uit
zelfs met 0-3 gewonnen. Daarna kwam de klad erin bij de ploeg van Schmidt. Knappe overwinningen
werden afgewisseld met harde en pijnlijke nederlagen: een 0-4 thuisnederlaag tegen Feyenoord en een
4-0 verlies op bezoek bij Ajax.
De Eindhovenaren zijn momenteel terug te vinden op een tweede plaats op de ranglijst. Er is N.E.C. alles
aangelegen om de Brabanders dit weekend geen driepunter bij te laten schrijven.

Weer
trekken wij
ten strijde.

Foto: Teamfoto PSV
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
20’ Marco van Ginkel

1-0

Competitie:

Eredivisie

30’ Ali Messaoudi

1-1

Datum:		

18-02-2017

55’ Bart Ramselaar

2-1

Locatie: 		

Philips Stadion

90’ Luuk de Jong

3-1

Bezoekers: 		

33500

Scheidsrechter:

Jochem Kamphuis

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

4’ Bart Ramselaar

0-1

Competitie:

Eredivisie

10’ Gaston Pereiro

0-2

Datum: 		

10-09-2016

20’ Joshua Brenet

0-3

Locatie: 		

Goffertstadion

24’ Luuk de Jong

0-4

Bezoekers: 		

11600

Scheidsrechter:

Dennis Higler

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. MAATSCHAPPELIJK

N.E.C. LAAT JEUGD UIT HEUMENSOORD
VOETBALLEN
Maandag 22 november was de eerste dag waarin N.E.C. haar deuren opent voor de Afghaanse
evacués, in totaal hebben zo’n 40 evacués die verblijven in noodopvang Heumensoord, gevoetbald
op sportcomplex De Eendracht.
De deelnemende jeugd hebben een leeftijd tussen de acht en twintig jaar. Voor de ultieme N.E.C.beleving werden de evacués opgehaald met de officiële N.E.C.-spelersbus. Vanuit Heumensoord vertrok
de bus naar De Eendracht. Daar aangekomen werden de kinderen in teams verdeeld en hebben ze in
een partijvorm tegen elkaar gespeeld. Als afsluiter werd er eten en drinken aangeboden in de vorm van
water en fruit, dat afkomstig was van Hans de Klein. Vervolgens werden de evacués weer met de bus
teruggebracht naar het opvangkamp. De sfeer op het veld en in de bus was uitstekend: zo werd er de
heen- en terugreis gezongen en geklapt op Afghaanse muziek.
N.E.C. Maatschappelijk had het voornemen om nu nog vier voetbalmiddagen op De Eendracht te
organiseren. Door de huidige coronaomstandigheden is deze activiteit voorlopig eenmalig. Ieder jaar
organiseren de stagiaires van iedere afdeling binnen N.E.C. een maatschappelijk georiënteerd project. De
stagiaires hebben voor de doelgroep evacués gekozen. Zij hebben voor die doelgroep gekozen, omdat
ze hen een aantal onbezorgde middagen willen bezorgen na hetgeen ze allemaal hebben meegemaakt.
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N.E.C. JUNIORS

FILMMIDDAG VOOR N.E.C. JUNIORS BIJ PATHÉ
Aanstaande woensdag, 15 december, staat er voor leden van de N.E.C. Juniors een ware
filmmiddag op het programma. Met Monster Family 2, Encanto en Sing 2 is er een keuze uit drie
mogelijke films.
Je kunt je nog opgeven om een film te bezoeken. Het bekijken van een film is gratis voor Juniorsleden,
indien je iemand meeneemt bedragen de kosten €7,- per persoon. Naast de films zijn er deze dag een
springkussen en mascotte Bikkel aanwezig bij Pathé. Je hebt ook de mogelijkheid om geschminkt te
worden. Tot slot is er een speciale kidsbox verkrijgbaar à €4,50. Je ontvangt dan een drankje, popcorn,
krentjes én een N.E.C.-poster.
Meld je nu per mail aan via 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*

