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Weer
trekken wij
ten strijde.

WOENSDAG 17 FEBRUARI 2021
16:30 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.’ers,
Vandaag is een speciale dag. Niet alleen omdat we onze ‘thuiswedstrijd’ vanmiddag in het Erve Asito, de
thuishaven van Heracles Almelo, spelen, maar vooral omdat er een plek in de halve finale van de TOTO
KNVB Beker op het spel staat. Het komt niet vaak voor dat we met N.E.C. de kwartfinales van de beker
bereiken, dus hopelijk kunnen we er vandaag een historische dag van maken die onderdeel gaat zijn van
onze geschiedenisboeken.
Dit zijn de wedstrijden die je als speler wil spelen, als trainer wil coachen en als supporter moet
meemaken. Door omstandigheden kunnen jullie ons helaas niet in het stadion komen aanmoedigen,
maar we weten zeker dat de mensen met een rood, groen en zwart hart voor de televisie zullen zitten
en achter ons zullen staan.
Het is een aparte situatie, maar een die je nooit meer vergeet. Zeker als je de halve finale weet te
bereiken. Dit is natuurlijk ook de inzet van vanmiddag, het bereiken van de halve finale van de TOTO
KNVB Beker.
We mogen natuurlijk niet vergeten dat VVV allesbehalve een kleine ploeg is. In tegendeel, het is een ploeg
die in goede vorm verkeerd. Zij zullen deze wedstrijd ingaan als de favoriet, maar in de beker is alles
mogelijk. We beginnen in Almelo met een 0-0 stand en zullen er alles aan doen om de winst te pakken.
Ik wil de spelers, staf, bestuursleden, sponsors en al onze supporters thuis heel veel beleving, emotie en
succes wensen. We gaan ervoor, weer trekken wij ten strijde! Vanavond wordt dat gevraagd!

Met sportieve groet,

Wilco van Schaik
Algemeen directeur

Weer
trekken wij
ten strijde.
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Kleding: Hoogenboom Mode

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

VVV-VENLO

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

TECHNISCHE STAF
Hans de Koning (Trainer/Coach)
Jay Driessen (Assistent-trainer)
Mark Luijpers (Assistant-trainer)
John Roox (Keeperstrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

1. Thorsten Kirschbaum (K)

22. Norbert Alblas (K)

16. Delano van Crooij (K)

31. Job Schuurman (K)

22. Bram Verbong (K)

3. Rens van Eijden

30. Jens Craenmehr (K)

4. Kevin Bukusu

2. Tobias Pachonik

6. Jordy Bruijn

3. Arjan Swinkels

7. Elayis Tavsan

4. Roy Gelmi

8. Édgar Barreto

5. Steffen Schäfer

9. Thibo Baeten

6. Danny Post

10. Jonathan Okita

7. Guus Hupperts

11. Ayman Sellouf

8. Zinédine Machach

12. Thomas Beekman

9. Ante Coric

15. Javier Vet

10. Vito van Crooij

16. Souffian El Karouani

11. Georgios Giakoumakis

18. Mathias de Wolf

12. Joshua John

20. Joep van der Sluijs

14. Christiaan Kum

23. Anton Fase

15. Simon Janssen

26. Cas Odenthal

17. Tristan Dekker

28. Bart van Rooij

18. Christos Donis

32. Rangelo Janga

19. Yahcuroo Roemer

34. Terry Lartey Sanniez

23. Nazar S’rifi

71. Dirk Proper

24. Wassim Essanoussi

77. Terell Ondaan

25. Jafar Arias
26. Lukas Schmitz
27. Torino Hunte
38. Leon Guwara
44. Kristopher Da Graca

SPORT
SNELDERS

MET

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – VVV-VENLO

De kwartfinale in de strijd om de KNVB-beker is verzet (eigenlijk zou vorige week gespeeld worden)
en verplaatst (in plaats van De Goffert is nu het Erve Asito stadion in Almelo plaats van handeling),
maar vanmiddag om 16.30 uur is het dan eindelijk zo ver. Dan treffen N.E.C. en VVV elkaar om uit
te gaan maken wie het in de halve finale mag gaan opnemen tegen Vitesse.
N.E.C. treft in VVV de tweede Limburgse eredivisionist op rij in het bekertoernooi. In de vorige ronde
werd Fortuna Sittard na verlenging knap met 3-2 verslagen, terwijl VVV tegen Go Ahead Eagles met 1-0
zegevierde. In de twee rondes daarvoor wisten de Venlonaren ook al af te rekenen met ploegen uit de
Keuken Kampioen Divisie. In de eerste ronde werd het 4-2 tegen FC Den Bosch en een ronde later was
het Almere City dat in eigen huis met 1-4 onderuit ging.
Het verhaal van VVV is dit seizoen eigenlijk met name het verhaal van de Giannis Giakoumakis. De
Griekse spits wist in de competitie dit seizoen al 22 keer te scoren en deed daar slechts 21 wedstrijden
over! In totaal wist VVV tot dusverre 35 doelpunten te maken. Het aandeel van Giakoumakis is dus
gigantisch te noemen en één van de belangrijkste opdrachten vandaag zal dan ook zijn om de Griekse
doelpuntenmachine aan banden te leggen. Die klus zal in ieder geval niet geklaard gaan worden door
aanvoerder Rens van Eijden, die (evenals Dirk Proper) een schorsing uitzit.
VVV verloor haar laatste twee wedstrijden in de Eredivisie. Afgelopen zondag ging de ploeg van trainer
Hans de Koning met 3-1 onderuit bij FC Utrecht, een week eerder werd in Sittard met 3-2 verloren van
Fortuna. Nog een speelronde eerder werd met maar liefst 4-1 gewonnen van Vitesse. Alle vier de Venlose
treffers kwamen die avond op naam van Giakoumakis.
N.E.C. verloor vorige week haar laatste competitiewedstrijd. In Maastricht ging de ploeg van Rogier Meijer
in een slechte wedstrijd met 2-1 onderuit. Na de aansluitingstreffer van Ayman Sellouf leek er voor N.E.C.
nog meer in het vat te zitten, maar ondanks een kleine kansenregen werd er niet meer gescoord.
Vanmiddag in Almelo is het uiteraard een wedstrijd op zich. Minstens 90 minuten knokken en dan
maar zien wie zich mag gaan opmaken voor een halve finale in het Gelredome. Winst in Almelo zou dus
betekenen dat eindelijk ‘de derby’ weer eens op een wedstrijdaffiche zal prijken. Als dát geen goede
motivatie is…
De wedstrijd van vanmiddag staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. De wedstrijd is in
zijn geheel te zien op ESPN 2 en is op de radio te volgen dankzij de mannen van RN7.

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

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - VVV-VENLO
De laatste keer dat N.E.C. VVV Venlo in een officiële wedstrijd in het Goffertstadion trof was ongeveer 6,5 jaar
geleden. Op 9 november 2014 speelden de twee ploegen in de Eerste Divisie tegen elkaar. Het was de Belgische
vleugelaanvaller Anthony Limbombe die de Nijmeegse formatie met twee treffers de overwinning schonk in
een lastig duel met de Venlonaren: 2-1.
Limbombe opende na een half uur via een afstandsschot de score en VVV kwam kort na rust via een rake kopbal
van Guus Joppen op gelijke hoogte. Vier minuten voor tijd prikte Limbombe de verdiende 2-1 in het doel. Vito van
Crooij (VVV) was daarvoor al met twee gele kaarten uit het veld gestuurd door scheidsrechter Higler.
De Nijmeegse formatie begon gedreven aan de wedstrijd. Het leverde de eerste periode vooral veel balbezit op.
Tot echte uitgespeelde kansen leidde het veldoverwicht in eerste instantie niet. Aan het einde van de eerste helft
hing een Nijmeegs doelpunt in de lucht. De druk nam toe en de corners stapelden zich in rap tempo op. Na 32
minuten was het dan toch Limbombe die vanaf links naar binnen trok en de bal voor zijn rechtervoet zag belanden.
Hij twijfelde niet en werkte de bal in de korte hoek achter Wintjens.
Na rust beten de Venlonaren meteen van zich af. Vito van Crooij en Randy Wolters kwamen aan de Venlose
linkerzijde een paar keer gevaarlijk door en in de 56ste minuut leidde dat tot een vrije trap. Oud-N.E.C.-spits Melvin
Platje zette zich achter de bal en draaide de vrije trap scherp in richting de doelmond. Daar ontsnapte rechtsachter
Guus Joppen aan de buitenspelval - en aan de aandacht van de Nijmeegse verdedigers - en kopte de 1-1 binnen.
Vito van Crooij maakte na een uur met een domme tweede gele kaart echter een einde aan de Limburgse
dadendrang. Met tien man beperkte de Venlose formatie zich tot verdedigen en de ballen zo ver mogelijk
wegwerken. Kort voor tijd was het Limbombe die de Nijmegenaren in veilig vaarwater bracht. De voor Foor
ingevallen Christian Santos stoomde op aan de rechterflank en legde de bal panklaar voor de Belgische linksbuiten.
Die twijfelde niet en legde de bal vakkundig in het net. De bevrijdende treffer brak het vertrouwen van VVV, dat
geen moment aanspraak maakte op de 2-2. In tegendeel: via onder meer Santos had N.E.C. de voorsprong in
blessuretijd nog kunnen uitbouwen.
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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
Java
PROGRAMMA
EN
UITSL
AGEN
Architect
Developer

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.

Weer
trekken wij
ten strijde.

WWW.IT4KIDS.COM
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WEDSTRIJD IN BEELD N.E.C. - FORTUNA SITTARD
Vanmiddag treedt N.E.C. in het Erve Asito aan tegen VVV-Venlo. Een bijzondere locatie,
omdat de Nijmeegse club een ‘thuiswedstrijd’ speelt. Maar hoe bereikte N.E.C. de
kwartfinale van de TOTO KNVB Beker? We blikken nog eenmaal terug op de achtste
finale N.E.C. - Fortuna Sittard (3-2) door de ogen van huisfotograaf Broer van den
Boom.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
N.E.C. - FORTUNA SITTARD

3-2
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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: VVV-VENLO
Op deze woensdagmiddag, 17 februari, staat de kwartfinale van het TOTO KNVB-bekertoernooi op het
programma. De tegenstander van vanavond is Eredivisionist VVV-Venlo. De laatste keer dat beide teams
tegenover elkaar stonden was op 12 november 2020. Toen werd VVV-Venlo in een vriendschappelijk duel
met 0-3 verslagen. Het belooft echter geen makkelijke wedstrijd te worden tegen de Limburgers; zij
beschikken namelijk over de topscorer van de Eredivisie: Georgios Giakoumakis. De Griek staat bovenaan
de topscorerslijst met 22 doelpunten in 21 officiële wedstrijden. Lees hieronder alles wat je moet weten
over de bezoekers van vanavond.
Voordat VVV-Venlo werd opgericht in 1903 werd de voetbalvereniging ‘De Gouden Leeuw’ genoemd. Deze was door
een groep vrienden opgericht en na een aantal naamswijzigingen ontstond uiteindelijk de Venlose Voetbal Vereniging
(VVV). Met de oprichting in 1903 is VVV-Venlo een van de oudste voetbalverenigingen in het betaalde voetbal. In 1909
voegde de clubs VITOS en Thor zich bij de club, waarna in 1910 Quick dezelfde weg bewandelde. In de eerste seizoenen
kwam VVV niet uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, aangezien Zuid-Nederland niet over een Eerste klasse
beschikte. Pas vanaf het seizoen 1912/1913 kreeg ook Zuid-Nederland een officiële Eerste klasse. Na een reeks van
wisselende successen degradeerde de club uiteindelijk in het seizoen van 1921/1922. Pas na het einde van de tweede
wereldoorlog, toen het aantal Eersteklassers werd uitgebreid, lukte het de Noord-Limburgers om weer te promoveren
naar het hoogste niveau.
Na vier jaar afwezig te zijn geweest uit de Eredivisie promoveerde de Venlose club in het seizoen van 2016/2017 en
komt sindsdien onafgebroken uit op het hoogste niveau in Nederland. Vorig seizoen speelde de club zich veilig en werd
degradatie ternauwernood vermeden. Dit seizoen gaat het al wat beter met de club en staan ze momenteel op een
14e plaats op de ranglijst. Mede dankzij de Griekse spits Giakoumakis staat de Limburgse club negen punten boven de
degradatiestreep.
In de weg naar de kwartfinale kreeg VVV-Venlo in totaal drie doelpunten tegen en scoorde het er negen. Achtereenvolgend
werd er afgerekend met FC Den Bosch (4-2), Almere City FC (1-4) en Go Ahead Eagles (1-0). Met 13 behaalde punten
in Super Januari is de ploeg uit Venlo in uitstekende vorm en vastberaden om de halve Finale te bereiken in het TOTO
KNVB-bekertoernooi.
In totaal stonden de ploegen 41 keer tegenover elkaar in alle competities. Hiervan wist N.E.C. er negentien te winnen,
eindigde de wedstrijd twaalf keer in een gelijkspel en werd er tien keer verloren. De club uit Nijmegen speelde één keer
eerder in de beker tegen VVV en toen werd die wedstrijd met 1-0 winnend afgesloten. Vanavond, is het voor beide
ploegen weer een nieuwe ronde en dus nieuwe kansen. Het gaat hoe dan ook een spannende wedstrijd worden in
Almelo.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
Thomas Beekman

0-1

Competitie:

Vriendschappelijk (besloten)

Bart van Rooij

0-2

Datum: 		

12-11-2020

Javier Vet

0-3

Locatie: 		

Stadion De Koel

Bezoekers: 		

0

Scheidsrechter:

Onbekend

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

33' Melvin Platje

1-0

Competitie:

Eredivisie

50' Sjoerd Ars

1-1

Datum: 		

08-05-2015

65' Randy Wolters

2-1

Locatie: 		

Stadion De Koel

80' Dylan Donkers

3-1

Bezoekers: 		

4900

Scheidsrechter:

Jeroen Sanders

Weer
trekken wij
ten strijde.
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
KWARTFINALES

DATUM
Dinsdag 9 februari

THUIS

UITSLAG

Excelsior

0-1

UIT
Vitesse

			
Woensdag 10 februari

Ajax

2-1

PSV

			
Woensdag 17 februari
		

N.E.C.

16.30 uur

VVV Venlo

Heerenveen

18.45 uur

Feyenoord
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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

TALENT IN BEELD

TALENT IN BEELD: GIORGIO GHIANI
Tijdens het Talent in beeld lichten wij elke keer een speler uit de Voetbalacademie uit. Deze keer is dat Giorgio
Ghiani, 13 jaar, dit seizoen spelend in de O14 als aanvaller.
N.E.C.

Buiten het veld

Als vijfjarig jongentje begon Giorgio met voetballen

Als hij niet op het voetbalveld staat spendeert Giorgio het

bij VV Trekvogels in Nijmegen. Daar werd zijn talent al

liefst zijn tijd met het spelen van FIFA op de Playstation.

snel opgepikt door verschillende profclubs. Na een half

Daarnaast gaat hij graag in zijn buurt chillen met vrienden.

jaartje te hebben meegetraind, bij de jeugd van PSV,

Naast het voetbal zou hij later wel iets met tekenen willen

besloot Giorgio om vervolgens de stap te maken naar

doen. “Ik weet het niet precies, maar ik denk dat ik later

de academie van N.E.C. Nijmegen. Hier is hij inmiddels

iets met tekenen wil doen want ik kan eigenlijk wel goed

alweer vier seizoenen actief. “Ik ben een aanvaller en ik

tekenen.”

hou van acties maken en uiteindelijk te scoren natuurlijk.
Mijn sterke punten zijn toch wel het dribbelen met de bal,

Toekomst

schieten en mijn snelheid.” Toch kent ook Giorgio ook zijn

Giorgio heeft voor zichzelf enkele doelen opgesteld:

verbeterpunten. “Ik vind dat ik beter voor de bal moet

“Allereerst wil ik doorstromen naar de O15.” Hij durft

blijven.” Zijn voorbeeld is Neymar. “Neymar scoort ook

echter ook al verder te kijken. “Als het allemaal lukt hoop

veel dankzij zijn vele acties.”

ik over tien jaar bij een mooie buitenlandse voetbalclub te
spelen zoals FC Barcelona, Paris Saint-Germain of Bayern

Hoogtepunt

München.” Om dit allemaal voor elkaar te krijgen werkt hij

Voor Giorgio was het E-top toernooi zijn hoogtepunt tot

elke dag heel hard om een betere voetballer te worden

nu toe bij N.E.C. Tijdens dat toernooi nam hij het met

en hij zijn dromen waar kan maken.

zijn ploeg op tegen internationale ploegen als FC Porto.
Daarnaast heeft hij veel plezier gehad bij het tweedaagse
toernooi in de O12 waar hij samen met zijn teamgenoten
Orion en Wessel (beide O14 nu) veel lol heeft gehad.
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

ZELFDE ZENDER, ANDERE NAAM
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WWW.ESPN.NL
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