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www.nec-nijmegen.nl

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,
Na een fantastische overwinning in Helmond staat vandaag de volgende uitdaging alweer op ons te
wachten. We spelen vandaag tegen Jong PSV en moeten vanaf minuut één weer de scherpte oproepen
tegen deze jonge ploeg. We moeten de wedstrijd weer fris van start gaan en de gehele wedstrijd de focus
zien te behouden.
De afgelopen weken hebben we een stijgende lijn gezien in ons spel en daardoor ook mooie resultaten
kunnen boeken. In voetbal gaat het echter om de prijzen en die worden pas aan het einde van het
seizoen verdeeld. Dat is dus ook waar de focus voor ons ligt.
Het drukke schema zet zich komende dagen voort. We spelen namelijk twee wedstrijden in vier dagen.
Het gaat voor de spelers een uitdaging zijn, maar we zijn van plan om de zes punten in het Goffertstadion
te houden. Minder dan een overwinning telt gewoonweg niet meer in deze fase van de competitie.
Voor nu ligt de focus op de eerste wedstrijd en dat is Jong PSV. Op de Hertgang in Eindhoven hadden
we het moeilijk en sleepten we er in de slotfase een gelijkspel uit. Jong-elftallen zijn zeer getalenteerd en
kunnen heel goed voetballen. Het is aan ons om dat te gaan beletten en ons eigen spel te blijven spelen.
Met de juiste focus, energie en teamdynamiek van de laatste weken moeten de drie punten in Nijmegen
blijven. Ik wens iedereen heel veel plezier bij het kijken van de wedstrijd en wil spelers en staf succes
wensen. Laten we weer met overtuiging deze wedstrijd winnen!

Met sportieve groet,

Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kleding: Hoogenboom Mode

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

JONG PSV

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

TECHNISCHE STAF
Peter Uneken (Trainer/Coach)
Wilfred Bouma (Assistent-trainer)
Edwin de Wijs (Assistent-trainer)
Albert van der Sleen (Keepertrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

Maxime Delanghe

22. Norbert Alblas (K)

Shurandy Sambo

31. Job Schuurman (K)

Tijn Daverveld

3. Rens van Eijden

Armando Obispo

4. Kevin Bukusu

Dennis Vos

6. Jordy Bruijn

Dante Rigo

7. Elayis Tavsan

Johan Bakayoko

8. Édgar Barreto

Emmanuel Matuta

9. Thibo Baeten

Fode Fofana

10. Jonathan Okita

Mathias Kjølø

11. Ayman Sellouf

Cheick Touré

12. Thomas Beekman

Luis Felipe

15. Javier Vet

Kristofer Ingi Kristinsson

16. Souffian El Karouani

Nigel Thomas

18. Mathias de Wolf

Mathijs Tielemans

20. Joep van der Sluijs

Mohammed Amin Doudah

23. Anton Fase

Damian Timan

26. Cas Odenthal

Fredrik Oppegaard

28. Bart van Rooij

Jenson Seelt

32. Rangelo Janga

Mees Kreekels

34. Terry Lartey Sanniez

Fedde Leysen

71. Dirk Proper

Mark Spenkelink

77. Terell Ondaan

Kyan van Dorp

SPORT
SNELDERS

MET

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – JONG PSV

Vanavond om 18.45 uur trappen N.E.C. en Jong PSV in De Goffert af voor hun onderlinge wedstrijd
in speelronde 28 van de Keuken Kampioen Divisie. N.E.C. is met drie overwinningen op rij bezig
aan een goede serie en hoopt daar tegen de nummer 17 van de ranglijst uiteraard een mooi
vervolg aan te geven.
Afgelopen weekend schoot N.E.C. met scherp in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Uiteindelijk stond
een 0-7 eindstand op het scorebord en werd de grootste uitoverwinning in de clubhistorie geboekt, maar
met een beetje meer geluk (en precisie) waren dubbele cijfers niet eens onmogelijk geweest. Het was
derde overwinning op rij voor de mannen van trainer Rogier Meijer, die in de afgelopen weken ook al FC
Den Bosch (4-1) en Roda JC (1-3) aan de zegekar bonden.
Bij Jong PSV gaat het dit seizoen wat moeizamer. De Eindhovense jongelingen staan zeventiende en
wisten in de afgelopen acht wedstrijden slechts één keer te winnen. Afgelopen maandag ging de ploeg van
trainer Peter Uneken nog met 0-1 onderuit tegen FC Dordrecht, waarbij wel moet worden aangetekend
dat de eindstand nogal in strijd was met de verhoudingen op het veld.
Eerder dit seizoen leek N.E.C. overigens wél te gaan verliezen in Eindhoven, toen de ploeg vlak voor tijd
nog met 1-0 achterstond tegen Jong PSV. Het was aan Thomas Beekman (doelpunt in de 84e minuut) te
danken dat het ‘slechts’ bij een puntendeling bleef. Doelpuntenmaker aan Eindhovense zijde was spits
Kristófer Kristinsson. De IJslander is met zes doelpunten op dit moment de topscorer van Jong PSV. Hij
wordt op de voet gevolgd door Fodé Fofana, die tot dusverre vijf keer wist te scoren, maar daar wel
twaalf wedstrijden minder voor nodig had dan Kristinsson. Zijn laatste treffer dateert wel alweer van vijf
wedstrijden geleden, toen hij de eretreffer aantekende in de met 5-1 verloren wedstrijd tegen Roda JC.
N.E.C. gaat het de laatste weken voor de wind. Sinds Rogier Meijer koos voor ‘het nieuwe systeem met het
trio Van Eijden-Barreto-Odenthal achterin’, staat de defensie als een huis en wordt ineens volop gescoord
(veertien treffers in de laatste drie wedstrijden). Natuurlijk is het geen garantie voor een succesvol vervolg,
maar het geeft de Nijmeegse burgers in ieder geval moed voor de rest van de competitie.
Op het moment van schrijven moet de afsluitende training nog plaatsvinden, maar mochten daar geen
gekken dingen meer gebeuren, dan ligt het in de lijn der verwachting dat Rogier Meijer weer dezelfde
elf namen op wedstrijdformulier zet als in de laatste speelronden. Laten we hopen dat ook het resultaat
vervolgens hetzelfde is: een ruime overwinning, drie punten in de zak en een heerlijk gevoel om het
weekend mee in te gaan.

Door Teun van Thiel
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SPEELRONDE

27

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM

THUIS

5 maart

Helmond Sport

0-7

N.E.C.

Jong FC Utrecht

0-1

MVV

		

SC Cambuur

3-1

Telstar

		

TOP Oss

0-4

Go Ahead Eagles

6 maart

Almere City FC

4-1

Excelsior

FC Volendam

3-4

Roda JC Kerkrade

7 maart

De Graafschap

1-0

FC Eindhoven

8 maart

Jong Ajax

1-2

FC Den Bosch

28

		

SPEELRONDE

UIT

		

		

SPEELRONDE 29

UITSLAG

Jong AZ

2-3

NAC Breda

9 maart

Jong PSV

0-1

FC Dordrecht

DATUM

THUIS

12 maart

MVV

		

TIJD
14.00 uur

UIT
Jong AZ

FC Eindhoven

16.30 uur

Almere City FC

N.E.C.

18.45 uur

Jong PSV

		

FC Den Bosch

18.45 uur

FC Volendam

		

FC Dordrecht

18.45 uur

TOP Oss

		

		

Excelsior

18.45 uur

Jong FC Utrecht

		

Roda JC

21.00 uur

Jong Ajax

		

Go Ahead Eagles

21.00 uur

SC Cambuur

		

NAC Breda

21.00 uur

Helmond Sport

		

Telstar

21.00 uur

De Graafschap

DATUM

THUIS

19 maart

Almere City FC

20.00 uur

FC Den Bosch

		

De Graafschap

20.00 uur

Excelsior

		

FC Volendam

20.00 uur

NAC Breda

		

Go Ahead Eagles

20.00 uur

FC Dordrecht

		

Helmond Sport

20.00 uur

Jong FC Utrecht

		

Jong Ajax

20.00 uur

MVV

		

Jong PSV

20.00 uur

Jong AZ

		

Telstar

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

TOP Oss

20.00 uur

N.E.C.

SC Cambuur

20.00 uur

FC Eindhoven

		
22 maart

TIJD

UIT
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 10 MAART 2021

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

27

21

3

3

55

66

2

De Graafschap

27

19

3

5

20

60

3

NAC Breda

27

17

5

5

29

56

4

Almere City FC

27

17

5

5

23

56

5

Go Ahead Eagles

27

16

5

6

23

53

6

N.E.C.

27

15

5

7

24

50

7

FC Volendam

27

12

8

7

19

44

8

Roda JC Kerkrade

27

12

8

7

13

44

9

Telstar

27

9

7

11

3

34

10

Excelsior

27

10

3

14

2

33

11

Jong Ajax

27

8

6

13

-11

30

12

Helmond Sport

27

7

9

11

-12

30

13

FC Eindhoven

27

7

8

12

-9

29

14

MVV Maastricht

27

8

5

14

-23

29

15

Jong FC Utrecht

27

9

1

17

-14

28

16

TOP Oss

27

8

4

15

-20

28

17

Jong PSV

27

6

6

15

-18

24

18

Jong AZ

27

6

5

16

-34

23

19

FC Dordrecht

27

6

3

18

-41

21

20

FC Den Bosch

27

4

7

16

-29

19

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Robert Mühren

SC Cambuur

26

Elias Mar Omarsson

Excelsior

18

Jeredy Hilterman

Jong FC Utrecht

15

Glynor Plet

Telstar

14

Thomas Verheijdt

Almere City FC

14

Ralf Seuntjes

De Graafschap

13

Samuele Mulattieri

FC Volendam

13

Sydney van Hooijdonk

NAC Breda

12

Patrick Pflücke

Roda JC Kerkrade

11

Jordy Bruijn

N.E.C.

9
7

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
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Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - JONG PSV
Met namen als Jahanbakhsh, Limbombe, Santos en huidige aanvoerder Rens van Eijden kwam
N.E.C. zes jaar geleden ook uit tegen Jong PSV, dat voor het eerst op bezoek kwam in de Goffert.
Het was voor de Eindhovenaren hun eerste seizoen in de Eerste Divisie.
Het duel kwam moeizaam op gang voor beide ploegen. Het was Jong PSV dat als eerste toesloeg, met
een verdwaalde voorzet van Joshua Brenet die plotsklaps in het doel van een verbaasde Joshua Smits
viel. Na het openingsdoelpunt gingen de Nijmegenaren nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker,
die niet lang op zich wachten. Een lepe voorzet van Christian Santos belandde voor de voeten van
Anthony Limbombe, die de bal ongekend hard achter doelman Remko Pasveer joeg: 1-1. Na een
dominant resterend half uur van de eerste helft van N.E.C. was het Jong PSV wat tegen de verhouding
in weer op voorsprong kwam. Middenvelder Rai Vloet kopte zijn ploeg naar de voorsprong: 1-2. Uit
de aftrap van de goal werd echter direct de stand weer gelijkgetrokken. Jahanbakhsh werd de diepte
in gestuurd, waarna zijn schot gestuit werd door Pasveer. De rebound was echter succesvol voor
Sjoerd Ars na een pass van Navarone Foor: 2-2.
N.E.C. keerde getergd terug uit de kleedkamer en liet vanaf het eerste moment blijken absoluut geen
genoegen te nemen met één punt vanavond. Binnen de kortste keren was het dan ook alweer raak.
Een fantastisch uitgevoerde aanval over meerdere schijven belandde uiteindelijk voor de voeten van
Giovanni Gravenbeek. Met een perfect afgemeten voorzet bediende de rechtsback Sjoerd Ars, die
de bal op evenzo mooie wijze richting de verre hoek verlengde en voor de 3-2 zorgde.
Nauwelijks vijf minuten later kon het wederom in groten getale toegestroomde publiek opnieuw
op de banken. Vanuit een vrije trap van Alireza Jahanbakhsh ontstond onrust in de doelmond van
Remko Pasveer, waarna de bal op het hoofd van Christian Santos belandde. De Venezolaan legde
terug op Tom Daemen, die vervolgens de bevrijdende 4-2 binnen knikte. Sjoerd Ars plantte een
kwartier voor het sluiten van de markt met zijn derde van de avond de kers op de taart. Wederom
op aangeven van Christian Santos, die vanavond evenveel assists leverde als Ars goals, werkte de
topscorer de bal van dichtbij achter Pasveer.
Daarmee was het lot bezegeld. N.E.C. kwam nog wel een aantal keer in de buurt van het doel van
Pasveer, maar de 31-jarige doelman van Jong PSV hield zijn doel hierna schoon.
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25CM NEW
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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.

INTERVIEW

ELAYIS TAVSAN: “IEDEREEN IS BLIJ EN IN VORM,
WE MOETEN DIT GEWOON VASTHOUDEN TOT HET
EIND VAN HET SEIzOEN.”
Elayis Tavsan lijkt nadat hij in de zomer overkwam van Sparta Rotterdam definitief doorgebroken
bij N.E.C. De vleugelspeler is vooral de laatste maanden op stoom en heeft een basisplek
afgedwongen in het elftal van trainer Rogier Meijer. Wij spraken Tavsan over zijn komst naar
Nijmegen, de sfeer in de spelersgroep, zijn verwachtingen voor de rest van het seizoen en zijn
ambities voor de toekomst.
Vrijdag boekten jullie de grootste uitzege van N.E.C. ooit. Hoe heb jij deze wedstrijd beleeft en hoe
trots ben jij op deze prestatie?
“Ik ben enorm trots op deze prestatie. Je weet nooit hoe een wedstrijd loopt en als je dan zeven keer
scoort en de grootste uitoverwinning ooit pakt is dat heel mooi. Na de rode kaart van Helmond Sport zag
je dat het wel makkelijk ging, we domineerden ze hierna. Zoals de trainer had gezegd in een interview,
op een gegeven moment begon het een beetje te lijken op een trainingspartijtje. We voetbalden heel
makkelijk, maakten goed diepte en creëerden veel.”
Rogier Meijer heeft een tijd terug besloten van systeem te wisselen en jullie zijn de afgelopen
wedstrijden uitstekend in vorm gebleken. Zijn de resultaten van de afgelopen weken te wijten
aan deze verandering, of hebben jullie op een andere manier vorm gevonden?
“Ik denk dat het een combinatie van beiden is. Zowel het systeem als het feit dat we met zijn allen goed
bezig en in goede vorm verkeren helpen daaraan mee. Met het 5-3-2 systeem zie je dat we wel veel
vastigheid hebben en daarnaast veel kansen creëren.”
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INTERVIEW
Hoe voel jij je in dit systeem?
“Ik doe het naar mijn idee goed en voel me heel goed en comfortabel in dit systeem. Ik heb de vrijheid
om in de as te blijven of juist naar links of rechts te gaan. Mijn taak is om rond Rangelo Janga te zwerven
en zo voor gevaar te zorgen, dat bevalt mij prima.”
Je lijkt definitief een basisplaats te hebben veroverd onder Meijer. Vond je het moeilijk om
geduldig te blijven in de aanloop hiernaartoe?
“Natuurlijk ben je altijd ongeduldig als je op de bank belandt. Je wil op het veld staan en spelen als
voetballer. Het enige wat je in dat geval kan doen is 100% geven op de trainingen en in de minuten die
je wel mag spelen in de wedstrijden. Dan moet je het laten zien en in mijn ogen heb ik dat wel gedaan. Ik
ben blij dat ik nu een basisplaats heb.”
Nadat je vorig jaar jezelf liet zien op huurbasis bij Telstar kwam je deze zomer over van Sparta
Rotterdam naar N.E.C. Hoe bevalt het tot nu toe in Nijmegen en bij N.E.C.?
“Het gaat heel goed. Natuurlijk was het in het begin wennen, alles was nieuw: de stad, de omgeving en
de spelers. Daarnaast woon ik nu ook voor het eerst op mezelf, dus ook dat was lastig in het begin. Ik
moest ineens alles zelf doen, zoals bijvoorbeeld koken en dat soort dingen. Ik heb daar nu wel mijn plek
in gevonden. Ook bij N.E.C. gaat het goed. Het is natuurlijk een mooie club en ik ben de afgelopen tijd
goed in vorm, dus dat wil ik gewoon doortrekken tot aan het einde van het seizoen. We willen als team
natuurlijk zoveel mogelijk punten pakken.”
De groep is nu ondertussen een tijdje bij elkaar, nadat er een aantal nieuwe namen bij zijn
gekomen waaronder jijzelf afgelopen zomer. Hoe is de sfeer in de groep?
“De sfeer is prima nu. We hebben drie keer achter elkaar gewonnen dus dat helpt natuurlijk ook enorm.
Iedereen is blij en iedereen is in vorm, we moeten dit gewoon vasthouden tot het eind van het seizoen.”
Met wie trek je het meeste op?
“Ik kan het met heel veel jongens echt goed vinden. Ik trek veel op met Souf (El Karouani) maar ook met
bijvoorbeeld met Thibo (Baeten), ook een nieuwe jongen hier. Zo zijn het er nog wel meer.”
Naar wie kijk jij echt op in de selectie en van wie heb je wellicht het beste advies ontvangen?
“De routiniers in ons elftal helpen je natuurlijk met bepaalde dingen. Zij hebben veel ervaring en weten
hoe het in elkaar steekt. Dit zijn jongens als Édgar (Barreto) en Rens (van Eijden). Daar luister je altijd
goed naar. Wat me nu even te binnen schiet wat betreft advies is meer in de wedstrijden, waarin ze hun
ervaring gebruiken om ons te sturen. Bijvoorbeeld door ons erop te wijzen dat we rustig moeten blijven
en ons eigen spel moeten spelen wanneer we voor staan of juist achter staan. Maar ook in de trainingen
geven ze bepaalde dingen aan waar we op kunnen letten.”
Wat vind jij leuk om je buiten het voetbal mee bezig te houden?
“Ik vind het heel leuk om buiten het voetbal te gamen. Ik speel vooral veel Fifa maar ook bijvoorbeeld
Call of Duty vind ik leuk om te spelen. Ik speel vaak Warzone met teamgenoten dus dat is wel leuk om te
doen met elkaar.”
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INTERVIEW
Wat verwacht jij van aankomende tegenstander Jong PSV?
“We hebben natuurlijk al uit tegen ze gespeeld eerder dit seizoen. Dat was een lastige wedstrijd, want ze
zijn een goed voetballende ploeg. We hebben het toen wel een beetje moeilijk met hun spel gehad. We
zijn echter zoals eerder gezegd uitstekend in vorm, dus ik verwacht dat het vrijdag goed gaat komen. We
moeten ons eigen spel blijven spelen en dan zijn we de betere ploeg.”
Jullie spelen deze wedstrijd natuurlijk zonder publiek. Hoe is het voor jou/jullie om zonder publiek
te spelen en hoe hard wordt de steun van de supporters gemist?
“Het liefst wil je gewoon met publiek spelen, maar helaas is dat niet mogelijk op dit moment. Het is toch
die extra steun en duwtje in de rug die je krijgt van de supporters. Dit wordt zeker gemist, maar we
moeten gewoon accepteren dat het zo is en hopelijk zijn ze er snel weer bij in het stadion.”
Waar gaat N.E.C. eindigen dit jaar?
“Ik hoop dat we in de top 5 kunnen eindigen, misschien zelfs wel top 3. Daar willen we voor gaan, we
willen zo hoog mogelijk eindigen. Ik heb er zeker vertrouwen in wanneer we die play-offs bereiken. Het
is uiteraard enorm lastig om uiteindelijk promotie te bereiken, maar dat is wel het grote doel. Ik denk dat
we wel een goede kans hebben om ver te komen in de play-offs. Naar mijn mening hoort N.E.C. in de
Eredivisie thuis, daar gaan we alles aan doen.”
Wat zijn persoonlijke ambities van jou bij N.E.C. en voor je carrière?
“Ik zie wel hoe het loopt. Ik ben nu een speler van N.E.C. en wil ze helpen om de Eredivisie in te komen.
Wat er daarna allemaal gebeurt zien we wel. Als we het over mijn droomclubs hebben moet ik Barcelona
of Manchester City zeggen. Dat zijn wel mijn clubs, die volg ik zelf ook op de voet.”
Je hebt al enkele jeugdelftallen van Oranje doorgelopen. Zie jij jezelf later in het grote Oranje
spelen?
“Daar zie ik mezelf later wel spelen ja. Daar droom je van als kleine jongen. Het is al heel mooi dat ik met
jeugdelftallen van Oranje mee heb mogen doen, maar uiteindelijk is het doel het grote Oranje. Dat is
waarvoor je het doet.”
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Junior Account
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Junior Account
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(existing business)

(new business)

Allround ICT
System-Cloud
Engineer
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(regio Den Haag)

Full stack
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Traineeship

Open
Sollicitatie

Hoor jij ook thuis
in ons team?
Check de opstelling op
werkenbijgxsoftware.com

N.E.C. JUNIORS

GENIETEN IN DE MEIVAKANTIE TIJDENS DE
N.E.C. VOETBALDAGEN
In de herfstvakantie stonden de N.E.C. Voetbaldagen weer op het programma en het werd wederom een
daverend succes. Met 102 kinderen, verdeeld over drie dagen, is er ontzettend veel geleerd en genoten.
Inmiddels is de organisatie voor de N.E.C. Voetbaldagen, in de meivakantie, alweer in volle gang! Meld je snel
aan, want er zijn slechts beperkte plaatsen beschikbaar!
Ervaren trainers, waaronder ook oud N.E.C.-spelers, gaan aan de slag om van jou een nóg betere voetballer te maken. De
N.E.C. voetbaldagen zijn voor jongens en meisjes van elk niveau. Ben je tussen de 6 - 12 jaar? Dan ben je van harte welkom
op de voetbaldagen.
Iedere deelnemer krijgt een N.E.C.-kledingpakket, bestaande uit; shirtje, broekje en sokken. Daarnaast zorgen wij tijdens de
dagen voor een heerlijke lunch en tussendoor voldoende gezonde snacks en drinken. Verder krijg je een rondleiding door
het Goffertstadion, bezoek je een persconferentie met N.E.C. Speler(s) én ontvang jij twee kaarten voor een wedstrijd van
N.E.C., zodra het mogelijk is een wedstrijd te bezoeken.
Wil jij er graag bijzijn? Ga dan naar voetbaldagen@nec-nijmegen.nl en meld je aan! Er zijn per dag 70 plaatsen
beschikbaar, dus wees er op tijd bij!
Wat: N.E.C. voetbaldagen		

Kosten leden juniors: 		Kosten niet-leden:

Wanneer: 1, 2 en 3 mei			

1 dag: €60,-				

1 dag: €75,-

Hoe laat: 09.00 tot 16.00 uur		

2 dagen: €110,-			

2 dagen: €125,-

Waar: De Eendracht			

3 dagen: €145,-			

3 dagen: €160,-
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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

N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

BIKKEL ON TOUR
Een paar weken geleden hebben de Nijmeegse basisschoolkinderen kunnen genieten van hun
carnavalsvakantie. Om de kinderen lekker in beweging te krijgen heeft de gemeente Nijmegen in
verschillende wijken sportactiviteiten georganiseerd. Bikkel was ook van de partij om lekker mee
te sporten met de kinderen! Bikkel had ook een paar verassingen geregeld voor de kinderen. Zo
heeft hij de kinderen blij gemaakt met mooie spelerskaarten en elftalposters!
Op de maandag ging de activiteit van start in Lindenholt. Ondanks dat er een pak sneeuw lag ging
de activiteit wel door en mochten de kinderen, samen met Bikkel, Archery Tag spelen! Bikkel is daar
veelvuldig onder vuur genomen en heeft er waarschijnlijk een paar blauwe plekken aan over gehouden.
Toch waren deze blauwe plekken het zeker waard!
Dinsdag mocht Bikkel als keeper bij het unihockey optreden in Willemskwartier. De kinderen waren veel
te goed voor Bikkel en hij heeft helaas weinig ballen kunnen tegenhouden. Later op de middag heeft hij
spelletjes gespeeld en carnaval gevierd met de kinderen in Dukenburg!
Op donderdag stonden er maar liefst drie wijken op de planning: Hatert, Dukenburg en Lindenholt. In
Hatert mocht Bikkel wederom als keeper bij het unihockey optreden en deze keer ging het verrassend
goed. De kinderen hadden moeite om te scoren, maar tijdens het partijtje vlogen Bikkel de goals om de
oren! In Dukenburg heeft Bikkel gevoetbald en Kin-Bal gespeeld. Helaas gooide de regen roet in het eten,
waardoor Bikkel maar snel doorging naar Lindenholt. Daar heeft Bikkel tijdens het voetballen iedereen
de hoeken van het veld laten! Ook heeft hij een heus TikTok-filmpje opgenomen die te bewonderen valt
op de accounts van ‘Sportnijmegen’! Het was al met al een geslaagde week. Bikkel heeft veel kinderen
laten lachen, high-fives - en ellenbogen gegeven en natuurlijk lekker gesport!
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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 HELMOND SPORT - N.E.C.
Agelopen week speelde N.E.C. een uitwedstrijd tegen Helmond Sport
in het SolarUnie Stadion. De Nijmegenaren speelden een fantastische
wedstrijd en boekten de grootste uitoverwinning ooit: 0-7. We beleven
deze mooie avond nog een keer door de ogen van huisfotograaf Broer
van den Boom.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
HELMOND SPORT - N.E.C.

0-7
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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: JONG PSV
Op deze vrijdagavond, 12 maart staat de thuiswedstrijd N.E.C. - Jong PSV op het programma. Eerder dit
seizoen stonden beiden ploegen al een keer tegenover elkaar. Toen eindigde de wedstrijd in een 1-1
gelijkspel. Waar N.E.C. op een stabiele zesde plaats staat, zien we Jong PSV terug in de onderste regionen
van de Keuken Kampioen Divisie ranglijst. Voor de Nijmegenaren is het zaak dat er gewonnen wordt, zodat
ze op schema blijven voor een play-off plek. De jonge ploeg uit Eindhoven zal weer omhoog willen gaan
kijken en een betere eindklassering willen behalen in de competitie. Voor beide ploegen dus weer een
belangrijke wedstrijd. Lees hieronder verdere informatie over de bezoekende ploeg van vanavond.
Jong PSV speelt sinds 2013 in de Eerste Divisie. Dit was tevens het eerste jaar dat de KNVB jeugdteams toeliet in het
betaalde voetbal. Daarvoor kwam het tweede elftal van PSV uit in de Beloften Eredivisie. In die competitie was het
succesvol; het werd vier keer kampioen van de beloften. Ook in de Eerste Divisie behaalde Jong PSV successen met twee
periodetitels in 2014 en 2016. Het is echter voor Jong-teams niet mogelijk om mee te doen met aan de nacompetitie. In
2019 behaalde Jong PSV hun beste eindklassering met de derde plaats. Vanaf vorig seizoen leek de klad erin te komen
bij de jongelingen. In het door corona beëindigde vorige seizoen eindigde de club op de achttiende plaats. Ook dit jaar
verloopt een stuk moeizamer voor de Eindhovenaren, met een zeventiende stek in de ranglijst als gevolg.
Jong PSV wisselt dit seizoen onder Peter Uneken goede periodes af met moeizame wedstrijden. Nadat het seizoen
nog redelijk goed begon met onder andere overwinningen op Jong FC Utrecht, Jong Ajax en Telstar, heeft de ploeg van
jongelingen sinds oktober het moeilijk. Zoals gezegd, speelden eerder dit seizoen Jong PSV en N.E.C. ook al tegen elkaar.
In Eindhoven kwamen de rood-witten op slag van rust op voorsprong door hun topscorer Kristinsson. De toen net
ingevallen Thomas Beekman redde toen een punt voor de Nijmegenaren in de 86e minuut. Het is aan N.E.C. om deze
keer wel de overwinning te pakken.
In de Eerste Divisie werd er thuis in het Goffertstadion nog niet verloren tegen Jong PSV. Gezien het thuisvoordeel in
combinatie met de huidige klassering op de Keuken Kampioen Divisie ranglijst, lijkt N.E.C. de gedoodverfde favoriet voor
deze wedstrijd. Toch mag een talententeam zoals die van Jong PSV niet onderschat worden. De ploeg van Rogier Meijer
zal er in ieder geval alles aan doen om zich te revancheren van het 1-1 gelijkspel eerder dit seizoen.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
45' Kristoffer Ingi Kristinsson

1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

86' Thomas Beekman

1-1

Datum: 		

20-10-2020

Locatie: 		

Sportcomplex de Herdgang

Bezoekers:		

0

Scheidsrechter:

Sam Dröge

WEDSTRIJDVERLOOP
64' Zian Flemming

Weer
trekken wij
ten strijde.

WEDSTRIJDDETAILS
1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

Datum: 		

18-10-2019

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

6589

Scheidsrechter:

Stan Teuben
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Weer
trekken wij
ten strijde.
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TALENT IN BEELD

TALENT IN BEELD: FINN VAN DER STERREN
Tijdens het Talent in beeld lichten wij elke keer een speler uit de Voetbalacademie uit. Deze keer is dat Finn
van der Sterren, 13 jaar. Dit seizoen spelend in de O14 als verdediger.
N.E.C.
Finn begon zijn voetballoopbaan bij de plaatselijke voetbalclub DSV, in Sint-Anthonis (Noord-Brabant). Daar speelde hij in
totaal slechts vier jaar, voordat N.E.C. hem naar onze Academie haalde. “Ik ben een centrale verdediger die het niet erg
vindt om extra hard te moeten werken. Mijn sterke punten zijn dan ook dat ik fel ben in de duels, maar daarnaast ook
goed positie blijf kiezen. Ik vind wel dat ik mijn bewegelijkheid nog mag verbeteren.” Finn kijkt graag naar verdedigers zoals
Virgil van Dijk om mogelijk dingen van te kunnen leren. “Van Dijk is een verdediger die heel hard werkt en vaak op de goede
positie staat maar ook soms niet heel bewegelijk is.”
Hoogtepunt
Voor Finn zijn er tot nu toe enkele hoogtepunten in zijn tijd bij de Academie. “In de onder 12 wonnen we met het team een
toernooi en in de onder 13, vorig jaar, haalden we de halve finale van de beker. Helaas ging die vanwege corona niet door.
Daarnaast speelden we dat jaar een toernooi tegen sterke internationale clubs.
Naast het veld
Buiten het voetballen bij de Academie om is Finn constant bezig met voetbal. “Ik ga graag, buiten trainingen en wedstrijden
om, voetballen met mijn vrienden. Daarnaast speel ik ook graag FIFA.”
Toekomst
Voor Finn is het doel duidelijk voor ogen. “Ik wil profvoetballer worden.” Maar hij weet ook dat dit niet vanzelf zal gaan. “Ik
moet eerst zorgen dat ik de hele jeugd doorloop en hopelijk dan in het eerste elftal van N.E.C. kan spelen. Hopelijk gaat
dat lukken. Ooit zou ik dan ook nog in de Premier League spelen. Als ik hard blijf werken en alles ervoor ga doen dan ben
ik ervan overtuigd dat dit mij gaat lukken!”
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ZELFDE ZENDER, ANDERE NAAM
Weer
trekken wij
ten strijde.

WWW.ESPN.NL
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