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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 supporters,
Eindelijk is het weer zover, in ons eigen Goffertstadion gaat de bal weer voor ‘het echie’ rollen! Na weken
van voorbereiding, oefenen, trainen en doorselecteren is vanavond FC Eindhoven de tegenstander
tegen wie het moet gaan gebeuren!
We staan dan ook aan de vooravond van een nieuw seizoen, waarin we met z’n allen weer op nul
beginnen. Het verleden ligt achter ons en het is dan ook zaak om van meet af aan direct te laten zien
waar wij bij N.E.C. voor staan dit seizoen. Tegen een tegenstander waar we het de afgelopen jaren niet
makkelijk mee hebben gehad zal dit direct een uitdaging zijn, maar afgaande op het resultaat van vorig
jaar hebben we nog wat recht te zetten.
Met veel jonge, gretige spelers, die in de voorbereiding hebben aangetoond dat zij mee kunnen met
het niveau dat wij nastreven en een ervaren as gaan we dit seizoen vol goede moed en energie in. Dit
eis ik van onze staf en spelers, de medewerkers en onze vrijwilligers en ik wil jullie oproepen om op
eenzelfde wijze deze avond in te gaan!
Samen zijn wij N.E.C., samen gaan wij dit seizoen knokken voor een goed resultaat. En dat begint
vanavond! Heel veel plezier en succes gewenst. Ik reken op jullie!

Met sportieve groet,

Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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3

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

FC EINDHOVEN

TECHNISCHE STAF
François Gesthuizen (Trainer/Coach)
Rogier Meijer 		
(Trainer/Coach)
Adrie Bogers 		
(Trainer/Coach)
Gabor Babos

TECHNISCHE STAF
Ernie Brandts
(Trainer)
Pascal Maas
Maikel Aerts

1.

Mattijs Branderhorst (K)

1

Ruud Swinkels (K)

22.

Norbert Alblas (K)

12.

Menno Bergsen (K)

31.

Job Schuurman (K)

30.

Thom Jonkerman (K)

3.

Rens van Eijden

4.

Josef Kvida

2.

Maarten Peijnenburg

5.

Bas Kuipers

3.

Collin Seedorf

7.

Anthony Musaba

5.

Zé Pedro

8.

Jellert van Landschoot

6.

Karim Essikal

9.

Sven Braken

7.

Alvin Daniëls

10.

Jonathan Okita

9.

Jort van de Sande

11.

Randy Wolters

10.

Branco van den Boomen

12.

Mart Dijkstra

11.

Samy Bourard

14.

Tom Overtoom

15.

Rigino Cicilia

15.

Niek Hoogveld

17.

Marcelo Lopes

16.

Souffian El Karouani
Ole Romeny

Cas Faber

17.

21.

20.

Ayman Sellouf

22.

Niels Raaijmakers

21.

Joey van den Berg

24.

Gijs van Otterdijk

26.

Cas Odenthal

25.

Kaj de Rooij

28.

Bart van Rooij

26.

Joey Sleegers

30.

Frank Sturing

27.

Bart Biemans

34.

Terry Lartey Sanniez

28.

Jarno Janssen

44.

Mathias Bossaerts

29.

Jay Idzes

71.

Mike Ndayishimiye

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – FC EINDHOVEN
Eindelijk is ‘ie daar: de ouverture voor het seizoen 2019-2020 in de Keuken Kampioen Divisie. N.E.C. begint
het seizoen vanavond in de eigen Goffert met een wedstrijd tegen FC Eindhoven, dat het vorige seizoen
afsloot op de veertiende plaats op de ranglijst.
Vanavond gaat het eindelijk weer écht ergens om. Naar resultaten uit de voorbereiding hoef je niet meer
te kijken - voor het geval die überhaupt iets zeggen – en nu zal gaan blijken waar de ploegen echt staan.
Wie heeft goed ingekocht? Wie is juist minder uit de zomerperiode gekomen en welke ploegen zijn al het
meest klaar voor het echte werk? Het gaat weer om de punten en daar zijn we blij om.
Bij N.E.C. is deze week linksback Bas Kuipers als meest recente aanwinst toegevoegd aan de selectie,
in een verder vrij rustige transferperiode. De transfervrije verdediger (hij speelde in Nederland onder
andere voor ADO Den Haag) had tot vandaag om de technische staf te overtuigen van het feit dat hij een
meerwaarde is voor N.E.C. Na twee dagen hadden de heren echter al genoeg gezien om te weten dat
Kuipers inderdaad vastgelegd kon gaan worden. Eerder werden de Belgische middenvelder Jellert van
Landschoot (gehuurd van Club Brugge) en doelman Mattijs Branderhorst (transfervrij, vorig jaar al op
huurbasis actief bij N.E.C.) al binnengehaald.
Bij FC Eindhoven vond de opvallendste wisseling van de wacht op trainersgebied plaats. De Eindhovenaren
waren voornemens het nieuwe seizoen ‘gewoon’ met trainer David Nascimento in te gaan, maar daar
kwam door een ‘verschil in inzichten’ een paar weken geleden toch verandering in. Zijn plek is nu
ingenomen door Ernie Brandts, op zijn beurt drie jaar geleden nog bij N.E.C. actief als assistent van
trainer Peter Hyballa. Ook FC Eindhoven voegde afgelopen week nog een speler aan de selectie toe: Bart
Biemans (in Nederland actief geweest bij Roda JC) kwam over van het Belgische FC Knokke. Joey Sleegers
voegde zich eerder deze zomer al bij de Brabanders. De middenvelder verliet N.E.C. in 2018 voor het
Slowaakse AS Trencin en maakte vanuit daar nu de stap naar FC Eindhoven, de club waaraan hij in 2015
al werd verhuurd door Feyenoord.
Hoe N.E.C. en FC Eindhoven er precies voor staan weten we na vanavond pas echt. Het is in ieder geval
te hopen dat het N.E.C. tegen de Brabanders beter vergaat dan afgelopen seizoen. In eigen huis werd
toen (weliswaar tegen alle verhoudingen in) met 0-1 verloren. Een doelpunt van Branco van den Boomen
bleek genoeg voor drie punten. In Eindhoven stond N.E.C. zo’n tien minuten voor tijd nog met 2-1 voor
(doelpunten van Mike Trésor Ndayishimiye en Ferdy Druijf), maar werd uiteindelijk toch nog met 3-2
verloren.
Op het moment van schrijven is nog niet bekend met welke elf namen N.E.C. gaat starten tegen FC
Eindhoven. Wel is duidelijk dat Rens van Eijden en Norbert Alblas er door blessures in ieder geval niet bij
zullen zijn. Wat ook zeker is, is dat de aftrap om 20.00 uur is en de wedstrijd onder leiding zal staan van
scheidsrechter Clay Ruperti. Op naar de eerste driepunter!

Door Teun van Thiel
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brand strategy

creative design

web development

F-Graphics is meer dan alleen
een reclamebureau uit N�megen
W� helpen bedr�ven en organisaties met het oplossen van hun vraagstuk op het gebied van
brand strategy, creative design en web development.
W� z�n F-Graphics. Een reclamebureau dat gelooft in het veranderen van de online en ofﬂine wereld.
De combinatie technologie en creativiteit zorgt ervoor dat ideeën worden omgezet in realiteit. Toe aan
vernieuwing? Take it to the next level.

Kerkenbos 1222C, 6546 BE N�megen
T 024 373 22 99 | info@f-graphics.nl | f-graphics.nl

DE TEGENSTANDER: FC EINDHOVEN
Tijdens de seizoensouverture van het nieuwe voetbalseizoen treft N.E.C. vanavond tegenstander FC Eindhoven.
De Eindhovenaren zijn al jarenlang een vertrouwd gezicht in de Eerste Divisie en beleefden in het seizoen
2014/2015, het jaar waarin N.E.C. glansrijk kampioen werd, één van de beste seizoenen uit de clubhistorie.
Opnieuw beginnen, dat is iets waarin de Eindhovenaren in

Duels met de bezoekers uit de Lichtstad blijken een lastig

alle jaren in de Eerste Divisie heel veel ervaring in hebben

te nemen horde de afgelopen seizoenen, getuigende

gekregen. Ook na afloop van het vorige seizoen werd er

de resultaten. Van de afgelopen vier duels trokken de

afscheid genomen van maar liefst 12 spelers en deze zomer

Eindhovenaren driemaal aan het langste eind. Zo ook vorig

verwelkomde de ploeg tien nieuwe gezichten, waaronder

jaar in de eigen Goffert, waar Branco van den Boomen

oud-N.E.C.’er Joey Sleegers. Ook in de technische staf vond

uiteindelijk verantwoordelijk was voor de enige treffer en

er een vrij onverwachte wisseling plaats. Halverwege de

dus de Eindhovense overwinning. Een makkie zal het dus

voorbereiding leverde hoofdtrainer David Nascimento zijn

allerminst worden vanavond en N.E.C. zal direct alle zeilen

contract in. De clubleiding besloot de vrijgekomen positie

bij moeten zetten om het seizoen succesvol te starten.

intern in te vullen en stelde assistent-trainer Ernie Brandts
aan als nieuwe eindverantwoordelijke.

7

MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

39. Alvin Daniëls

1-0

Competitie: 		

Keuken Kampioen Divisie

53. Mike Ndayishimiye

1-1

Datum: 		

13-01-2019

61. Ferdy Druijf (pen.)

1-2

Locatie: 		

Jan Louwersstadion

78. Branco van den Boomen (pen.)

2-2

Bezoekers: 		

2884

88. Elisha Sam

3-2

Scheidsrechter: 		

Stan Teuben

WEDSTRIJDVERLOOP
28. Branco van den Boomen

Weer
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WEDSTRIJDDETAILS
0-1

Competitie: 		

Keuken Kampioen Divisie

Datum: 		

12-10-2018

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

8230

Scheidsrechter: 		

Clay Ruperti
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - FC EINDHOVEN
Vanavond gaat de Keuken Kampioen Divisie editie 2019-2020 van start. N.E.C. opent het seizoen met een
thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. De laatste jaren hebben de Nijmegenaren regelmatig problemen met de
Eindhovenaren. Zo werden er drie van de vier edities gewonnen door de Eindhovense ploeg. Afgelopen seizoen
trokken de bezoekers ook aan het langste eind in het Goffertstadion.
Op 12 oktober 2018 kwamen de Eindhovenaren richting

kans van de wedstrijd. Een counter eindigde bij Achahbar

Nijmegen. De seizoenstart verliep goed voor N.E.C., met

die in een één op één situatie op Swinkels stuitte. Tot

tien punten uit de eerste vier wedstrijden. De week

ieders verbazing gaf Ruperti een doeltrap in plaats van

voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven

een corner. De ontzetting in de Goffert zorgde voor een

werd er echter met 1-0 verloren bij Almere City FC. Onder

grote mogelijkheid voor de bezoekers. Branco van den

leiding van Clay Ruperti, die ook vanavond de fluit zal

Boomen kon de diepte in worden gestuurd en faalde niet

hanteren, moest de teleurstelling van de week ervoor

in zijn afronding: 0-1.

worden omgezet in een overwinning.
Na de onderbreking bleven de Nijmegenaren de betere
Niets bleek minder waar, want ook de thuiswedstrijd

en gevaarlijkste ploeg. Tot een goal kwam het helaas niet

tegen de Eindhovenaren zou verloren gaan. Beide

meer, ondanks goede mogelijkheden voor Sven Braken

ploegen kenden een moeilijke start. Na iets meer dan

en Jonathan Okita. Het scorebord stokte op 0-1. Vandaag

een kwartier probeerde het Tom Overtoom het van

zal de Nijmeegse ploeg erop gebrand zijn een beter

afstand, maar zijn schot ging rakelings naast het doel van

resultaat neer te zetten in de eigen Goffert.

Swinkels. In de 27e minuut kreeg N.E.C. haar eerste grote
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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.
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JOSEF KVIDA

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

Ben jij de nieuwe
Java developer in
onze opstelling?
Wij zoeken sterspelers om
ons team te versterken.

Lees alles over je transfer op
WERKENBIJGXSOFTWARE.COM

N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

Jongens van Team Nijmegen winnen NK Cruyff COurts 6 vs 6
Op zaterdag 29 juni j.l. vond het NK Cruyff Courts 6 vs 6 plaats in Nijmegen. Op de iconische locaties Kelfkensbos
en Valkhofpark lagen vier mobiele Cruyff Courts waar 22 teams uit heel Nederland streden voor de titel Kampioen
van Nederland.
De jongens van Team Nijmegen, dat gesponsord wordt door

Courts 6 vs 6 is een voetbalkampioenschap in Nederland

Techniektraining Nijmegen wonnen het toernooi en zorgde

voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Het kampioenschap vindt

daarmee voor een primeur. Nog nooit eerder won een

gedurende het hele jaar plaats op Cruyff Courts door het

Nijmeegs team het NK Cruyff Courts 6 vs 6.

land, georganiseerd voor kinderen uit de buurt.

Het toernooi werd georganiseerd in samenwerking met
de Cruyff Foundation en de gemeente Nijmegen. Cruyff
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DE VOORBEREIDING
Vanavond opent N.E.C. het seizoen 2019-2020 in het eigen Goffertstadion, waar FC Eindhoven de tegenstander is. Na
weken van trainingen en oefenen mag de ploeg onder het ‘nieuwe’ trainerstrio in Nijmegen laten zien wat het waard is.
Toch kijken we met huisfotograaf Broer van den Boom nog even terug op de afgelopen weken.
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Weer
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Door: Broer van den Boom
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N.E.C. JUNIORS
BEZOEK UITWEDSTRIJDEN MET DE N.E.C. JUNIORS EXPRESS
Ga je binnenkort weer een keer mee naar een
uitwedstrijd van onze jongens? Dat kan! Ook in
het seizoen 2019-2020 rijdt de Juniors Express
naar de volgende uitwedstrijd:

RODA JC – N.E.C.

Wil je mee naar één of meerdere van deze wedstrijd(en)
geef je dan op via juniors@nec-nijmegen.nl of bij de
receptie van N.E.C, iedere werkdag tussen 10.00-17.00 uur.
In de bus is plaats voor 40 leden dus vol=vol ,uiteraard
zullen er vanuit N.E.C. Juniors 10 begeleiders meegaan om
alles in goede banen te leiden.
Ga jij ook mee?

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 2019

GO AHEAD EAGLES – N.E.C.
VRIJDAG 21 FEBRUARI 2020

DE GRAAFSCHAP – N.E.C.
ZONDAG 22 MAART 2020

De uitwedstrijden tegen Go Ahead Eagles en De
Graafschap zijn in combinatie met onze sponsor de
Pannenkoekenbakker Slijk-Ewijk. De bus vertrekt
dan eerder vanaf de Goffert zodat we eerst heerlijk
pannenkoeken kunnen eten met een drankje en een
toetje, hierna reizen we af naar deze wedstrijden en
bezoeken we (waar mogelijk vanuit het uitvak) . Dit alles
voor de prijs van €20,De uitwedstrijd tegen Roda JC rijden we met de andere
supportersbussen mee en vertrekken we uiteraard ook
vanaf de Goffert. Kosten €15,-

Wat:		 Bezoek uitwedstrijd
Wedstrijden: 23 augustus, Roda JC – N.E.C.
		 21 februari, Go Ahead Eagles – N.E.C.
		 22 maart, De Graafschap – N.E.C.
Hoe laat: 		 Vertrek nnb
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

JONG AJAX – N.E.C.
MAANDAG 19 AUGUSTUS 20.00 UUR
SPORTCOMPLEX DE TOEKOMST
1 KAART PER UITKAART

RODA JC – N.E.C.
VRIJDAG 23 AUGUSTUS 20.00 UUR
PARKSTAD LIMBURG STADION
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. – SC TELSTAR
VRIJDAG 30 AUGUSTUS 20.00 UUR
GOFFERTSTADION
VRIJE VERKOOP

KOOP JE KAARTEN ONLINE:
WWW.NEC-NIJMEGEN.NL/KAARTEN
Weer
trekken wij
ten strijde.
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SPEELRONDE 1

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DAG

DATUM

Vrijdag

9 augustus

2

UITSLAG

UIT

20.00 uur

MVV Maastricht

De Graafschap

20.00 uur

SC Cambuur

N.E.C.

20.00 uur

FC Eindhoven

		

Roda JC Kerkrade

20.00 uur

Almere City FC

		

TOP Oss

20.00 uur

Jong Ajax

		

Helmond Sport

20.00 uur

FC Volendam

		

FC Dordrecht

20.00 uur

NAC Breda

		
		

Zaterdag

10 augustus

Excelsior

19.45 uur

Jong FC Utrecht

Maandag

12 augustus

Jong PSV

20.00 uur

FC Den Bosch

Jong AZ

20.00 uur

SC Telstar

THUIS

TIJD

		

SPEELRONDE

THUIS
Go Ahead Eagles

DAG

DATUM

Vrijdag

16 augustus

		

UIT

SC Cambuur

20.00 uur

Go Ahead Eagles

FC Volendam

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

		

NAC Breda

20.00 uur

Helmond Sport

		

MVV Maastricht

20.00 uur

De Graafschap

		

FC Eindhoven

20.00 uur

FC Dordrecht

		

FC Den Bosch

20.00 uur

SC Telstar

		
Maandag

19 augustus

		
		

Almere City FC

20.00 uur

Jong PSV

Jong FC Utrecht

20.00 uur

TOP Oss

Jong Ajax

20.00 uur

N.E.C.

Jong AZ

20.00 uur

Excelsior

SPEELRONDE

3

				

DAG

DATUM

Vrijdag

23 augustus

THUIS

TIJD

UIT

FC Dordrecht

20.00 uur

Jong Ajax

		

NAC Breda

20.00 uur

SC Cambuur

		

Go Ahead Eagles

20.00 uur

Jong FC Utrecht

		

FC Den Bosch

20.00 uur

FC Eindhoven

		

TOP Oss

20.00 uur

Jong AZ

		

De Graafschap

20.00 uur

FC Volendam

Roda JC Kerkrade

20.00 uur

N.E.C.

		

SC Telstar

20.00 uur

Excelsior

		

Helmond Sport

20.00 uur

Almere City FC

Jong PSV

20.00 uur

MVV Maastricht

		

Maandag

26 augustus
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

HET
BEGINT
Bij
VOETBAL OP VRIJDAG: SCHAKELPROGRAMMA
ELKE VRIJDAG 19:30 UUR OP FOX SPORTS 1
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