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VOORWOORD
Beste N.E.C.’er,
We zijn vanavond weer thuis in onze eigen Bloedkuul! Afgelopen vrijdag hebben we de weg omhoog
gevonden in Velsen. Het was een hele fijne overwinning, en nu is het zaak om door te pakken. Nu
hebben we de kans om in een flow te komen. Daar hebben we een mooie week voor uitgekozen,
aangezien er drie mooie thuiswedstrijden op het programma staan. Als voetballer wil je altijd het
hoogst haalbare bereiken. Voor een enkeling betekent die het hoogste bereikt betekent dit een club
die Europees en nationaal speelt. Wij richten ons eerst op TOP Oss, een tegenstander die we absoluut
niet onderschatten. Vorig jaar heeft bewezen dat ze een zeer verraderlijke tegenstander kunnen zijn,
die wij zeer serieus moeten nemen. Revanche moet het woord zijn wat nu bij onze spelers opkomt, dat
is wat wij willen zien in de Goffert.
Zeker nu we met een nieuwe hoofdsponsor spelen op ons shirt. De Klok Logistics uit Nijmegen stapte
deze week in om onze club, de medewerkers, de N.E.C. supporters en al die mensen die we via onze
maatschappelijke projecten helpen in het Rijk van Nijmegen, te blijven steunen. Wat een geweldige
actie van dit Nijmeegse bedrijf van directeur-eigenaar Remco Vos! Door juist nu in te stappen helpt hij
de club enorm. Dit getuigt van moed, partnership en lef. Dat is precies hetgeen waar we als club voor
staan, en wat wij van onze mannen willen zien vanavond. Remco Vos, nogmaals namens al de N.E.C.
aanhangers en medewerkers enorm bedankt voor je vertrouwen. Voor jullie allemaal succes bij deze
wedstrijd, het team rekent op jullie!

Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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N.E.C.
N.E.C.

TOP OSS

TRAINER

TRAINER

TECHNISCHE STAF
Adrie Bogers
Patrick Pothuizen
Gábor Babos

TECHNISCHE STAF
Ruud van der Rijt
Marcel van der Sloot
Wim Ribbens

23. Marco van Duin (K)

1. Nick Olij (K)

52. Job Schuurman (K)

3. Ferry de Regt

JACK DE GIER

3. Rens van Eijden
4. Josef Kvida
5. Robin Buwalda
6. Tom Overtoom
7. Brahim Darri
8. Joey van den Berg

KLAAS WELS

4. Jordy ter Borgh
5. Bryan Smeets
6. Lion Kaak
7. Patrick N'Koyi
8. Rick Stuy van den Herik

9. Sven Braken

9. Koen van der Biezen

10. Anass Achahbar

10. Huseyin Dogan

11. Randy Wolters

11. Jordie Briels

12. Mart Dijkstra

12. Dean van der Sluys

15. Niek Hoogveld
17. Ole Romeny
18. Kevin Jansen
19. Lowie van Zundert
20. Paolo Sabak

14. Samed Oztoprak
15. Lorenzo Piqué
18. Dennis Janssen
20. Ronald Koeman (K)

21. Leroy Labylle

21. Philippe Rommens

24. Lance Duijvestijn

22. Niels Fleuren

28. Bart van Rooij

23. Norichio Nieveld

29. Michael Den Heijer

24. Maikel Verkoelen

30. Frank Sturing
34. Terry Lartey-Sanniez
44. Mathias Bossaerts
71. Mike Trésor Ndayishimiye
77. Jonathan Okita

26. Ragnar Oratmangoen
29. Ibrahima Sory Touré
30. Delano Ladan
34. Hennos Asmelash

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL

VOORBESCHOUWING
N.E.C. - TOP OSS
N.E.C. neemt het vanavond in eigen huis op tegen TOP Oss en zal in die wedstrijd een vervolg willen geven
aan de winst die vorige week geboekt werd in de uitwedstrijd tegen Telstar. TOP zal op haar beurt juist
op zoek gaan naar eerherstel, aangezien vorige week in Oss met 1-0 verloren werd van FC Den Bosch.
Door de winst van vorige week staat N.E.C. op de zesde plaats op de ranglijst van de Keuken Kampioen
Divisie, op vijf punten achterstand van koploper Go Ahead Eagles. TOP Oss vinden we terug op plek
negen, met drie punten minder dan N.E.C. De Brabanders begonnen het seizoen vlammend met twee
overwinningen op rij (MVV en Jong PSV), maar daarna werden de goede en minder goede resultaten
afgewisseld. Wat bij een blik op de stand opvalt is het lage aantal tegendoelpunten dat de Ossenaren tot
dusverre hebben hoeven incasseren. Slechts acht keer hoefde doelman Nick Olij te vissen. Dat zijn zes
tegendoelpunten minder dan N.E.C. en alleen Sparta kreeg minder treffers tegen (zeven). Aan de ploeg
van Jack de Gier dus de taak om de stugge Osse verdediging vanavond te slechten.
Bij TOP is Huseyin Dogan een man om in de gaten te houden. Met zes treffers voert de aanvallende
middenvelder namelijk de topscorerslijst van de ploeg van trainer Klaas Wels aan. In de persoon van
Ragnar Oratmangoen vinden we daarnaast een bekend gezicht in de selectie van de opponent van
vanavond. De middenvelder is door N.E.C. verhuurd en staat wekelijks in de basis bij TOP Oss.
Vorig seizoen wist N.E.C. de thuiswedstrijd tegen TOP om te zetten in een driepunter. De bezoekers
kwamen destijds nog wel op voorsprong door een doelpunt van Fatih Kamaci, maar Arnaut Groeneveld
en Ferdi Kadioglu beslisten de strijd alsnog in Nijmeegs voordeel. De twee doelpuntenmakers zijn er
vanavond in ieder geval niet meer bij en wie er wel op het wedstrijdformulier van Jack de Gier zullen
staan is op het moment van schrijven nog niet bekend. Het lijkt logisch om voort te borduren op de winst
van vorige week, maar een eventuele terugkeer van de vorige week nog geblesseerde Rens van Eijden of
Mathias Bossaerts in het hart van de verdediging valt ook niet uit te sluiten.
Wie het ook moeten gaan doen, ze krijgen van de technische staf uiteraard maar één hoofddoel mee:
winnen, de drie punten in Nijmegen houden en daarmee hopelijk goede zaken doen op de ranglijst.
Door Teun van Thiel
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DE TEGENSTANDER
TOP Oss werd op 9 april 1928 opgericht als KMD (Klein Maar Dapper) door Toon Steinhauser en de
broers Piet en Cor van Schijndel. Toen echter bleek dat meerdere clubs deze naam droegen werd
voor de naam TOP (Tot Ons Plezier) gekozen. Tot 1954 komt TOP uit in de plaatselijke amateurdivisies.
In 1954 besloot het bestuur van TOP een
proflicentie aan te vragen voor de club. Het
verblijf in het profvoetbal bleek uiteindelijk weinig
succesvol en hele kortstondig. Het eerste jaar sloot
TOP af met slechts 15 punten uit 30 wedstrijden
hoewel de publieke belangstelling met gemiddeld
5000 toeschouwers wel hoog was. Het volgende
jaar was ook niet al te best, de club werd laatste
in de Tweede Divisie B en daarom werd besloten
terug te keren naar de amateurs. Zo kwam er een
einde aan twee jaar betaald voetbal.
In 1991 werd door TOP geopteerd voor een
terugkeer in het betaald voetbal. In de beginjaren
van de tweede periode in het betaald voetbal
pendelde TOP tussen de middenmoot en de
onderste regionen. Na een tijd de weg naar boven
te hebben gevonden onder bewind van Adrie
Koster en Lex Schoenmaker, zakte de ploeg weer
weg naar de kelder van de Eerste Divisie.
Na een hele tijd in relatieve anonimiteit te hebben
gevoetbald in de Eerste Divisie kende TOP Oss
in 2006 hun grootste succes in het betaalde
voetbal, toen de ploeg bijna promoveerde naar
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de Eredivisie. Aangezien Oss in dit seizoen een
periodetitel binnenhaalde, mocht het ondanks
de elfde positie op de ranglijst deelnemen aan de
play-offs. Nadat AGOVV makkelijk geklopt werd
in de eerste ronde mocht TOP aantreden tegen
eredivisionist NAC Breda. Na drie bloedstollende
wedstrijden wist NAC pas in de verlenging afstand
te nemen van TOP: 1-3.
In 2009 werd besloten de naam van TOP Oss te
veranderen naar FC Oss. De ploeg degradeerde
onder de nieuwe naam in 2010 uit de Eerste
Divisie. Na enkele jaren tussen de middenmoot en
onderste regionen besloot Oss om de naam terug
te veranderen naar TOP Oss, na lang aandringen
van de achterban.
Na een uitstekende seizoenstart met onder
andere overwinningen tegen MVV, Jong PSV en
FC Twente is TOP wat teruggezakt in de ranglijst.
Na het verlies tegen aartsrivaal FC Den Bosch
van afgelopen vrijdag zijn de Ossenaren terug te
vinden op de negende plaats op de ranglijst met
vijftien punten.
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

Ole Romeny interview
“Ik k an nu veel meer rendement uit mijn spel halen.”
Ole Romeny is dit jaar definitief doorgebroken bij N.E.C. Het jeugdproduct van de Nijmegenaren is dit
jaar ontzettend op schot en laat wekelijks zien waarom hij al op zijn leeftijd vast in het eerste van
N.E.C. zit. Wij spraken de vleugelspits over zijn jeugdopleiding, zijn binding met N.E.C., aankomende
tegenstander TOP Oss en zijn ambities voor de toekomst.
Vrijdag pakten jullie een mooie en nodige
overwinning op Telstar. Hoe heb jij deze wedstrijd
beleefd?
“Het was een hele mooie wedstrijd. Vanaf minuut
één zetten we goed druk en kwamen zij daar
bijna niet onderuit. Ik voelde meteen dat het
een goede wedstrijd ging worden van ons. Okita
maakte al snel de 0-1 en we bleven grip op de
wedstrijd houden. In de tweede helft hebben zijn
één kans gehad, maar voor de rest zijn we niet in
de problemen geweest. Uiteindelijk had de score
nog hoger uit kunnen vallen. Maar goed, eindelijk
konden we een keer rustig naar het einde van
een wedstrijd toe voetballen. Er zit dus zeker een
stijgende lijn in.”

spel halen, iets meer op kracht voetballen. Het
feit dat er heel veel ervaren jongens bij de selectie
zitten helpt ook ontzettend bij mijn spel. Iemand
als Darri, die ook linksbuiten speelt, heeft me al
veel geholpen. We zijn concurrenten maar helpen
elkaar waar het kan. Daarbuiten kun je ontzettend
veel van de ervaring van Rens Van Eijden, Joey Van
den Berg en Anass Achahbar leren bijvoorbeeld.

Dit is je tweede seizoen bij de eerste selectie van
N.E.C. Heb je het gevoel dat je je snel ontwikkeld?
“Jazeker. Ik zit nog steeds in de groei, dus ik voel
wel dat ik dit jaar echt sterker en sneller ben
geworden. Vorig jaar was ik nog iets kleiner en iets
lichter. Ik kan nu veel meer rendement uit mijn

Wat verwacht jij van aankomende tegenstander
TOP Oss? Wat voor een team is Oss?
“Ze gaan net zoals Telstar met vijf verdedigers
spelen. Wij weten daar wel raad mee, we moeten
ervoor zorgen dat we net zo staan als tegen Telstar.
Op die manier komt er ruimte op de flanken, daar

Hoe heb jij je jeugdopleiding bij N.E.C. ervaren?
“Ik heb er veel vrienden aan overgehouden. Het
was een hele plezierige tijd. Ik ben er in de Djeugd ingestroomd. Het was natuurlijk altijd mijn
droom om het eerste van N.E.C. te halen, en dat is
vorig jaar gelukt. ”
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INTERVIEW
kunnen Jonathan en ik dan van profiteren met
onze snelheid. Ik heb er zeker vertrouwen in dat
het goed gaat komen. Als we dezelfde agressie en
speelwijze als tegen Telstar op de mat leggen gaan
we die overwinning pakken.”
Je hebt laatst bij Oranje onder 19 gescoord, en zit
daar al een tijd bij. Zie je jezelf later in het grote
Oranje spelen?
“Dat is natuurlijk wel een droom, ik hoop het
wel. Ik heb vertrouwen in mezelf, dus ik hoop dat
ik daar wel ooit mag spelen. Niet als de nieuwe
Depay maar gewoon als Romeny.”

Wat zijn persoonlijke ambities van jou voor je
carrière?
“Mijn allergrootste droom is de Ballon d’Or
winnen. Daarnaast zijn FC Barcelona, PSG en
Manchester City wel echt clubs die me altijd
hebben gefascineerd. Als ik daar terecht zou
kunnen komen zou dat echt geweldig zijn. Dromen
mag natuurlijk, maar het belangrijkste is nu dat ik
mij gewoon focus op N.E.C.”
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De groep is nu ondertussen een tijdje bij elkaar,
nadat deze weer helemaal vernieuwd was
afgelopen zomer. Hoe is de sfeer in de groep?
“De sfeer is sowieso altijd al goed geweest, ook
in de wat mindere periode. We hebben gewoon
een hele leuke groep die bestaat uit jongens met
ervaring maar ook met jonge jongens. Een hele
leuke combinatie dus. Iedereen kan heel goed
met elkaar overweg, het is niet alsof er groepjes
zijn.”
Waar gaat N.E.C. eindigen dit jaar?
“Op nummer één. Dat is iets waar we naartoe
moeten werken. Als je geen ambitie hebt om
kampioen te worden als N.E.C. kan je beter niet
beginnen aan het seizoen. Ik denk dat wij het
beste team hebben. Ik weet dat de concurrentie
hevig is dit jaar, maar we moeten van onze eigen
kracht uitgaan.”

Door: Luc Keersmaekers
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MEEST RECENTE ONTMOETING
Vorig jaar luisterde TOP Oss nog naar de naam FC Oss. Sinds dit jaar is de naam TOP Oss weer
teruggekeerd in het Frans Heesenstadion.

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

46. Fatih Kamaci

0-1

Competitie: 		

Jupiler League

48. Arnaut Groeneveld

1-1

Datum: 		

9-4-2018

68. Ferdi Kadioglu

2-1

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

8667

Scheidsrechter: 		

Richard Martens

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

4. Frank Sturing (e.d.)

1-0

Competitie: 		

Jupiler League

29. Istvan Bakx

2-0

Datum: 		

15-1-2018

73. Thijs van Pol

3-0

Locatie: 		

Frans Heesenstadion

Bezoekers: 		

2234

Scheidsrechter: 		

Reinold Wiedemeijer
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C. – TOP OSS
Voor N.E.C. stond op 9 april van vorig seizoen de thuiswedstrijd tegen FC Oss op het programma.
In de achtervolging op koploper Fortuna Sittard stond de Nijmegenaren niks anders te doen dan
winnen en daarin slaagden de mannen van Pepijn Lijnders: De bezoekers uit Brabant werden door
doelpunten van Arnaut Groeneveld en Ferdi Kadioglu met 2-1 verslagen.
Het eerste gevaarlijke moment deed zich voor na
een klein halfuur spelen, toen Anass Achahbar
zich sterk maakte in het zestienmetergebied
en goed opendraaide naar zijn linkerbeen. De
huidige clubtopscorer van N.E.C. zag zijn lage
poging echter voor de goal van doelman Xavier
Mous langsvliegen. Enkele minuten later kon
Arnaut Groeneveld doorstomen tot dichtbij de
goal van de Ossenaren, maar oog in oog met
Mous ontbrak het aan de juiste afwerking.
Zodoende besloten de ploegen de eerste helft
met een doelpuntloos gelijkspel.
Beide teams begonnen onveranderd aan de
tweede helft, waarin FC Oss razendsnel op
voorsprong wist te komen. Na een goede
steekbal lag het achterin helemaal open bij
N.E.C. en rondde Kamaçi uitstekend af door
de bal in het dak van de goal te jagen. De
achterstand was echter van bijzonder korte
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duur, met dank aan Arnaut Groeneveld. De
vleugelaanvaller sneed met de bal aan zijn
voet naar binnen en schoot vanaf de rand van
het zestienmetergebied voortreffelijk raak: 11. Vervolgens ging N.E.C. met de steun van het
publiek op jacht naar de tweede treffer. FC Oss
kwam er even niet meer aan te pas en bezweek
ruim twintig minuten voor tijd dan ook onder
de druk. Na goed doorzetten van Braken kwam
Achahbar in balbezit, die vervolgens met een
uitstekende pass Kadioglu in stelling bracht.
Een op een met doelman Mous bleef de
middenvelder kalm en schoof hij de bal door de
benen van de goalie heen: 2-1 voor N.E.C.
In het laatste kwartier hadden de Nijmegenaren
weinig meer te duchten van de ploeg uit Oss.
Uiteindelijk vond scheidsrechter Martens het
na 92 minuten voetballen mooi geweest en
zegevierde N.E.C. verdiend met 2-1 van FC Oss.
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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
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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.

N.E.C. DOELBEWUST

N.E.C. gaat in samenwerking met de gemeente Nijmegen, Groen, Gezond & in Beweging en de Hartstichting de
actie ‘op weg naar een rookvrije sport’ opstarten. Het doel van deze actie is om aandacht te vragen voor de
rookvrije generatie. Het uiteindelijke doel is om kinderen rookvrij op te laten groeien.
N.E.C. wil stimuleren om eind 2019 zoveel mogelijk verenigingen rookvrij te laten zijn. Hiervoor gebruiken ze onder
andere de aankomende wedstrijd tegen TOP Oss. Voorafgaand aan de wedstrijd organiseert N.E.C. een bijeenkomst
voor de ‘kopgroep’. Deze kopgroep bestaat uit de verenigingen die nu al hebben toegezegd op weg te willen naar
een rookvrije sportvereniging . Dit zijn vijftien Nijmeegse sportverenigingen:
SV Hatert				 LLTV
Trekvogels			 TPV Dukenburg Smash
VV OSC				 Korfbalvereniging Keizer Karel
CSV Oranje Blauw			

RV de Waal

Nijmeegse Schaatsvereniging		

Tafeltennis Nijmegen

Van elke vereniging is ook een jeugdlid aanwezig in eigen clubtenue. Zij zullen tijdens de line-up een spandoek
vasthouden met daarop de tekst: ‘Wij willen een rookvrije sportvereniging’.
Er wordt nauw samengewerkt met de Buurtsportcoaches van de gemeente Nijmegen om lokaal de individuele
sportverenigingen te begeleiden in het proces om rookvrij te worden. N.E.C. faciliteert hierbij in campagnemateriaal
in de vorm van hesjes, t-shirts en een spandoek voor elke vereniging, zodat de verenigingen dit kan gebruiken om
hier op haar beurt weer aandacht voor te vragen.
Op dit moment zijn de gezinsvakken in het stadion rookvrij. Er wordt ook gekeken om de Eendracht, tijdens de
momenten dat de talenten van de voetbalacademie trainen, rookvrij te maken.
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WEDSTRIJD IN BEELD
TELSTAR - N.E.C.
N.E.C. pakte in Velsen-Zuid tegen Telstar de broodnodige
drie punten met een comfortabele zege: 0-3. Zie hoe
huisfotograaf Broer van den Boom deze wedstrijd
vastlegde met zijn camera.

UITSLAG
TELSTAR - N.E.C. 		

0-3

Weer
trekken wij
ten strijde.

Door: Broer van den Boom
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ACTIVITEITEN N.E.C. JUNIORS
NOVEMBER

Ook de komende jaargang staan er weer vele leuke, spannende en uitdagende activiteiten op de kalender voor onze
jongste fans: de N.E.C. Juniors. In November hebben onze Juniors weer de gelegenheid om aan te sluiten bij leuke
activiteiten! Welke? Dat vind je hieronder!

JUMPEN BIJ JUMPSQUARE
De ultieme combinatie van sport, fun & gezelligheid in

raak ook verslaafd aan deze nieuwe hype. Op woensdag

een trendy, industriële setting: dat is Jumpsquare. Met

7 november van 15:00 uur tot 16:00 uur is de tijd voor

ruim 2.500 vierkante meter is dit het grootste indoor

leden van 2 t/m 8 jaar gereserveerd en van 16:30 uur tot

trampoline park van de omgeving. Het park biedt de

17:30 uur is het de beurt aan de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

volgende faciliteiten: Fun Area, High Performance Area,

Je kunt jezelf opgeven door te mailen naar

Big Airbag, Trefbal Area, Basketbal Area en Foampit met

juniors@nec-nijmegen.nl

Slack line.
Iedereen vanaf 8 jaar is welkom bij Jumpsquare
(speciaal voor kinderen van 2 t/m 9 jaar is er een minijump area). Kom langs bij Jumpsquare in Nijmegen en
Wat:

Jumpen bij Jumpsquare

Wanneer: 7 november

Weer
trekken wij
ten strijde.

Hoe laat:

15.00 tot 17.30 uur

Waar:

Jumpsquare Nijmegen
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ACTIVITEITEN N.E.C. JUNIORS
NOVEMBER

ZWEMMEN IN HET HEIJDERBOS
Alle leden van zowel N.E.C. Juniors als N.E.C. Squad

worden omgewisseld bij de receptie van het Heijderbos.

kunnen op woensdag 14 november vanaf 13.00 uur voor

Het omruilen van de verstuurde e-tickets kan op de

slechts €1,- zwemmen in Aqua Mundo in Heijderbos.

dag zelf vanaf 12.30 uur. Bij het omruilen zul je ook

Vriendjes, familie, papa en mama kunnen uiteraard

kortingsbonnen krijgen voor de horeca aanbieding:

ook mee, zij betalen €11,- (normale prijs is €14,50 en

Kinderbox

€17,95). Op deze woensdagen kun zwemmen, glijden en

kaassoufflé) en een beker ranja voor slechts €4,-.

spetteren tot 21.00 uur.

Wanneer je uiteindelijk de echte entreebewijzen hebt

met

friet,

snack

(kroket/frikandel/

gekregen kunnen de geweldige zwemuurtjes beginnen!
Kaarten kun je kopen via www.nec-juniors.nl .
De gekocht e-tickets krijg je naar je opgegeven
mailadres toegestuurd en dienen op de dag zelf te

Wat:

zwemmen in het Heijderbos

Wanneer: 14 november

Weer
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Hoe laat:

13.00 tot 21.00 uur

Waar:

Heijen
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

N.E.C. – FORTUNA SITTARD
DONDERDAG 1 NOVEMBER 2018 18.30 UUR
GOFFERSTADION

CLUBKAART VERPLICHTING – 4 KAARTEN PER CLUBKAART

N.E.C. – JONG AZ ALKMAAR
ZONDAG 4 NOVEMBER 2018 14.30 UUR
GOFFERSTADION
VRIJE VERKOOP

JONG AJAX – N.E.C.
VRIJDAG 9 NOVEMBER 2018 20.00 UUR
SPORTPARK DE TOEKOMST
1 KAART PER UITKAART

KOOP JE KAARTEN ONLINE:
WWW.NEC-NIJMEGEN.NL/KAARTEN
Weer
trekken wij
ten strijde.
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UITSL AGEN SPEELRONDE
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

DAG

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

vrijdag

26-okt

Sparta Rotterdam

20:00

Telstar

		

FC Volendam

20:00

Jong Ajax

		

RKC Waalwijk

20:00

Jong FC Utrecht

		

Jong PSV

20:00

FC Dordrecht

		

Go Ahead Eagles

20:00

SC Cambuur

		

FC Den Bosch

20:00

FC Eindhoven

N.E.C.

20:00

TOP Oss

		

FC Twente

20:00

Almere City FC

		

Helmond Sport

20:00

MVV Maastricht

		

Jong AZ

20:00

Roda JC Kerkrade

THUIS

UITSLAG

		

DAG

DATUM

vrijdag

19-okt

UIT

SC Cambuur

3-1

Helmond Sport

		

FC Dordrecht

1-1

Jong AZ

		

MVV Maastricht

2-2

Jong PSV

		

FC Eindhoven

1-1

FC Volendam

		

Roda JC Kerkrade

1-1

Sparta Rotterdam

		

TOP Oss

0-1

FC Den Bosch

		

Almere City FC

0-1

Go Ahead Eagles

Telstar

0-3

N.E.C.

Jong Ajax

2-1

RKC Waalwijk

Jong FC Utrecht

1-6

FC Twente

		
maandag

Weer
trekken wij
ten strijde.

22-okt

21

STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 31 AUGUSTUS 2018

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

1

Go Ahead Eagles

10

7

2

2

Sparta Rotterdam

10

6

3

FC Twente

10

6

4

Almere City FC

10

6

5

FC Den Bosch

10

6

6

N.E.C.

10

7

SC Cambuur

10

8

Jong Ajax

9

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN
1

14

23

3

1

10

21

2

2

11

20

2

2

8

20

1

3

4

19

5

3

2

5

18

5

2

3

3

17

10

5

1

4

4

16

TOP Oss

10

4

3

3

3

15

10

Jong PSV

10

4

3

3

-1

15

11

MVV Maastricht

10

4

3

3

-2

15

12

Roda JC Kerkrade

10

4

2

4

-3

14

13

Telstar

10

4

0

6

-5

12

14

FC Eindhoven

10

2

3

5

-3

9

15

Jong AZ

10

1

5

4

-4

8

16

RKC Waalwijk

10

2

2

6

-5

8

17

FC Volendam

10

1

5

4

-6

8

18

Jong FC Utrecht

10

1

3

6

-15

6

19

Helmond Sport

10

0

5

5

-8

5

20

FC Dordrecht

10

1

2

7

-10

5

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

F. Druijf

AZ II

11

S. Braken

NEC

8

M. Engels

Roda

7

A. Achahbar

NEC

6

T. Boere

Twente

6

H. Dogan

TOP Oss

6

Danilo

Ajax

6

L. Veldwijk

Sparta

6

N. Vossebelt

Almere

6

22

KEUKEN KAMPIOEN
DIVISIE OP FOX
Elke vrijdag
20.00
22.00

LIVE: Schakelprogramma
Samenvattingen

Elke maandag
20.00

LIVE: wedstrijd
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