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Sinds oktober 2018 is De Klok Logistics
de trotse hoofdsponsor van N.E.C. Twee
organisaties uit Nijmegen die zowel op
als naast het veld elkaar en de Nijmeegse
gemeenschap helpen.
De kernwaarden van de club sluiten naadloos
aan bij ons bedrijf. Zowel de spelers en
supporters van N.E.C. en de medewerkers van
De Klok Logistics zetten zich met hart en ziel
in voor de stad en regio.
De Klok Logistics heeft samen met N.E.C. een
mooie kerstactie uitgevoerd waarbij een
aantal gezinnen van Nijmegen en omgeving
een leuke kerstattentie hebben ontvangen.
En binnenkort volgt er nog een jeugdactiviteit
waarbij de onderwerpen voeding , ontwikkeling
en transport centraal staan.
Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Ook in
het stadion zul je ons en onze medewerkers
iedere wedstrijd zien. Wil jij ook samen met
ons naar de thuiswedstrijden van N.E.C.?
Solliciteer dan snel bij De Klok Logistics en
wie weet kun je met je nieuwe collega’s gratis
naar jouw favoriete club.
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VOORWOORD
Beste supporters,
Vandaag is dan het moment waarvoor we de gehele tweede seizoenshelft hebben gespeeld; de playoffs! We treffen vanavond in onze eigen Goffert RKC Waalwijk, dat op Tweede Paasdag jongstleden ook
de tegenstander was. Hopelijk is deze wedstrijd de eerste van zes finales die ons uiteindelijk naar de
Eredivisie leiden. Vanavond telt er dus maar één ding: winnen!
Na vijf overwinningen en een gelijkspel op een rij zijn wij een ploeg die met een positief gevoel toetreden
tot de play-offs. Dat kan een voordeel zijn in vergelijking met andere ploegen, die bijvoorbeeld een
aantal speelronden bovenaan hebben gestaan, waardoor zij de play-offs gedurende het seizoen
hoopten te omzeilen.
RKC Waalwijk is echter geen gemakkelijke tegenstander. Zij kunnen dan ook worden gezien als een van
de verrassingen dit seizoen. Daarbij zal RKC eveneens gebrand zijn op een goed resultaat vanavond en
hebben bewezen dat ze het ons met hun aanvallende spel moeilijk kunnen maken. Daarbij hanteren
we tegen de Waalwijkers de Europese regels, uitdoelpunten tellen dubbel en er is de aanwezigheid van
de VAR. Het is dus zaak om scherp te zijn en dat verlangen we ook van jullie! Zoals iedereen weet is de
twaalfde man in de Goffert van cruciaal belang voor ons en in deze belangrijke fase van de competitie
kunnen jullie de ploeg dat laatste zetje geven.
Heel veel succes vanavond, ik reken op jullie!
Met vriendelijke groet,

Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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RKC WAALWIJK

TRAINER

TRAINER

TECHNISCHE STAF
Adrie Bogers
Rogier Meijer
Gábor Babos

TECHNISCHE STAF
Erwin van Breugel
Sander Duits
Serge van den Ban

1.

Oliver Zelenika (K)

Etiënne Vaessen (K)

22.

Norbert Alblas (K)

Kees Heemskerk (K)

23.

Marco van Duin (K)

Jordy Zielschot (K)

31.

Mattijs Branderhorst (K)

Henrico Drost

2.

Guus Joppen

Juriën Gaari

3.

Rens van Eijden

4.

Josef Kvida

Gigli Ndefe

6.

Tom Overtoom

7.

Jordy Bruijn

8.

Joey van den Berg

9.

Ferdy Druijf

10.

Anass Achahbar

11.

Randy Wolters

12.

Mart Dijkstra

15.

Niek Hoogveld

17.

Ole Romeny

20.

Paolo Sabak

21.

Leroy Labylle

24.

Lance Duijvestijn

28.

Bart van Rooij

29.

Michael Den Heijer

30.

Frank Sturing

34.

Terry Lartey Sanniez

44.

Mathias Bossaerts

Sylla Sow

71.

Mike Trésor Ndayishimiye

Ezra Walian

77.

Jonathan Okita

RON DE GROOT

FRED GRIM

Paul Quasten
Ingo van Weert
Melle Meulensteen
Nikki Baggerman
Saïd Bakari
Hans Mulder
Daan Rienstra
Stijn Spierings
Kevin Vermeulen
Anas Tahiri
Roland Bergkamp
Mario Bilate
Emil Hansson
Jari Koenraat
Darren Maatsen
Dylan Seys

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – RKC WAALWIJK
Het hoofdgerecht is genuttigd, het toetje staat klaar om te worden opgediend. Vanavond begint
N.E.C. aan een (hopelijk lange) reeks belangrijke wedstrijden waarin promotie naar de Eredivisie na
een tegenvallend seizoen alsnog kan worden afgedwongen. De eerste horde die Ron de Groot en zijn
team moeten nemen op de route naar promotie is RKC Waalwijk, dat over twee duels verslagen zal
moeten worden. Het eerste deel van het tweeluik begint om 18.30 uur in onze eigen Goffert.
Onder Ron de Groot heeft N.E.C. de laatste weken qua resultaat een uitstekende serie neergezet.
De serie was op een haar na zelfs perfect te noemen, zij het dat MVV afgelopen vrijdag vlak voor
tijd gelijkmaakte (1-1) en N.E.C. zo voor het eerst in zes wedstrijden niet won, maar een keer
gelijkspeelde. Het zorgde ervoor dat de ploeg eindigde op de negende plaats in de eindrangschikking
en het nu in de eerste ronde van de play-offs moet opnemen tegen de Waalwijkers, die een plekje
hoger eindigden. De openingstreffer in Maastricht kwam van Ferdy Druijf, die zich topscorer van het
seizoen 2018-2019 mag noemen
RKC won haar laatste twee wedstrijden. Thuis tegen Eindhoven werd het vorige week 3-1 en een
week eerder werd Go Ahead Eagles in Deventer met 4-1 verslagen. De wedstrijd daarvoor verloor RKC
uitgerekend van N.E.C. In de Goffert werd het 2-1 in Nijmeegs voordeel door doelpunten van Ferdy
Druijf en Jonathan Okita. In Waalwijk gingen de punten eerder dit seizoen naar RKC. Een doelpunt
van Roland Bergkamp was toen voldoende voor een driepunter.
RKC heeft met Darren Maatsen, Dylan Seys en Emil Hansson veel snelheid in de voorhoede. Qua
scorend vermogen doen de drie niet veel voor elkaar onder. Maatsen en Hansson kwamen dit
seizoen elk tot twaalf treffers, Seys maakt er eentje meer. Op het middenveld van de Waalwijkers
vinden we in de persoon van Hans Mulder een speler met een verleden in het rood, zwart en groen.
Bij N.E.C. lijkt het niet waarschijnlijk dat er veel zal veranderen aan de opstelling die trainer Ron de
Groot de afgelopen weken op papier zette. De resultaten waren prima, het gevoel is goed en dus
lijkt de ploeg klaar voor de klus die vanavond gaat beginnen. Een goed resultaat in eigen huis zou
een mooie opmaat kunnen worden naar een fraaie 'grande finale'. Promotie naar de Eredivisie is
de heilige graal waar de ploeg naar op zoek is en daar kan de hulp van het publiek wel eens heel
belangrijk bij gaan worden. Met zijn allen achter de ploeg en laten zien dat in de Goffert niks te halen
is, dáár gaat het vanaf nu om. Het zou – met het verloop van het seizoen in het achterhoofd – een
ontsnapping van Houdini-achtige proporties zijn, maar mocht het inderdaad zo ver gaan komen, zal
niemand daar nog om malen. Kom op mannen, nog een paar keer álles voor rood, zwart en groen!

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: RKC WAALWIJK
De Rooms Katholieke Combinatie, afgekort RKC, zag in het jaar 1940 het levenslicht. De voetbalclubs HEC, WVB en
Hercules besloten om de krachten te bundelen en onder één naam verder te gaan, RKC. In eerste instantie bleef
RKC Waalwijk een amateurclub. Door de jaren heen werkten de Waalwijkers zich echter omhoog, richting de top
van het Nederlandse amateurvoetbal. In het seizoen 1984-1985 leidde dit zelfs tot een debuut in het Nederlandse
profvoetbal. De club maakte haar debuut in de Eerste Divisie. Enkele seizoenen later, in het seizoen 1987-1988,
werd de ploeg uit Waalwijk kampioen van de Eerste Divisie. Enkele jaren na de instroming in het Nederlandse
betaalde voetbal mochten de Brabanders al deel gaan nemen aan de Eredivisie.
RKC Waalwijk speelt haar thuiswedstrijden in het

kampioen van de Eerste Divisie, het seizoen erop

Mandemakers Stadion, waar men plaats biedt voor

eindigde men als zevende en mocht het zelfs deelnemen

7.508 toeschouwers. In het verleden hebben er enkele

aan play-offs om Europees voetbal. Op Tweede Paasdag

verschillende grote namen uit het Nederlandse voetbal

verloor het team van trainer Fred Grim op bezoek

onder contract gestaan bij RKC Waalwijk. Onder andere

bij N.E.C. Hierdoor wipten de Nijmegenaren over de

Peter Bosz, Marcel Brands en John Lammers hebben

Waalwijkers heen. Hierdoor leken beide ploegen elkaar

het geel-blauwe tenue gedragen. Zelfs Adrie Bogers,

te ontlopen in de play-offs. Waar N.E.C. op de slotdag

op het moment een van de hoofdtrainers van N.E.C.,

van de Keuken Kampioen Divisie met 1-1 gelijkspeelde

heeft wedstrijden gespeeld voor RKC Waalwijk. Door

op bezoek bij MVV wist RKC met 3-1 te winnen van FC

de jaren heen pendelde de ploeg tussen Eerste Divisie

Eindhoven. RKC nam de achtste plek weer over van

en Eredivisie. Sinds de eeuwwisseling is het stuivertje

de Nijmegenaren en de ploeg van Ron de Groot zakte

wisselen voor de Noord-Brabanders.

een plaats. Het gevolg van deze eindklasseringen is dat
N.E.C. en RKC in de eerste ronde van de play-offs de

Het seizoen 2011- 2012 wordt gezien als hét hoogtepunt

degens met elkaar zullen gaan kruisen.

van RKC Waalwijk. De ploeg werd het seizoen ervoor
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WEDSTRIJD IN BEELD
N.E.C. - MVV MAASTRICHT
N.E.C. sloot de 38e speelronde van de Keuken Kampioen Divisie af met een 1-1 gelijkspel
op bezoek bij MVV Maastricht. N.E.C. wist zich door een serie van vijf overwinningen
op een rij onder Ron de Groot al verzekerd van deelname aan de play-offs. Samen
met huisfotograaf Broer van den Boom blikken we nog eenmaal terug op de laatste
speelronde van de Keuken Kampioen Divisie.

UITSLAG
N.E.C. - MVV MAASTRICHT

1-1

8

Weer
Weer
trekken wij
wij
trekken
ten strijde.
strijde.
ten

Door: Broer van den Boom
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

32. Stijn Spierings

0-1

Competitie: 		

Keuken Kampioen Divisie

48. Ferdy Druijf

1-1

Datum: 		

22-04-2019

72. Jonathan Okita

2-1

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

8.153

Scheidsrechter: 		

Sander van der Eijk

WEDSTRIJDVERLOOP
37. Roland Bergkamp
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WEDSTRIJDDETAILS
1-0

Competitie: 		

Keuken Kampioen Divisie

Datum: 		

23-11-2018

Locatie: 		

Mandemakers Stadion

Bezoekers: 		

2.372

Scheidsrechter: 		

Martin Pérez
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - RKC WAALWIJK
29 mei 2003 is een dag die veel supporters van N.E.C. nooit meer zullen vergeten. Op de laatste speeldag van het
seizoen 2002-2003 speelde N.E.C. een uitwedstrijd in een uitverkocht Mandemakers Stadion tegen RKC Waalwijk.
De Nijmegenaren moesten winnen onder leiding van trainer Johan Neeskens om zich direct te kwalificeren voor
deelname aan de UEFA Cup. Voor een mooie wedstrijd waren deze middag alle facetten aanwezig. Een goede
grasmat, een schijnende zon en een volgepakt stadion.
De ploeg van Martin Jol begon aanvallend aan het duel.

de tweede helft op en neer. Na 70 minuten spelen was

Vroeg in de wedstrijd leek aanvaller Rick Hoogendorp

N.E.C.-aanvaller Patrick Ax niet meer okselfris. Trainer

een voorzet van Khalid Boulahrouz binnen te schuiven.

Neeskens twijfelde niet en besloot hem te wisselen

De inzet van de spits vloog echter rakelings voorlangs.

voor Jarda Šimr. RKC werd steeds dreigender. N.E.C.

Hierna was RKC nog enkele keren zeer dreigend. Het leek

beschikte echter over de ‘keeper van het seizoen', Dennis

wachten op een treffer van Noord-Brabandse makelij.

Gentenaar. De doelman liet deze middag meermaals zien

N.E.C. kreeg maar geen vat op RKC. Later in de eerste

waarom hij deze titel op zijn naam kreeg. De wedstrijd

helft knalde Patrick van Diemen de bal van een meter of

leek af te stevenen op een bloedeloos gelijkspel. Beide

20 vol op de lat. Vlak voor de rust beet N.E.C. voor het

ploegen leken het wel te geloven. Totdat N.E.C. diep in

eerst van zich af. Via aanvaller Ax wist N.E.C. bijna te

de blessuretijd er nog een keer uit kon komen. Al vallend

scoren. Na een knappe actie schoot de aanvaller maar

wist Jarda Šimr een voorzet binnen te glijden. N.E.C. won

net naast. Met een 0-0 tussenstand zochten de ploegen

met 0-1 en ging direct Europa in. De meegereisde N.E.C.-

de kleedkamer op.

supporters waren door het dolle heen. De UEFA Cup
kwam weer naar Nijmegen.

In de tweede helft kon het duel hierdoor nog alle kanten
op. Het spelbeeld veranderde en de wedstrijd golfde in
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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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FERDY DRUIJF

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

N.E.C. start in seizoen 2019/2020 met ‘N.E.C. Parateam’
Uniek Sporten, Sint Maartenskliniek en N.E.C. slaan de handen ineen en starten per mei 2019 het N.E.C.
Parateam. De drie partijen lanceren een team voor mensen met een amputatie. Het N.E.C. Parateam bestaat uit
tien personen die zowel bij de Sint Maartenskliniek als N.E.C. actief gaan zijn.
De eerste fase start in mei bij de Sint Maartenskliniek, daar

vaak wat minder onder de mensen komen, en dan is dit N.E.C.

gaan de deelnemers een revalidatietraject van acht weken in.

Parateam natuurlijk ook een mooie gelegenheid om nieuwe

Hier worden de deelnemers klaargestoomd om vervolgens

mensen te leren kennen, mensen die bovendien precies

door te stromen naar het N.E.C. Parateam. Bij het N.E.C.

snappen hoe het is om een amputatie te hebben.“ Glenda

Parateam krijgen de deelnemers een breed scala aan

Jansen van Uniek Sporten zegt: “Dit initiatief is vernieuwend

sporten aangeboden door specialisten van stichting Koprol.

en laat zien dat we door samenwerking écht ergens kunnen

De deelnemers komen iedere week bij elkaar om te sporten

komen. Bovenal draagt het N.E.C. Parateam perfect bij aan

en te socializen. Na een jaar bij het N.E.C. Parateam stroomt

onze doelstelling om sport en bewegen te stimuleren voor

men door naar het reguliere sportaanbod in de regio.

mensen met een beperking. Vanuit Uniek Sporten regio
Nijmegen dragen wij graag bij aan dit nieuwe team.”

Het

sociale

aspect

is

volgens

Joyce

Ott-Jansen,

bewegingsagoog van de Sint Maartenskliniek net zo

“Geheel in lijn met onze visie op N.E.C. FIT introduceren we

belangrijk als het fysieke: “Sporten is heel belangrijk voor je

samen met specialisten uit het werkveld het N.E.C. Parateam.

fysieke, emotionele en mentale welzijn. De revalidatie heeft

De deelnemers worden niet alleen fitter, het heeft ook een

meer effect als mensen het ook leuk gaan vinden om te

belangrijke sociale functie. Contact met lotgenoten versnelt

bewegen en sporten en participeren in de samenleving na

het acceptatieproces van de beperking en voorkomt sociaal

de revalidatie zal beter verlopen als men fit en vitaal is. Een

isolement. We zijn trots dat we als eerste club in Nederland

ander belangrijk voordeel van sporten is het sociale aspect.

een dergelijk traject kunnen aanbieden”, aldus Luc te Riele,

Helaas merken we dat onze patiënten met een amputatie

manager van N.E.C. Maatschappelijk.
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KLEEDK AMERPRAAT

DEELNEMERS ONTVANGEN

Deelname bedraagt € 169,- per deelnemer, inclusief

10 trainingen van 75 minuten

gaaf N.E.C. Nijmegen voetbaltenue!

N.E.C. Nijmegen Voetbalschool-tenue
Focus op voetbalontwikkeling

Meer informatie of om je in te schrijven:

Begeleiding van gediplomeerde trainers

www.nec-nijmegen.nl/voetbalschool

N.E.C. Nijmegen Goodiebag & Certificaat
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DEELNEMERS ONTVANGEN

Deelname bedraagt € 169,- per deelnemer, inclusief

10 trainingen van 75 minuten

gaaf N.E.C. Nijmegen voetbaltenue!

N.E.C. Nijmegen Voetbalschool-tenue
Focus op voetbalontwikkeling

Meer informatie of om je in te schrijven:

Begeleiding van gediplomeerde trainers

www.nec-nijmegen.nl/voetbalschool
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

RKC WAALWIJK– N.E.C.
DINSDAG 14 MEI 2019 18.30 UUR
MANDEMAKERS STADION
1 KAART PER UITKAART

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

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
ELKE VRIJDAG
Weer
trekken wij
ten strijde.

19.30 LIVE SCHAKELPROGRAMMA
22.00 SAMENVATTINGEN

ELKE MAANDAG

20.00 LIVE WEDSTRIJD
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