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FEYENOORD

TECHNISCHE STAF
Rogier Meijer (trainer/coach)     
Ron de Groot (assistent-trainer)     
Stefan Maletic (assistent-trainer)
Patrick Greveraars (assistent-trainer)     
Marco van Duin (keeperstrainer)  

TECHNISCHE STAF
Arne Slot (trainer/coach)
Marino Pusic (assistent-trainer)  
John de Wolf (assistent-trainer)
Sipke Hulshoff (assistent-trainer)  
Khalid Benlahsen (keeperstrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)    

1. Justin Bijlow (K)
2. Marcus Holmgren Pedersen
4. Lutsharel Geertruida
5. Fredrik Bjørkan
6. Jacob Rasmussen
7. Alireza Jahanbakhsh
8. Quinten Timber
9. Danilo Pereira da Silva
10. Orkun Kökçü
11. Javairo Dilrosun
14. Igor Paixão
15. Marcos Lopez
17. Sebastian Szymański
18. Gernot Trauner
19. Quilindschy Hartman
20. Mats Wieffer
21. Ofir Marciano (K)
22. Timon Wellenreuther (K)
23. Patrik Wålemark
24. Mimeirhel Benita
25. Mohamed Taabouni
26. Oussama Idrissi
29. Santiago Gimenez
30. Ezequiel Bullaude
33. Dávid Hancko
47. Karim Dermane
48. Antoni Milambo
49. Tein Troost (K)
53. Noah Naujoks
57. Sem Valk

3. Philippe Sandler  
4. Iván Márquez    
5. Joris Kramer
6. Jordy Bruijn    
7. Elayis Tavsan    
8. Andri Baldursson
9. Pedro Marques
10. Mikkel Duelund
11. Magnus Mattson
14. Oussama Tannane
16. Souffian El Karouani    
18. Mathias de Wolf    
19. Nany Landry Dimata
20. Lasse Schöne
21. Ibrahim Cissoko
22. Jasper Cillessen (K)
24. Calvin Verdonk    
28. Bart van Rooij
30. Guus Gertsen
31. Robin Roefs (K)
32. Nils Rossen
34. Terry Lartey Sanniez   
71. Dirk Proper

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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2. Ilias Bronkhorst    
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – FEYENOORD

Het Goffertstadion zal zondagmiddag om 14.30 uur het strijdtoneel zijn voor het duel met Feyenoord. De Nijmegenaren
startten de competitie met een nederlaag tegen FC Twente, waarna er uit tegen Volendam met klinkende cijfers werd
gewonnen. De daaropvolgende vijf wedstrijden eindigden allemaal in een gelijkspel (1-1 tegen AZ, FC Groningen en
Fortuna Sittard, 0-0 tegen Heerenveen en FC Utrecht).

Vanwege de interlandperiode hoefde de ploeg van trainer Rogier Meijer vorig weekend niet in competitief verband in actie te
komen. De Nijmegenaren kozen er wel voor om een oefenwedstrijd te spelen en wel tegen Viktoria Köln. De ploeg van Rogier
Meijer wist het duel tegen de ploeg uit de Derde Bundesliga niet naar zich toe te trekken en verloor met 0-1.

Feyenoord is goed aan de competitie begonnen. Zeven gespeeld, vijf gewonnen, één keer gelijk en één keer verloren. Het
laatste gebeurde twee weken geleden in de eerste topper van de Eredivisie: PSV - Feyenoord. In een waar spektakelstuk
trok de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij aan het langste eind, waardoor de Rotterdammers voor het eerst dit seizoen
zonder punten naar huis gingen. Drie minuten na het eerste fluitsignaal scoorde Oussama Idrissi op aangeven van Alireza
Jahanbakhsh namens Feyenoord de openingstreffer. Goals van Jarrad Branthwaite en Cody Gakpo zorgden voor de gelijkmaker
en voorsprong voor PSV, waarna Danilo de stand net voor rust weer gelijktrok. PSV kwam goed de kleedkamer uit en kwam
dankzij een goal van Guus Til op een 3-2 voorsprong. Orkun Kökcü zette zijn ploeg met de 3-3 vervolgens weer naast PSV.
De 33.110 supporters in het Philips Stadion zaten in de slotfase op het puntje van hun stoel, maar uiteindelijk moesten de
Rotterdammers haar meerdere in PSV erkennen: centrale verdediger Armando Obispo zette met een kopgoal de 4-3 eindstand
op het scorebord.

Het vorige treffen met Feyenoord eindigde in een 1-4 overwinning voor de Rotterdammers. Na een kwartier spelen was een
hard schot van Lasse Schöne in de korte hoek de keeper te machtig, waardoor de Nijmegenaren op voorsprong kwamen.
Helaas voor iedereen die N.E.C. een warm hart toedraagt, zorgden goals van Orkun Kökcü (2x), Alireza Jahanbakhsh en Guus
Til ervoor dat de ploeg van Rogier Meijer de 20e speelronde van Eredivisie-jaargang 2021-2022 zonder punten afsloot.

Trainer Rogier Meijer moet het zondag zonder de geblesseerde Jordy Bruijn, Philippe Sandler, Mathias de Wolf en Joris Kramer
stellen. Ilias Bronkhorst is vanwege ziekte afwezig. Oussama Tannane keerde in de oefenwedstrijd tegen Viktoria Köln terug in
het team en zal er tegen Feyenoord ook bij zijn.

Het gevoel in Nijmegen is dit seizoen prima. N.E.C. staat momenteel 11e in het klassement, maar is erg moeilijk te verslaan. De
remises - tegen met name SC Heerenveen en Fortuna Sittard - hadden meer verdiend. Gesteund door een goed gevuld stadion
zullen de mannen van Rogier Meijer zondag gaan strijden voor de eerste thuisoverwinning van het seizoen.

Het duel van zondagmiddag in het Goffertstadion staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Hij wordt daarbij
geassisteerd door de heren Van Zuilen en Balder. Vierde official is de heer Puts. Als VAR neemt de heer Van de Graaf plaats in
Zeist en hij wordt daarbij geassisteerd door de heer Van Dongen.

De wedstrijd is live te zien op ESPN 3!

Door: Giel Geessinck
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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

N.E.C. MAATSCHAPPELIJK LEGT NIEUWE
TALENTEN VAST
De maand september stond voor N.E.C. Maatschappelijk in het teken van nieuwe verbintenissen. N.E.C. heeft
op 12 september haar deelnemers voor de Bijzondere Eredivisie vastgelegd. Onder toeziend oog van de pers
en andere belangstellenden tekenden de deelnemers gisteren hun contract met Hans Schapenk, voorzitter van
N.E.C. Maatschappelijk. Twee dagen later - op 14 september - heeft N.E.C. haar eerste spelers voor het E-voetbal
vastgelegd. Onder leiding van algemeen directeur Wilco van Schaik tekenden de deelnemers het contract.
Bijzondere Eredivisie
Het team van N.E.C. bestaat uit elf spelers die actief zijn in het Speciaal Voetbalplatform, dat in 2014 is gestart
in samenwerking met de Federatie Amateurvoetbal Nijmegen (FAN) en de gemeente Nijmegen. Zij zijn onder
andere actief bij: SC Bemmel, Beuningse Boys, Dio ‘30, De Treffers, Oranje Blauw, SIOL en Woezik. "N.E.C. is er voor
iedereen en daarom zijn we trots dat we unieke ervaringen, zoals dit teken- en persmoment, kunnen realiseren. We
kijken uit naar een mooi seizoen in de Bijzondere Eredivisie", aldus projectcoördinator Bart de Lange.
In 2019 is de Bijzondere Eredivisie opgericht met steun van de VriendenLoterij. De competitie biedt kinderen met
een beperking de mogelijkheid om hun favoriete sport uit te oefenen. Op die manier geeft men jongeren met
een handicap de kans om samen met anderen te voetballen en het beste uit zichzelf te halen. Zo komt voor de gvoetballers de droom uit om te schitteren in het shirt van hun favoriete voetbalclub.
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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK
E-voetbal
Het team van E-voetbal bestaat uit acht deelnemers die rolstoelafhankelijk zijn. ‘’N.E.C. is er voor iedereen en sport
moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daardoor zijn we gestart met rolstoelvoetbal, we zijn extra trots dat we als
eerste BVO van Nederland dit aan kunnen bieden en hopen dat vele clubs ons volgen’’, aldus projectleider E-voetbal
Jop Pepping.
Afgelopen seizoen is N.E.C. met de projectgroep E-voetbal gestart, nadat Thijs in den Bosch zich meldde bij de
Nijmeegse club. Pepping vertelt: “Thijs is 10 jaar, rolstoelafhankelijk en zit op de Sint Maartenschool. Hij is voetbalgek
en zou zelf niets liever willen dan ooit kunnen voetballen. Om deze droom te kunnen verwezenlijken heeft hij,
samen met zijn moeder, een oproep gedaan bij Spieren voor Spieren. Via deze weg is dit signaal vervolgens bij de
KNVB terecht gekomen en zijn zodoende ook N.E.C. en Uniek Sporten erbij betrokken.”
N.E.C. en Uniek Sporten werken al langer samen op het gebied van aangepast sporten, met als gezamenlijke
ambitie om een vernieuwend aanbod te creëren voor mensen met een beperking die momenteel nog weinig tot
geen mogelijkheden tot sporten en bewegen hebben.
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SPEELRONDE
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UITSL AGEN & PROGRAMMA
DATUM

THUIS

TIJD

UIT

16 september

FC Utrecht

0-0

N.E.C.

17 september

Sparta Rotterdam

2-1

FC Groningen

Vitesse

1-1

FC Volendam

RKC Waalwijk

5-1

SC Cambuur
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DATUM

SPEELRONDE

18 september

1 oktober

SPEELRONDE

9

2 oktober

DATUM
7 oktober
8 oktober

9 oktober

Fortuna Sittard

1-0

Excelsior

Go Ahead Eagles

2-0

FC Emmen

PSV

4-3

Feyenoord

sc Heerenveen

2-1

FC Twente

AZ

2-1

Ajax

TIJD

UIT

SC Cambuur

16.30 uur

PSV

Excelsior

18.45 uur

FC Utrecht

THUIS

Ajax

20.00 uur

Go Ahead Eagles

FC Twente

20.00 uur

Vitesse

FC Groningen

21.00 uur

AZ

FC Emmen

12.15 uur

SC Heerenveen

Fortuna Sittard

14.30 uur

FC Volendam

N.E.C.

14.30 uur

Feyenoord

RKC Waalwijk

16.45 uur

Sparta Rotterdam

THUIS

TIJD

UIT

FC Groningen

20.00 uur

RKC Waalwijk

FC Volendam

16.30 uur

Ajax

Sparta Rotterdam

18.45 uur

FC Emmen

N.E.C.

21.00 uur

Excelsior

Go Ahead Eagles

12.15 uur

SC Cambuur

FC Utrecht

14.30 uur

AZ

Feyenoord

14.30 uur

FC Twente

SC Heerenveen

16.45 uur

PSV

Vitesse

21.00 uur

Fortuna Sittard
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STAND EREDIVISIE
PER 26 SEPTEMBER 2022

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

PSV

7

6

0

1

18

18

2

Ajax

7

6

0

1

17

18

3

AZ

7

5

2

0

8

17

4

Feyenoord

7

5

1

1

11

16

5

FC Twente

7

4

1

2

7

13

6

SC Heerenveen

7

3

3

1

1

12

7

Sparta Rotterdam

7

3

1

3

1

10

8

RKC Waalwijk

7

2

3

2

5

9

9

FC Utrecht

7

2

3

2

-1

9

10

Excelsior

7

3

0

4

-8

9

11

N.E.C.

7

1

5

1

2

8

12

FC Groningen

7

2

2

3

-5

8

13

Go Ahead Eagles

7

2

0

5

-5

6

14

Vitesse

7

1

2

4

-9

5

15

FC Volendam

7

1

2

4

-13

5

16

Fortuna Sittard

7

1

1

5

-8

4

17

SC Cambuur

7

1

1

5

-9

4

18

FC Emmen

7

1

1

5

-12

4

TOPSCORERS EREDIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Cody Gakpo

PSV

8

Steven Bergwijn

Ajax

6

Xavi Simons

PSV

6

Danilo

Feyenoord

6

Bas Dost

FC Utrecht

5
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PROGRAMMAJava
EN UITSL AGEN
Software
Developer

Architect

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

Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - FORTUNA SITTARD
Op zondag 26 september 2010 nam N.E.C. het in eigen huis op tegen Feyenoord. De Nijmegenaren wonnen
de wedstrijd met 3-0. N.E.C. eindigde het seizoen met 43 punten op de elfde plaats, één punt achter nummer
tien Feyenoord. N.E.C.’er Björn Vleminckx werd deze jaargang met 23 doelpunten topscoorder van de
Eredivisie.
Door een blessure van eerste doelman Gabor Babos stond Jasper Cillessen onder de lat. De carrière van de
inmiddels ervaren doelman stond destijds nog in de kinderschoenen; hij debuteerde amper een maand eerder
tegen SC Heerenveen. Ook aanvoerder Lasse Schöne was er twaalf jaar geleden tegen Feyenoord bij. De Deense
vedette luisterde de wedstrijd in de 19e minuut van de wedstrijd op met de openingstreffer.
Na de 1-0 van Schöne had Feyenoord het meeste balbezit. De Rotterdammers – met jonkies als Leroy Fer, Stefan
de Vrij en Georginio Wijnaldum – wisten echter geen raad met dat overwicht en creëerden amper kansen. N.E.C.
bleef daarentegen, met name in de omschakeling, erg gevaarlijk. Vooral de bewegelijke Erton Fejzullahu was in
de eerste helft een ongrijpbare pion voor de Rotterdamse defensie. De Kosovaars-Zweedse voetballer kreeg
kansen, maar beloonde zijn goede spel niet met een goal.
N.E.C. startte na rust erg slordig, waardoor Feyenoord tot twee keer toe bijna op gelijke hoogte kwam. Na een
uur spelen kregen de Nijmegenaren een aantal mogelijkheden om de score te verdubbelen, maar telkens was
het doelman Rob van Dijk die een sta in de weg bleek. Zowel Fejzullahu, Zimling als Vleminckx vonden de oude
rot op hun pad.
In de slotfase trokken de Nijmegenaren het duel definitief naar zich toe. Rick ten Voorde benutte zijn korte
invalbeurt optimaal, door vlak na zijn wissel de 2-0 binnen te tikken. In blessuretijd zette Nuytinck, uit een
hoekschop van Schöne, de 3-0 eindstand op het scorebord.
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INTERVIEW

CALVIN VERDONK
Calvin Verdonk neemt het zondagmiddag om 14.30 uur met N.E.C. in het Goffertstadion op
tegen Feyenoord. De 25-jarige Verdonk heeft veertien seizoenen in het rood en wit van de
Rotterdammers gespeeld en kent de club uit de Maasstad als geen ander. De linksback annex
centrale verdediger heeft in Nijmegen inmiddels helemaal zijn draai gevonden, startte de
afgelopen drie wedstrijden in de basis en heeft er alle vertrouwen in dat hij daar blijft staan.
Verdonk is blij met de enorme support in zowel thuis- als uitwedstrijden.
N.E.C. staat met acht punten uit zeven wedstrijden momenteel 11e op de ranglijst van de Eredivisie.
De Nijmegenaren startten de competitie met een nederlaag tegen FC Twente, waarna er op bezoek
bij FC Volendam met klinkende cijfers werd gewonnen. De daaropvolgende vijf wedstrijden eindigden
allemaal in een puntendeling. Volgens Verdonk kan dit beter: “Sommige wedstrijden voelden meer
als een verlies dan een gelijkspel. We hadden vaak de overhand én meer kansen, dus ik denk dat
we meer dan deze acht punten konden pakken. We staan verdedigend heel goed en zijn dit seizoen
moeilijk te verslaan. We creëren daarnaast veel kansen en ik denk dat we voorin genoeg kwaliteit
hebben om te scoren. De jongens voorin hebben een goede traptechniek; als de eerste goals vallen,
volgt de rest vanzelf.”
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INTERVIEW
Over de doelstellingen van N.E.C. zegt de de nummer 24 van de Nijmegenaren het volgende: “Ik wil
dit seizoen met N.E.C. de play-offs voor Europees voetbal halen. We hebben een brede selectie met
veel kwaliteit, waardoor we de lat hoog mogen leggen. Ik schat de kansen om een stabiele subtopper
in de Eredivisie te worden groot in.”
Persoonlijke ontwikkeling
Verdonk startte tegen SC Heerenveen, Fortuna Sittard en FC Utrecht in de basis en blikt tevreden
terug: “Ik denk dat ik redelijk heb gespeeld. Ik heb weinig fouten gemaakt en verdedigend stond ik
goed. Ik vorm een goed koppel met Iván (Márquez, red.) en we vullen elkaar goed aan.” Verdonk kan
als linksback en centrale verdediger uit de voeten: “Voor mij maakt het niet veel uit waar ik sta. Ik heb
in de jeugd ook vaak centraal gestaan. De spitsen waar ik nu tegen speel zijn wat groter en breder,
maar met mijn positioneringskeuzes en slimmigheden kan ik het de aanvallers heel lastig maken.”
De aanvallend ingestelde verdediger schat zijn kansen op speeltijd dit seizoen hoog in: “Als je goed
speelt, niet verliest en eigenlijk zelfs moet winnen dan zie ik geen reden om mij eruit te halen. Ik
heb tijdens mijn professionele carrière nog niet vaak een heel seizoen meegedraaid. Ik wil 25 à 30
wedstrijden spelen om zodoende mijn steentje bij te dragen aan hopelijk een mooi seizoen.”
Tegenstander Feyenoord
Verdonk heeft de tegenstander van zondag - zijn oude ploeg Feyenoord - nog altijd hoog zitten: “Ik
heb veertien jaar in Rotterdam gevoetbald en het Feyenoord-gevoel gaat niet zomaar weg. Ik kijk veel
wedstrijden: als Feyenoord speelt, zet ik het op. Ik hoop dat ze kampioen worden, maar als we tegen
elkaar spelen gaat de knop om en ga ik er vol voor. Feyenoord heeft een sterk elftal, maar ik denk
dat we het ze wel lastig kunnen maken. We moeten compact spelen en ze niet te veel ruimte geven.”
N.E.C., Nijmegen en de fans
Verdonk is geen onbekende jongen voor de Nijmeegse supportersschare: De 25-jarige Dordrechter
speelde vorig seizoen én in het seizoen 2017-2018 al op huurbasis voor N.E.C. en voelt zich thuis in
Nijmegen: “Er is altijd wat te doen en je merkt dat N.E.C. echt leeft in de stad. Ik eet wel eens wat
in het centrum, maar ga verder eigenlijk nooit echt uit. Ik houd ervan om lekker thuis te zitten, dan
speel ik een potje FIFA of ben ik aan het Netflixen.”
Daarnaast is de verdediger lovend over de support van de fans dit seizoen: “Het Goffertstadion zit
met thuiswedstrijden helemaal vol, maar ook met uitwedstrijden kunnen we op enorm veel support
rekenen: je hoort onze supporters zelfs meer dan de supporters van de thuisploeg. Die steun doet
ons veel. Het helpt je over een dood punt heen en met zulke supporters achter je, zet je toch een
stapje extra.”

Weer
trekken wij
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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.

Foto: Broer van den Boom

WEDSTRIJD IN BEELD
Op vrijdag 16 september kwam N.E.C. voor het laatst in
competitieverband in actie. Op bezoek bij FC Utrecht zijn de punten in
een doelpuntloos gelijkspel verdeeld. We blikken nog eenmaal terug op
deze wedstrijd door de ogen van huisfotograaf Broer van den Boom.

UITSLAG
FC UTRECHT - N.E.C.

0-0

17

Foto's: Broer van den Boom

18

MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: FEYENOORD
Vanmiddag zal N.E.C. aftrappen tegen de nummer vier van de Eredivisie, Feyenoord. Het laatste treffen, in januari van dit jaar,
tussen beide ploegen eindigde in een 1-4 overwinning voor de Rotterdammers. N.E.C. kwam in de 17e minuut dankzij een goal van
middenvelder Lasse Schöne op voorsprong, maar treffers van Orkun Kökcü (2x), Alireza Jahanbakhsh en Guus Til gooiden roet in
het eten. De laatste keer dat de Nijmegenaren thuis tegen Feyenoord wonnen was op 20 december 2015. Lees hier alles wat je
moet weten over de ploeg uit Rotterdam voor het treffen van vanmiddag.
Feyenoord is één van de grootste voetbalclubs in Nederland en is opgericht op 18 juli 1908. De ploeg uit Rotterdam speelt in de kleuren
rood en wit. De club speelt haar thuiswedstrijden in Stadion Feijenoord, dat in de volksmond De Kuip wordt genoemd. De Kuip is in
1937 gebouwd en heeft een capaciteit van 51.117 zitplaatsen. De huidige trainer van Feyenoord is Arne Slot.
De eerste keer dat Feyenoord landskampioen werd in de hoogste klasse was in 1921, later werd de club nog vaker kampioen, maar
toch werd dat kampioenschap van 1921 als mooiste ervaren. De rollen waren namelijk een keer omgedraaid: de ‘arbeiders’ hadden
de ‘heren’ verslagen. De club uit de havenstad was nu eens een keer de beste van Nederland. In de jaren ‘20 en ‘30 kende Feyenoord
succesvolle jaren, echter tijdens en na de oorlog zat het duidelijk in een mindere fase.
In de jaren ‘70 begonnen echter de gouden periodes van Feyenoord. In 1970 slaagde Feyenoord erin als eerste Nederlandse club de
Europacup I te winnen. Bekende spelers van die tijd waren Wim Jansen, Willem van Hanegem en Coen Moulijn. Een paar maanden
later volgde de Wereldbeker ook nog. In 1974 veroverde Feyenoord de UEFA Cup, eveneens als eerste Nederlandse club, met spelers
als Wim Rijsbergen, Jan Boskamp en Lex Schoenmaker.
Feyenoord is momenteel terug te vinden op een vierde plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot won dit seizoen vijf
wedstrijden, speelde één keer gelijk en verloor ook één keer. Het laatste gebeurde twee weken geleden: na een knotsgekke wedstrijd
uit bij PSV werd het 4-3 en ging de club uit de Maasstad voor het eerst dit seizoen zonder punten naar huis.
Feyenoord is ook dit seizoen weer op drie fronten aan het strijden. Naast dat de club uit Rotterdam in de Eredivisie en de TOTO KNVB
Beker uitkomt, is het ook actief in de Europa League. Momenteel staan de Rotterdammers eerste in groep F van het tweede toernooi
van Europa, boven FC Midtjylland, Lazio Roma en Sturm Graz.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
17' Lasse Schöne

1-0

Competitie:

Eredivisie

32' Orkun Kökcü (pen.)

1-1

Datum: 		

23-01-2022

53' Orkun Kökcü

2-1

Locatie: 		

Goffertstadion

64' Alireza Jahanbakhsh

3-1

Bezoekers: 		

0

91' Guus Til

4-1

Scheidsrechter:

Pol van Boekol

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

14' Orkun Kökcü (pen.)

1-0

Competitie:

Eredivisie

17' Luis Sinisterra

2-0

Datum: 		

25-09-2021

32' Magnus Mattsson

2-1

Locatie: 		

Stadion Feijenoord

44' Cas Odenthal

2-2

Bezoekers: 		

45.495

74' Calvin Verdonk

2-3

Scheidsrechter:

Joey Kooij

80' Guus Til

3-3

89' Guus Til

4-3

92' Cyriel Dessers

5-3

Weer
trekken wij
ten strijde.
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KIDSCLUB
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AFGESCHREVEN HARDWARE
IS GELD WAARD!

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

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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ZAKELIJK

N.E.C. EN HOOFDSPONSOR KLOKGROEP
VERLENGEN SAMENWERKING
KlokGroep is ook de komende jaren hoofdsponsor van N.E.C. Dat kwamen beide partijen onlangs overeen
en werd vanavond, tijdens het ‘Feest van de Eeuw’ ter ere van het honderdjarig bestaan van de bouwende
ontwikkelaar, bekrachtigd met het tekenen van een nieuw contract. Het huidige contract is opengebroken
en verlengd tot de zomer van 2029. Met de verlengde samenwerking maakt KlokGroep de tien jaar als
hoofdsponsor vol.
Algemeen directeur Wilco van Schaik vertelt: “We zijn als N.E.C. ontzettend trots op deze verlenging. En dit is geen gewone
verlenging, maar een belangrijk partnership van maar liefst zeven seizoenen. Het onderlinge vertrouwen dat we in elkaar
hebben is de basis geweest voor deze verlenging. De komende jaren gaan we gezamenlijk verder bouwen aan nieuwe
successen, waarbij we niet vergeten waar we vandaan komen. Nijmegen en omgeving nemen we in ons hart en onze
plannen mee!”
“Toen we in 2019 hoofdsponsor werden van N.E.C. speelde de club nog in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie.
N.E.C. blaakte echter van ambitie en paste ook qua maatschappelijke betrokkenheid goed bij KlokGroep. Die ambitie is de
afgelopen jaren meer dan waargemaakt. Niet alleen de selectie, maar ook de organisatie is nu op Eredivisieniveau. Ook wij
zijn de afgelopen jaren met N.E.C. meegegroeid. We streven nu naar een stabiele plek in het ‘linkerrijtje’. Dat doe je niet
alleen, maar met partners waar je op kunt bouwen. We zijn blij en trots dat onze naam de komende jaren op het shirt van
N.E.C. blijft prijken”, zo stelt Harold van Rooijen, algemeen directeur KlokGroep.
Robin Faber, commercieel manager N.E.C., is blij dat de deal is beklonken: “We zijn aan het einde van vorig seizoen om tafel
gegaan met als doel de huidige verbintenis open te breken en te verlengen. Dit waren direct constructieve gesprekken op de
inhoud, waarbij we elkaar snel vonden gezien onze landelijke uitstraling, sterke regionale verankering en maatschappelijke
ambities. Wij zijn dan ook enorm trots om ook de komende jaren met KlokGroep op de voorkant van ons N.E.C.-shirt te
lopen.”
KlokGroep werd in juni 2019 gepresenteerd als nieuwe hoofdsponsor van de Nijmegenaren. De Nijmeegse bouwgigant
verzorgt het gehele ontwikkel- en realisatietraject van vastgoedprojecten; van initiatief tot en met beheer.
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K AARTVERKOOP

EXCELSIOR - N.E.C.

ZATERDAG 8 OKTOBER 21.00 UUR
GOFFERTSTADION
VIER KAARTEN PER SEIZOEN(CLUB)KAART

SPARTA ROTTERDAM - N.E.C.
ZONDAG 16 OKTOBER 12.15 UUR
SPARTA STADION 'HET KASTEEL'
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - GO AHEAD EAGLES
ZATERDAG 23 OKTOBER 14.30 UUR
GOFFERTSTADION
VIER KAARTEN PER SEIZOEN(CLUB)KAART

Weer
trekken wij
ten strijde.
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TIJDELIJKE AANBIEDING T/M 19 SEPTEMBER

€ 1,99
Voor 1 maand

Word vandaag nog abonnee via disneyplus.nl
Scan & start met streamen

Abonnementsvoorwaarden van toepassing. Geldig van 8-19 september 2022; voor consumenten zonder een Disney+ abonnement. Wordt automatisch
verlengd tegen een bedrag van € 8,99 per maand, tenzij opgezegd. ©2022 Disney en gerelateerde entiteiten.

