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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – AJAX

De Goffert zal zaterdag het strijdtoneel zijn voor het duel met koploper Ajax. De ploeg van Rogier Meijer zet – na een
week rust – de jacht op plaats acht voort. Het vorige duel met FC Twente eindigde in een ongelukkige nederlaag, waarbij
Ali Akman een schorsing opliep. De Turkse goalgetter zal dus het affiche tegen de Amsterdammers aan zich voorbij
moeten laten gaan.
Ajax kende een turbulente week, waarin duidelijk werd dat het na dit seizoen afscheid neemt van trainer Erik ten Hag
en het de bekerfinale verloor van concurrent PSV. De Tukker krijgt vanaf volgend seizoen, de taak om Manchester
United terug naar successen te leiden. De oefenmeester zal er alles aan doen om in zijn laatste maanden als Ajacied,
het landskampioenschap naar Amsterdam te brengen. De hoofdstedelingen zullen er na de verloren bekerfinale van
afgelopen week gebrand op zijn om een goed resultaat te behalen.
N.E.C. kende een rustig weekend, waarin het niet in competitief verband in actie hoefde te komen. De Nijmegenaren
kozen er wel voor om een oefenwedstrijd te spelen tegen SC Heerenveen. Het duel met de Friezen werd afgewerkt in het
Gelderse Wenum-Wiesel, waar de ploegen tot een 1-1 eindstand kwamen. Wilfried Bony nam de Nijmeegse treffer voor
zijn rekening. Een week eerder kwam FC Twente opzoek bij in de Goffert. De Tukkers namen de drie punten mee naar het
Oosten door doelpunten van Virgil Misidjan en Dimitrios Limnios.
Eerder dit seizoen kende N.E.C. een ongelukkige wedstrijd in de hoofdstad. De Nijmeegse formatie stond na 39 minuten
al met maar liefst 5-0 achter. Hier hield de score – gelukkig voor de Nijmegenaren - ook op. In tegenstelling tot de
wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA, keert Ajax momenteel niet in de beste vorm en dus liggen er kansen voor de ploeg
uit de Keizerstad.
De strijd om de play-offs ligt momenteel compleet open, met maar liefst vijf ploegen die nog serieus in de race zijn. FC
Groningen, Go Ahead Eagles, N.E.C., SC Cambuur en SC Heerenveen zullen allen proberen een gooi richting Europees
voetbal te doen.
Door de schorsing van Ali Akman ligt de spitspositie open bij de Nijmegenaren. Vooraf leek Wilfried Bony deze positie in
te gaan vullen, ‘daddy cool’ viel echter geblesseerd uit op de laatste training. Rogier Meijer zal moeten puzzelen om de
voorhoede op orde te krijgen.
Door Dave Burgers
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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
ROBOT FLOOR OP BEZOEK BIJ N.E.C. - AJAX
Voor aanvang van de wedstrijd N.E.C. - Ajax zal er naast de elftallen van beide teams nog een bijzondere gast
het veld betreden. Het gaat om Robot Floor. Dit futuristische apparaat beschikt over een camera met audio
en staat in directe verbinding met de twaalfjarige Jayro. Dit is een Nijmeegse voetbalfanaat die vanwege zijn
acute leukemie niet in staat is naar het stadion te komen. Dankzij de techniek krijgt Jayro de mogelijkheid om
virtueel de warming up van de spelers mee te maken, vragen te stellen aan trainer Rogier Meijer en samen met
de selecties en scheidsrechter het veld op te lopen voor aanvang van de wedstrijd. „Toen wij benaderd werden,
kreeg ik een brok in mijn keel”, laat moeder Elleke weten. „Jayro zelf werd er ook stil van. Vanuit hoeken die je niet
verwacht leven mensen met ons mee. Dit geeft ons allemaal enorm veel kracht om door te gaan. Jayro kijkt hier
enorm naar uit!”
De actie is opgezet door N.E.C. Maatschappelijk, een stichting binnen N.E.C. die zich inzet om inwoners van Het
Rijk van Nijmegen te verbinden, te helpen en te ontwikkelen. Projectcoördinator Bart de Lange legt uit: „De actie
sluit aan bij de missie om samen met onze partners geluksmomenten te bezorgen bij mensen uit de regio, we zijn
heel blij dat we Jayro op deze manier kunnen helpen.” Robot Floor is in Nederland eerder ingezet bij soortgelijke
projecten van Feyenoord en het Nederlands Elftal en komt uit de koker van de het Europese netwerk Football for
Development (EFDN).
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM

31

TIJD

UIT

8 april

Go Ahead Eagles

20.00 uur

Willem ll

9 april

FC Utrecht

18.45 uur

Fortuna Sittard

Ajax

20.00 uur

Sparta Rotterdam

N.E.C.

21.00 uur

FC Twente

		
10 april
		

SC Heerenveen

12.15 uur

FC Groningen

		

PSV

14.30 uur

RKC

		

Vitesse

14.30 uur

SC Cambuur

		

Heracles

16.45 uur

Feyenoord

		

PEC Zwolle

20.00 uur

AZ

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

22 april

FC Twente

20.00 uur

Sparta Rotterdam

23 april

N.E.C.

16.30 uur

Ajax

		

AZ

18.45 uur

SC Heerenveen

		

RKC

20.00 uur

PEC Zwolle

		

SC Cambuur

21.00 uur

PSV

Willem ll

12.15 uur

Vitesse

24 april

SPEELRONDE

THUIS

		

FC Groningen

14.30 uur

Heracles

		

Feyenoord

14.30 uur

FC Utrecht

		

Fortuna Sittard

16.45 uur

Go Ahead Eagles

DATUM
29 april
30 april

THUIS
FC Utrecht

TIJD

UIT

20.00 uur

N.E.C.

Ajax

18.45 uur

PEC Zwolle

		

Heracles

20.00 uur

FC Twente

		

Sparta Rotterdam

21.00 uur

AZ

SC Heerenveen

12.15 uur

SC Cambuur

1 mei
		

Fortuna Sittard

14.30 uur

Feyenoord

		

Go Ahead Eagles

14.30 uur

Vitesse

		

PSV

14.30 uur

Willem ll

		

RKC

20.00 uur

FC Groningen
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STAND EREDIVISIE
PER 14 APRIL 2022

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

Ajax

29

2

PSV

29

23

3

3

70

72

22

2

5

39

3

Feyenoord

68

4

FC Twente

29

19

4

6

39

61

29

17

7

5

13

5

58

AZ

29

17

4

8

21

55

6

Vitesse

28

13

5

10

-8

44

7

FC Utrecht

29

11

9

9

8

42

8

FC Groningen

29

9

9

11

-6

36

9

Go Ahead Eagles

29

10

6

12

-8

36

10

N.E.C.

29

9

8

13

-11

35

11

SC Heerenveen

29

9

7

16

-10

34

12

SC Cambuur

29

10

3

15

-17

33

13

Heracles

29

8

6

14

-11

30

14

RKC Waalwijk

29

6

10

13

-15

28

15

Fortuna Sittard

29

6

5

17

-34

23

16

PEC Zwolle

27

6

5

18

-22

23

17

Willem ll

29

6

5

18

-29

23

18

Sparta Rotterdam

27

4

10

13

-19

22

TOPSCORERS EREDIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Sébastien Haller

Ajax

20

Guus Til

Feyenoord

15

Jesper Karlsson

AZ

14

Ricky van Wolfswinkel

FC Twente

14

Loïs Openda

Vitesse

13

Loïs Openda

Vitesse

12

Dusan Tadic

Ajax

12
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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. - AJAX
Op 6 november 2005 trad N.E.C. aan voor een achteraf memorabele thuiswedstrijd tegen het Ajax van
toenmalig trainer Danny Blind. De Nijmegenaren sloten de koude winterdag af met drie punten en konden
zo feest vieren in de Goffert. De enige doelpuntenmaker van de middag was Oranje-international Romano
Denneboom.
N.E.C. dat toen een aantal grote namen als Peter Wisgerhof, Andrzej Niedzielan en Björn van der
Doelen in de basis had staan, wist met een gesloten defensie overtuigend resultaat te boeken. Ajax
was op het moment van ontmoeten hopeloos uit vorm, sterspelers als Ryan Babel, John Heitinga en
Wesley Sneijder wisten geen moment te imponeren. Ajax eindigde dit seizoen ook op de vierde plaats
achter PSV, AZ en Feyenoord. De Amsterdammers wisten wel de play-offs te winnen en zo dus in de
voorronde van de Champions League in te stromen. N.E.C kende in het vervolg van het seizoen een
wisselvallig verloop met uiteindelijk een tiende plaats, één plaats boven Vitesse.
De eerste helft kende een tam verloop, waarin Ajax de grootste kansen had, maar deze niet wist te
benutten. De voorzetten van Mauro Rosales en Ryan Babel wisten de Griekse spits Yannick Annastasiou
niet te vinden. Dit was te danken aan goed werk van Jonas Olsson en Peter Wisgerhof. Na de rust
schoot de ploeg van Cees Lok uit de startblokken. Dennenboom zorgde al na een minuut dat de bal
achter Ajax-goalie Stekelenburg in het doel lag. N.E.C. was hiermee los en was opzoek naar meer goals.
Het was nog een aantal keer dichtbij, maar kon niet de score verdubbelen. In de 89e minuut was het
tijd voor een publiekswissel, doelpuntenmaker Romano Dennenboom kreeg een staande ovatie van
het Nijmeegse publiek. Hij werd vervangen door Muslu Nalbantoglu.
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VOETBAL ACADEMIE

K AARTVERKOOP

FC UTRECHT - N.E.C.

VRIJDAG 29 APRIL 20.00 UUR
DE GALGENWAARD
UITVERKOCHT

N.E.C. - GO AHEAD EAGLES
ZONDAG 08 MEI 12:15 UUR
GOFFERTSTADION
VIER KAARTEN PER CLUBKAART

PSV - N.E.C.

WOENSDAG 11 MEI 20:00 UUR
PHILIPS STADION
1 KAART PER UITKAART

Weer
trekken wij
ten strijde.
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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
Afgelopen zaterdag speelde N.E.C. tegen het FC Twente van Ron Jans. De
ploeg uit de Keizerstad speelde een prima wedstrijd, maar zag de hoop
verdwijnen na een rode kaart van Ali Akman. Twente maakte gebruik van
de situatie en wist de drie punten mee te nemen naar het Oosten.

UITSLAG
N.E.C. - FC TWENTE

0-2

16

Foto's: Broer van den Boom
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: AJAX
Zaterdag 23 april komt koploper Ajax op bezoek in de Goffert. De hoofdstedelingen zijn nog vijf wedstrijden
verwijderd van de titel, het is aan de ploeg van Rogier Meijer om een sta-in-de-weg te zijn. Eerder dit seizoen
gingen de Nijmegenaren er hard af tegen de ploeg van Erik Ten Hag.
Ajax behoort samen met Feyenoord en PSV tot de traditionele top drie van Nederland. Van deze drie clubs heeft
Ajax met 35 landstitels, de grootste successen behaald. Ook internationaal zijn de successen afgelopen periode
weer aan het toenemen, momenteel bezit het de veertiende plaats op de Europese ranglijst. De club kende zijn
grootste successen in de jaren 70, waarin het drie keer de Europa Cup l wist te winnen. In 1995 werd hier nog een
vierde Europese titel aan toegevoegd met de Champions League.
De club is opgericht in 1900 en speelde onafgebroken op het hoogste niveau van Nederland. Waar de club eerder
zijn thuisbasis vond in het Olympisch stadion en de Meer, is het sinds 1996 actief in de Johan Cruijff ArenA. Het
nieuwe millennium werd nog ingeluid met drie landstitels en een kwartfinale Champions League, maar vanaf
2004 ontstond er een ware titeldroogte in Amsterdam. De club wist maar liefst zeven jaar geen kampioen te
worden. Hierna ontvouwde zich een droomscenario voor de ploeg van toenmalig trainer Frank de Boer. In
een kampioenswedstrijd tegen FC Twente wist het in een thriller van een wedstrijd een einde te maken aan
de droogte. In de jaren hierna was Ajax dominant en reeg het de titels aan één, totdat PSV investeerde en de
Amsterdammers weer in haalde. De ploeg uit Amsterdam werd hierna vier jaar geen kampioen.
In 2018 werd een koerswijziging ingezet onder huidig trainer Erik ten Hag. Het eerste jaar moest hij nog de titel
aan zich voorbij laten gaan, hierna ging het alleen maar beter met Ajax. De Tukker kende zijn grootste succes
in 2018/2019 waarin het door een ijzersterke Champions League campagne op een haar na de finale miste en
landskampioen wist te worden. De jaren hierna bleef Ajax een maatje te groot voor de rest van de Eredivisie.
Dit seizoen lijken er voor het eerst weer scheurtjes te zitten in de formatie van de hoofdstedelingen, ook al
bezitten ze de eerste plaats en lijken ze op weg naar de 36e landstitel. Erik ten Hag zal het seizoen graag met een
kampioenschap af willen sluiten, aangezien hij na dit seizoen vertrekt naar Manchester United.

Foto: teamfoto Ajax
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
6’ Sébastien Haller

1-0

Competitie:

Eredivisie

10’ Noussair Mazraoui

2-0

Datum: 		

14-08-2021

14’ Bart van Rooij (e.d.)

3-0

Locatie: 		

Johan Cruijff ArenA

20’ Dusan Tadic

4-0

Bezoekers: 		

32275

39’ Dusan Tadic

5-0

Scheidsrechter:

Bas Nijhuis

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

4’ Wojciech Golla

0-1

Competitie:

Eredivisie

8’ David Neres

0-2

Datum: 		

08-04-2017

32’ Betrand Traoré

0-3

Locatie: 		

Goffertstadion

54’ Ferdi Kadioglü

1-3

Bezoekers: 		

12.500

60’ Bertrand Traoré

1-4

Scheidsrechter:

Bas Nijhuis

78’ Hakim Ziyech

1-5

Weer
trekken wij
ten strijde.
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INTERVIEW

LASSE SCHÖNE
Hey Lasse, hoe is het met je?
Gaat eigenlijk heel goed de laatste tijd. De zon die schijnt weer, altijd goed voor het humeur.
Hoe kijk je terug op jouw seizoen tot nu toe?
Toch wel met een positief gevoel. Het is met pieken en dalen geweest, maar ik denk dat we heel blij
mogen zijn met waar we nu staan. Als je een paar keer wat meer mazzel hebt, dan heb je zelfs nog
een aantal punten meer. Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn, laat ik dat voorop stellen.
Als er een aspect is waar je het meest trots op bent, wat is dat dan?
Toch wel de handhaving denk ik en de manier waarop, met een groot deel dat geen Eredivisie
ervaring had, juist blijven willen voetballen. Je ziet dat die jongens moeiteloos mee kunnen op dit
niveau, dat is wel een compliment waard.
Wat is jouw rol geweest bij het begeleiden van deze jonge onervaren spelers?
We hebben natuurlijk een aantal onervaren jongens die al het één en ander hebben meegemaakt.
Die weten hoe het is om op hoog niveau te spelen en daar te blijven presteren.
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INTERVIEW
Dat is hard werken en komt allemaal niet vanzelf. Als ik zie hoe die jonge jongens bezig zijn geeft mij
dat ook weer veel energie.
Welke boodschap zou jij de jonge spelers die aan de start van hun carrière staan willen meegeven?
Doe alles op zijn tijd. Het liefste maakt iedereen gisteren nog de stap naar Barcelona. Ik heb natuurlijk
een heel ander pad bewandeld, ik zeg niet perse dat het de juiste is, maar als jij de kwaliteit hebt en
hard blijft werken, dan het komt wel. Het hoeft niet allemaal gisteren al gebeurd te zijn.
Is het eerder aan grote transfers denken, iets dat meer van de nieuwe generatie is of speelde dit
ook al toen jij begon aan je loopbaan?
Ik denk dat het nu wel een stuk sneller gebeurd. Wanneer het een halfjaar goed gaat wordt er gelijk
gesproken over transfers. De ene kan dat makkelijk aan, maar de ander sneeuwt daar dan toch een
beetje onder. Ik zie bij mijn zoon in het team al dat er aan alle kanten aan ze getrokken wordt. Je hoeft
echt niet op je elfde al bij een grote club te spelen. Het hoeft allemaal niet zo snel.
Denk je dat het ook zijn voordeel heeft om later in het profvoetbal in te stromen, zodat er in je
jeugd misschien wat meer vrijheid is voor je persoonlijke ontwikkeling?
Het wordt nu in de jeugd alleen maar meer met het trainen en de druk die erop komt. Je hebt nu
natuurlijk ook social media erom heen en dat had je niet toen ik jong was. Dat zijn allemaal extra
prikkelingen die ze krijgen. Als jonge jongen is het dan wel heel lastig denk ik om sterk in je schoenen
te blijven staan.
Is het dan voor jonge spelers mentaal ook een stuk zwaarder geworden?
Dat denk ik zeker. Vroeger las je een aantal columns of artikelen in de krant. Nu zijn er duizenden die
een mening over je hebben. Ik lees dat niet meer, maar in de jeugd heb je daar wel meer oog voor.
De trainer liet laatst voor de camera weten dat op de data te zien is dat je fysiek nog makkelijk mee
kan op dit niveau, terwijl je één van de ouderen bent in de selectie.

Weer
trekken wij
ten strijde.
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INTERVIEW
Hoe kijk jij aan tegen jouw toekomst als voetballer?
Leeftijd is maar een getal. Zolang ik me goed voel en er plezier in heb ga ik door. Voetbal is nog steeds
hartstikke leuk. Zolang ik voorop kan lopen en nog wedstrijden kan spelen, dan blijf ik doorgaan.
Wanneer je merkt dat je achteraan bungelt, kun je beter de eer aan jezelf houden.
Kun je denk je makkelijker op dit niveau mee, omdat je op topniveau gespeeld hebt?
Dat denk ik niet. Je ziet ook op andere niveaus dat jongens het nog langere tijd volhouden. Het ligt
ook aan het type speler dat je bent en hoeveel tijd en energie je erin steekt om fit te blijven. Je moet
niet denken dat ervaring genoeg is, je moet in jezelf blijven investeren.
Heb je al een idee wat je na je carrière zou willen doen?
Ik vind kleding en mode erg interessant, maar hoe ik dat ga vormgeven weet ik allemaal nog niet.
Een eigen winkel waar je jezelf kan uiten op een creatieve manier zou misschien leuk zijn. Vier keer
per jaar als merk een lijn uitbrengen waar je allemaal show mee moet lopen zie ik ook niet zo zitten,
niet teveel verplichtingen.
Zie je naast de mode voor jezelf ook nog een rol weggelegd in het voetbal?
Als trainer zie ik mezelf niet zo zitten, eerder in een bestuursfunctie. Dat kun je natuurlijk makkelijk
zeggen, maar ik heb er nog geen verstand van, dat moet je leren. Je gooit jezelf wel in het diepe, maar
dat is tegelijk ook een mooie uitdaging.
De volgende wedstrijd is tegen Ajax, je oude liefde, hoe kijk je nu naar Ajax?
Het is altijd leuk om te spelen tegen Ajax. Ze hebben natuurlijk een moeilijke periode achter de rug,
maar ze staan er nog steeds goed voor. Ik maak me geen zorgen, ik denk dat ze kampioen worden,
want het is gewoon de beste ploeg. Wij gaan er natuurlijk wel alles aan doen om zaterdag het ze hier
heel moeilijk te maken.
Wat verwacht je van de wedstrijd aankomende zaterdag?
Aan het begin van het seizoen verloren ze de Johan Cruijff schaal en moesten ze daarna tegen ons en
nu verliezen ze de bekerfinale en moeten ze tegen ons. Daar hebben we niet veel geluk mee. Ze zijn
nu niet in beste vorm, maar laten we eerlijk zijn, het is gewoon de beste ploeg. Zij moeten niet hun
beste dag hebben, willen wij resultaat halen. We gaan er uiteraard wel alles aan doen. Het is altijd een
leuke wedstrijd om te spelen en wij gaan er alles aan doen om de punten hier te houden.

Weer
trekken wij
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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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N.E.C. JUNIORS

N.E.C. VOETBALDAGEN STAAN VOOR DE DEUR
In de meivakantie staan de N.E.C. Voetbaldagen weer op het programma, georganiseerd door trainers van de
FUNAcademy. De FUNAcademy is een nieuw onderdeel binnen N.E.C. waar je binnenkort zowel groeps- als
privétrainingen kan volgen. De N.E.C. Voetbaldagen zijn gepland op 2,3 en 4 mei. Je kunt je aanmelden voor één of
meerdere dagen, in deze dagen heb jij de tijd om je talent te tonen aan de aanwezige scouts!
Ervaren trainers van de FUNAcademy 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. Er
zijn per dag 70 plaatsen beschikbaar, dus wees er op tijd bij! 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.
Naast het voetballen is er ook ruimte voor andere activiteiten, zoals het bekijken van de trainingen bij de selectie, spelletjes en
een rondleiding door de Goffert! De N.E.C. Voetbaldagen vinden plaats op maandag, dinsdag en woensdag. Het is mogelijk om je
voor één, twee of drie dagen in te schrijven. De kosten voor de voetbaldagen vind je in het schema hieronder.
Aantal dagen

Prijs juniorleden

Prijs niet-leden

1 dag

€ 60,-

€75,-

2 dagen

€ 110,-

€125,-

3 dagen

€ 145,-

€160,-

Partnerverenigingen van N.E.C. zijn: Berghem Sport, Beuningse Boys, Blauw Geel, Blauw Wit, DVOL, EGS, Nijmegen, Oranje Blauw,
Woezik, WVW, Overasseltse boys, OSC Oosterhout, HVCH, Trekvogels, DIO, Quick 1888, SC Bemmel, Olympia’18, BVC, Union,
Brakkenstein, Ewijk, FC Lienden, Leones, SV Heumen, Constantia, Treffers, SV Orion, Voetbaloa, SIOL, Jonge kracht, TEC Tiel, SKV
Wageningen, Vianen Vooruit, SV Milsbeek, JVC Cuijk, Vitesse '08, Top Oss.
Indien jij lid bent van één van bovenstaande clubs, sponsor jij ook jouw club. Bij een aanmelding voor één trainingsdag ontvangt
jouw amateurvereniging €5,-, bij twee trainingsdagen € 10,- en bij drie trainingsdagen €15,-.
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