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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,
Vanavond trappen we weer af in het Goffertstadion en ontvangen we Roda JC. Voorafgaand aan het
seizoen hadden we wellicht verwacht dat dit een topper zou zijn in de strijd om de prijzen. Ondanks
dat we momenteel niet om de prijzen, maar om de play-offs strijden, is het nog altijd een schitterend
affiche waarbij twee grote ploegen tegenover elkaar staan. Daarbij is het voor ons een belangrijke
wedstrijd, omdat wij definitief willen aanhaken bij de ploegen die strijden voor de play-off plekken.
Voor ons is het duel van vanavond een startschot van een aantal pittige opeenvolgende wedstrijden. Dit
is tevens de kans om aan jullie te laten zien dat we in staat zijn om zulke wedstrijden wekelijks te spelen.
De laatste weken verliezen we niet, maar halen we nog te weinig punten omdat we veel gelijkspelen.
Onze doelstelling voor de komende weken is dan ook om met aanvallend voetbal tot overwinningen te
komen. Het is dan ook zaak om tegen Roda JC de drie punten over de streep te trekken.
Eerder dit seizoen wonnen we op bezoek in Kerkrade en onze ploeg is erop gebrand om vanavond de
wedstrijd opnieuw winnend af te sluiten. Ik ben ervan overtuigd dat we dat, samen met jullie steun,
kunnen bewerkstelligen. Jullie steun wordt door de ploeg als zeer positief ervaren, zowel thuis als uit.
Laten we iets moois neerzetten vanavond. Veel plezier en succes, we rekenen op jullie!

Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kostuum: Hoogenboom Mode
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N.E.C.
N.E.C.

RODA JC

TRAINER

TRAINER

TECHNISCHE STAF
Adrie Bogers
Patrick Pothuizen
Gábor Babos

TECHNISCHE STAF
Rick Plum
Hans Visser
Robert-Jan Zoetmulder
Eric van der Luer

JACK DE GIER

ROBERT MOLENAAR

1. Oliver Zelenika (K)
22. Norbert Alblas (K)

1. Tom Muyters (K)

23. Marco van Duin (K)

16. Radomir Novakovic (K)

31. Mattijs Branderhorst (K)

26. Raf Mertens (K)

2. Guus Joppen
3. Rens van Eijden
4. Josef Kvida
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

2. Henk Dijkhuizen
3. Daryl Werker
4. Richard Jensen
5. Jannes Vansteenkiste
6. Mohamed El Makrini
7. Tim Väyrynen
10. Ba-Muaka Simakala
11. Gyliano Van Velzen
13. Pepijn Schlösser
14. Mario Engels
15. Florian Loshaj
17. Thomas Paumen
18. Mart Remans
19. Mitchel Paulissen
20. Roshon van Eijma
21. Celestin Djim

30. Frank Sturing

22. Niels Verburgh

34. Terry Lartey-Sanniez

24. Nicky Souren

44. Mathias Bossaerts

23. Daniele Zotti

71. Mike Trésor Ndayishimiye

25. Livio Milts

77. Jonathan Okita

27. Mitchel Keulen

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL

4

VOORBESCHOUWING
N.E.C. - RODA JC
N.E.C. begint vanavond in de eigen Goffert aan een - op papier in ieder geval - erg stevig drieluik. Eerst is met
Roda JC de nummer zes van Keuken Kampioen Divisie te gast in Nijmegen, volgende week komt FC Den Bosch
(vierde plaats) op bezoek en een week later moet de ploeg van Jack de Gier het in Rotterdam gaan opnemen
tegen Sparta, dat op dit moment tweede staat. We kunnen dus gerust zeggen dat het weken van de waarheid
worden. Wordt het aanhaken of afhaken?
N.E.C. zal zich in ieder geval gesterkt voelen door een reeks van zeven wedstrijden zonder nederlaag. Natuurlijk,
met het oog de ranglijst is 'niet verliezen' eigenlijk niet genoeg in deze fase van de competitie. Overwinningen
hebben we nodig, maar het voor het vertrouwen is het lekker dat de laatste nederlaag (uit bij FC Eindhoven)
alweer van twee maanden geleden is.
Afgelopen week leek een einde te komen aan de nederlaagloze periode, toen N.E.C. vijf minuten voor tijd nog
tegen een 2-1 achterstand aankeek bij FC Dordrecht. Drie minuten voor tijd wist Jonathan Okita uiteindelijk
toch nog de 2-2 aan te tekenen, waardoor de schade op bezoek bij de nummer zeventien van de ranglijst
beperkt bleef. Roda JC speelde op zijn beurt knap gelijk tegen koploper FC Twente (1-1).
De wedstrijd tussen N.E.C. en Roda JC is ook de wedstrijd tussen de nummers één (Mario Engels, 22 doelpunten)
en twee (Ferdy Druijf, 21 doelpunten) op de topscorerslijst van de Keuken Kampioen Divisie. Natuurlijk is die
tweestrijd van ondergeschikt belang, maar het zou op zijn minst een leuke bijkomstigheid zijn als juist Ferdy
Druijf vanavond weet bij te dragen aan een overwinning op de Limburgers.
Uiteraard is het nog lang niet zover. Roda JC is namelijk een moeilijke tegenstander, als wist N.E.C. de wedstrijd
in Kerkrade eerder dit seizoen met 2-3 te winnen, al moeten we daarvoor wel ver terug in de tijd. Op 8
september van vorig jaar waren het Jonathan Okita, Sven Braken en Anass Achahbar die zorgden voor de
Nijmeegse treffers. Bij Roda JC was Mario Engels uiteraard een van de doelpuntenmakers.
N.E.C. wist dit seizoen meer doelpunten te maken dan Roda JC, maar staat wel zeven plaatsen lager op de
ranglijst. Vanavond is niets minder dan een overwinning nodig om aansluiting te vinden bij 'het linkerrijtje' en
zo zicht te houden op de plaatsen die recht geven aan deelname aan de play-offs, het doel dat de club op dit
moment voor ogen heeft. Dat kan maar op één manier: mouwen opstropen en negentig minuten gas geven
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: RODA JC
Evenals N.E.C. is Roda JC een geboren arbeidersclub. De toenemende winning van steenkool aan het einde
van de 19e eeuw leidde tot een groeiende bevolking in de regio. Onder de mijnwerkers nam de behoefte aan
het beoefenen van sport eveneens toe. Zo ontstonden er in Kerkrade verschillende voetbalclubs. Kerkrade en
Blijerheide fuseerden tot Roda Sport. Verderop in de stad bundelden Juliana en Rapid ’54 de krachten en zo
ontstond Rapid JC. In het jaartal 1962 werd Roda JC gevormd door een fusie van Roda Sport en Rapid JC.
Tot en met het seizoen 1999 – 2000 speelde Roda

Roda JC had aan het begin van dit seizoen hetzelfde doel

JC haar wedstrijden aan de Kaalheide. Het seizoen

als N.E.C., namelijk zo snel mogelijk terugkeren naar

hierop nam de fusieclub het Parkstad Limburg stadion

de Eredivisie. Momenteel staan de Koempels er beter

in gebruik, waar de club momenteel nog altijd haar

voor. Met een zesde plek is Roda JC hard op weg om

wedstrijden speelt. De club wist zesmaal de finale van de

zich te kwalificeren voor de halve finales van de play-offs

beker te bereiken en won deze zelfs twee keer. Dit lukte

om promotie. Ook beschikt Roda JC over de topscorer

de Limburgers in de seizoenen 1996 -1997 en 1999 –

van de Keuken Kampioen Divisie. Met 22 doelpunten

2000. Tot en met het seizoen 2013 – 2014 was Roda JC

blijft Mario Engels Ferdy Druijf, 21 goals, net voor.

na Ajax, PSV, Feyenoord en Utrecht de enige club die

Een overwinning voor de Nijmegenaren zou de club

nog nooit uit de hoogste Nederlandse voetbalafdeling

dichterbij het bereiken van de play-offs brengen.

was gedegradeerd. In het seizoen 2013 – 2014 sloeg
het noodlot echter toe voor de Geel-Zwarten. Sindsdien
schommelt de ploeg van huidig trainer Robert Molenaar
net als N.E.C. tussen Eredivisie en Eerste Divisie.
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interview Jordy Bruijn
Jordy Bruijn: "We willen Roda JC de baas zijn in de Goffert"
Voor de winterstop kwam middenvelder Jordy Bruijn regelmatig binnen de lijnen als invaller bij SC
Heerenveen, de tweede seizoenshelft is de geboren Amsterdammer een vaste waarde binnen de
ploeg van trainer Jack de Gier. Bruijn kwam al vijfmaal in actie voor de Nijmeegse formatie en was
daarin goed voor één goal en één assist. De meeste indruk maakt de middenvelder echter met zijn
spelinzicht en loopvermogen. Vandaag kijken we met Bruijn vooruit op de wedstrijd van vanavond
tegen Roda JC.

Wat heeft je in de winterstop doen besluiten
voor N.E.C. te kiezen, ondanks dat je regelmatig
speelminuten kreeg bij SC Heerenveen?
"Om eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat ik nog
voor N.E.C. zou gaan spelen dit seizoen. De club
volgde me al een tijdje en hadden al eerder een
poging gedaan om me naar Nijmegen te halen.
Echter mocht ik nooit weg van SC Heerenveen,
evenals deze winterstop. Ik had al een aantal
keer gevraagd of ik eventueel uitgeleend mocht
worden, zodat ik meer speelminuten op kon doen.
Uiteindelijk kreeg ik een paar dagen voor het
verstrijken van de deadline toch een belletje van
de directeur dat ik toch tijdelijk mocht vertrekken
en ik wist dat N.E.C. geïnteresseerd was. Toen ik
gesprekken heb gevoerd en er een duidelijk plan

voor me was besloot ik hierheen te komen. Daarbij
is dit een hele mooie club, waarbij de supporters
de hele wedstrijd achter de ploeg staan en het
verschil kunnen maken."
Welk plan schetste N.E.C. en welke rol had jij daarin?
"Ik ben een multi-inzetbare middenvelder die op
meerdere posities uit de voeten kan. Momenteel
heeft N.E.C. niet de beschikking over veel
middenvelders, dus ik denk dat ik daarom al een
welkome versterking was. Daarnaast ben ik iemand
die altijd wil winnen en daar ook alles voor doe. Het
maakt me ook niet uit op welke positie ik speel op
het middenveld. Ik wil winnen en daarbij vind ik het
leuk om zowel aanvallend en verdedigend werk op
te knappen."
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INTERVIEW
Verraste het je dat je al zo snel een vaste
waarde bent?
"Aan de ene kant wel en aan de andere kant niet.
Ik kwam naar N.E.C. om minuten te maken, dat is
natuurlijk vooraf ook uitvoerig besproken. Als je
het vanuit dat oogpunt bekijkt verraste het me niet
dat ik al zo snel basisspeler werd en veel minuten
mocht maken. Aan de andere kant kan ik ook zeggen
dat het me wel verraste, omdat ik tegen Jong FC
Utrecht al mocht invallen. De dag ervoor trainde
ik voor het eerst mee en ik verwachtte niet dat ik
direct speeltijd zou krijgen. Dat gebeurde wel en we
wonnen die wedstrijd ruim. Dat heeft er wellicht
ook voor gezorgd dat ik sneller ben ingestroomd. Ik
ben in ieder geval erg tevreden met de minuten die
ik momenteel krijg."
Wat is volgens jou het verschil tussen de Eredivisie
en de Keuken Kampioen Divisie?
"Er zijn zowel verschillen als overeenkomsten. Je
merkt dat het verschil door de jaren heen kleiner
is geworden. Dat zie je ook dit seizoen weer. SC
Heerenveen stond vijftiende, won twee duels op rij
en vervolgens stijgen ze een aantal plekken. En het
is precies hetzelfde verhaal bij N.E.C. Als wij nu twee
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of drie wedstrijden achter elkaar winnen stijgen
we ook een aantal posities. Maar om antwoord te
geven op de vraag; ik denk niet dat er een heel
groot verschil zit tussen de competities. Anders
zou elke ploeg die degradeert ook heel makkelijk
terugkeren naar de Eredivisie."
Wat verwacht je van de wedstrijd tegen Roda JC?
"Ik heb een positief gevoel over de wedstrijd. Tegen
Almere City hadden we een soort onoverwinnelijk
gevoel en ik denk dat we vrijdag gewoon aan het
langste eind gaan trekken. We hebben met de hele
groep namelijk weer een heel goed gevoel over
deze wedstrijd. Als je een wedstrijd ingaat met het
gevoel dat je geen kans maakt heb je op voorhand al
verloren. Ik verwacht dat zij zich zullen terugtrekken,
waardoor wij het spel kunnen maken. Als het ons
lukt om de bal snel rond te laten gaan kunnen wij
ze kapot spelen en daardoor ruimte in het midden
creëren. We gaan er alles aan doen om aan het
langste eind te trekken en onze reeks verder uit te
breiden. We hebben onze supporters ook weer wat
te bewijzen na het gelijkspel tegen FC Dordrecht."

Door: Luc Keersmaekers
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

7. Mario Engels

1-0

Competitie: Keuken Kampioen Divisie

29. Jonathan Okita

1-1

Datum: 08-09-2018

58. Mitchel Paulissen

2-1

Locatie: Parkstad Limburg Stadion

76. Sven Braken

2-2

Toeschouwers: 8559

81. Anass Achahbar

2-3

Scheidsrechter: Bas Nijhuis

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

7. Gregor Breinburg (pen.)

1-0

56. Gregor Breinburg (pen.)

2-0

Competitie: Eredivisie
Datum: 22-01-2017
Locatie: Goffertstadion
Toeschouwers: 11533
Scheidsrechter: Edwin van de Graaf
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C.- RODA JC
Op 1 mei 2011 ontving N.E.C. in het eigen Goffertstadion ‘de Koempels.’ Roda JC uit Kerkrade kwam op bezoek.
Beide clubs waren in het seizoen 2010 – 2011 stabiele middenmoters in de Eredivisie. Kijkend naar de resultaten
uit het verleden kan er geconcludeerd worden dat beide clubs aan elkaar gewaagd zijn, zo hoopten beide ploegen
het desbetreffende seizoen deelname aan de play-offs om Europees voetbal te bewerkstelligen. N.E.C. had in
de persoon van Bjorn Vleminckx goud in handen. De Belgische spits zou later dat seizoen tot topscorer van de
Eredivisie worden gekroond. Ook de wedstrijd tegen Roda JC zou de spits weer van zich doen gelden.
In de brandende zon wilden beide teams de supporters

zijn tweede van de middag noteren. Sporadisch kwam

trakteren op een spectaculaire voetbalmiddag. Na

Roda JC er nog gevaarlijk uit. In minuut 70 wist Leroy

enkele grote kansen over en weer brak niemand anders

George de bal perfect voor te geven op Vleminckx. Met

dan Eredivisie-topscorer Bjorn Vleminckx de ban voor

een bekeken kopbal was een hattrick voor de Belg een

N.E.C. Na een goede voorzet van Leroy George kon

feit. De frustraties bij Roda JC liepen vervolgens hoog op.

de Belg simpel binnentikken: 1-0. Hierna namen de

De ploeg uit Kerkrade maakte de 90 minuten dan ook niet

Nijmegenaren het heft in handen. Na een prima actie en

met elf man vol. Ruud Vormer kreeg van scheidsrechter

dito afronding wist Remy Amieux het tweede doelpunt

Tom van Sichem tweemaal de gele kaart gepresenteerd

van de middag te produceren. In de tweede helft bleef

en kon vroegtijdig inrukken. Het slotakkoord was voor de

N.E.C. de bovenliggende ploeg en deelde de lakens uit.

man van de middag. De Belgische sluipschutter wist in
de blessuretijd van de wedstrijd zijn vierde treffer van de

Na een prima actie, kort na rust, van Goossens legde

middag binnen te prikken. Zo wist N.E.C. deze wedstrijd

deze de bal breed op Vleminckx. De topschutter mocht

in de Goffert op overtuigende wijze te winnen met 5-0.
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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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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

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

TWEEDE EDITIE ‘SCOOR EEN BOEK!’ VAN START
De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid en N.E.C. hebben anderhalve week geleden voor het tweede
achtereenvolgende jaar het leesproject ‘Scoor een boek!’ afgetrapt. Samen met de bibliotheek gaat de Nijmeegse club
leerlingen van groep 5 en 6 de komende acht weken stimuleren en motiveren meer te gaan lezen. Dit jaar was de
eer aan N.E.C.-verdediger Josef Kvida om het project op basisschool de Hoeven in Beuningen van start te laten gaan.
Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen vanaf groep 5 en 6

om boeken te lezen, wat ook weer goed is voor de

steeds minder plezier beleven aan lezen. Door het leesproject

ontwikkeling van het kind. Na een intensieve periode van

worden bijna 600 kinderen door middel van ‘boeken scoren’

boeken lezen kunnen de kinderen zich tijdens het Fluitsignaal

gestimuleerd en gemotiveerd boeken te lezen. Elke keer

lekker uitleven tijdens een sport- en spelmiddag, daar wordt

dat een leerling een boek heeft uitgelezen verdient hij of zij

tevens de eindstand bekend gemaakt.”

een sticker. Daardoor is het project competitief en willen
leerlingen erbij betrokken zijn. Want wie wil er nu niet scoren?

N.E.C. Maatschappelijk en Open-

Kees Meulendijks van De Bibliotheek Gelderland Zuid zegt:

bare Bibliotheek Gelderland Zuid

“Met Scoor een Boek! zetten we vol in op leesplezier. Alle

hopen dat er zo’n 10.000 boeken

leerlingen houden van lezen, alleen weten sommigen dat zelf

gelezen gaan worden in acht

nog niet. Het is onze taak om de leerlingen zo veel mogelijk

weken tijd. Het Fluitsignaal zal

leesmeters te laten maken zodat ze het plezier in lezen

op 18 april het spreekwoor-

ontdekken. Leerlingen die plezier hebben in lezen, duiken

delijke eindsignaal zijn van

vaker in een verhaal en verhogen vanzelf hun taalniveau. Wie

het project, deze afsluiting

plezier heeft in lezen, leest een leven lang.”

wordt georganiseerd door

ww

w.o
b

gz.n

l/sc
o

studenten van ROC Nij“Dit is een prachtig project”, zegt Luc te Riele van N.E.C.

megen. HOSTING PARTNERS

Maatschappelijk. “Door de samenwerking met Openbare
Bibliotheek Gelderland Zuid maken we kinderen enthousiast
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Johan Cruyff Foundation #NK6vs6 #CruyffCourts
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WEDSTRIJD IN BEELD
FC DORDRECHT - N.E.C.
N.E.C. speelde afgelopen vrijdag met 2-2 gelijk in en tegen Dordrecht. De ploeg van
trainer Jack de Gier wist zich tot tweemaal toe terug te vechten van een achterstand
en was kort voor tijd nog dicht bij de driepunter. De Nijmeegse doelpunten kwamen op
naam van Mart Dijkstra en Jonathan Okita. Met huisfotograaf Broer van den Boom kijken
we terug op het gelijkspel.

UITSLAG
FC DORDRECHT - N.E.C.

2-2
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Door: Broer van den Boom
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ACTIVITEITEN N.E.C. JUNIORS
MAART

GA JIJ MET DE JUNIORS BOWLEN BIJ OLROUND?
Op woensdag 20 maart kunnen de Juniors een uur disco

Opgeven kan bij de receptie van het Goffertstadion of

bowlen bij Olround. Alle leden zijn welkom en kunnen

online via: https://bit.ly/2TehPPI. Mocht het niet lukken

vanaf 16.00 uur een uur bowlen en krijgen vervolgens

om tickets te bestellen kunt u altijd nog even mailen

nog een smakelijke afsluiting in de vorm van een

naar nec-juniors@nec.nijmegen.nl.

patatje, snack én een drankje. Voor een bedrag van
slechts €7,50 kun je je hier al voor opgeven. Indien je
graag met vriendjes of vriendinnetjes wilt komen en op
één baan wilt bowlen (maximaal zes kinderen per baan)
raden we het aan om je gezamenlijk op te geven.

WORD GRATIS LID VAN DE JUNIORS
Wil jij vaker naar toffe activiteiten van de Juniors?

onder andere het bezoeken van de uitwedstrijd tegen

Momenteel kan je je tot augustus gratis aanmelden

Sparta Rotterdam, het discozwemmen bij de Meerval

en heb je de mogelijkheid om vele gratis (of tegen een

in Wijchen, Strong Viking Bikkeldag en een gratis

kleine betaling) activiteiten te bezoeken. Opgeven

toegangsbewijs bij JumpSquare nog op de rol.

voor de Juniors kan door een mail te sturen naar

Dus geef je snel gratis op!

bovengenoemd emailadres. Naast het bowlen staan
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VOETBALSCHOOL

N.E.C. NIJMEGEN START MET VOETBALSCHOOL!
Wil jij tien weken lang je voetbalvaardigheden

N.E.C NIJMEGEN VOETBALSCHOOL

ontwikkelen met unieke oefenstof en de nieuwste

De N.E.C. Nijmegen Voetbalschool vindt plaats op de

trainingsmaterialen? Vanaf zondag 17 maart 2019

volgende datums: zondag 17, 24 en 31 maart, 7 en 14

start de N.E.C. Nijmegen Voetbalschool voor alle

april, 5, 12, 19, 26 mei en 2 juni. De trainingstijden zijn

kinderen van 7 t/m 15 jaar, welke plaats zal vinden

van 9:15 tot 10:30 uur.

op sportcomplex De Eendracht! De trainingen zijn op
zondagochtend van 9:15 tot 10:30 uur.
De deelnemers worden tijdens de 10 zondagen begeleid
door gediplomeerde trainers. Deze begeleiding in
combinatie met de nieuwste trainingsmaterialen
maken de voetbalschool module onvergetelijk!

Weer
trekken wij
ten strijde.
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VOETBALSCHOOL

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

Weer
trekken wij
ten strijde.
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

N.E.C. - FC DEN BOSCH
VRIJDAG 15 MAART 2019 20.00 UUR
GOFFERSTADION

SEIZOEN- OF CLUBCARD VERPLICHTING, ÉÉN OP VIER

SPARTA ROTTERDAM - N.E.C.
ZONDAG 24 MAART 2019 12.15 UUR
HET KASTEEL

1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - JONG AJAX
VRIJDAG 29 MAART 2019 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 29

SPEELRONDE
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UITSLAGEN SPEELRONDE 27

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DAG

DATUM

Vrijdag

1 maart

THUIS

UITSLAG

UIT

SC Cambuur

0-0

TOP Oss

		

Go Ahead Eagles

2-0

MVV Maastricht

		

Roda JC Kerkrade

1-1

FC Twente

		

Almere City FC

2-0

FC Eindhoven

		

Helmond Sport

0-2

Jong PSV

		

Sparta Rotterdam

2-1

RKC Waalwijk

FC Dordrecht

2-2

N.E.C.

		

Jong Ajax

2-2

FC Den Bosch

		

Jong FC Utrecht

0-1

SC Telstar

Jong AZ

1-1

FC Volendam

THUIS

TIJD

		

Maandag

4 maart

DAG

DATUM

Vrijdag

8 maart

UIT

RKC Waalwijk

20.00 uur

SC Cambuur

		

MVV Maastricht

20.00 uur

Almere City FC

		

FC Eindhoven

20.00 uur

Sparta Rotterdam

		

FC Den Bosch

20.00 uur

Helmond Sport

N.E.C.

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

		

TOP Oss

20.00 uur

FC Twente

		

FC Volendam

20.00 uur

Go Ahead Eagles

		

SC Telstar

20.00 uur

FC Dordrecht

		

Jong PSV

20.00 uur

Jong FC Utrecht

Maandag

11 maart

Jong Ajax

20.00 uur

Jong AZ

DAG

DATUM

THUIS

TIJD

Vrijdag

15 maart

		

UIT

SC Cambuur

20.00 uur

Jong PSV

		

Jong FC Utrecht

20.00 uur

FC Eindhoven

		

FC Dordrecht

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

		

MVV Maastricht

20.00 uur

RKC Waalwijk

N.E.C.

20.00 uur

FC Den Bosch

		

TOP Oss

20.00 uur

Jong Ajax

		

Almere City FC

20.00 uur

Sparta Rotterdam

		

SC Telstar

20.00 uur

Jong AZ

		

FC Twente

20.00 uur

FC Volendam

		

Helmond Sport

20.00 uur

Go Ahead Eagles

		

Weer
trekken wij
ten strijde.

25

STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 4 MAART 2019

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

1

FC Twente

27

2

Sparta Rotterdam

3

Go Ahead Eagles

4
5

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

19

3

5

28

60

27

14

9

4

26

51

27

15

5

7

12

50

FC Den Bosch

27

14

7

6

17

49

Jong PSV

27

13

8

6

15

47

6

Roda JC Kerkrade

27

12

7

8

8

43

7

TOP Oss

27

12

6

9

3

42

8

MVV Maastricht

27

12

6

9

2

42

9

Jong Ajax

27

12

5

10

11

41

10

Almere City FC

27

12

4

11

-6

40

11

RKC Waalwijk

27

12

3

12

2

39

12

FC Volendam

27

9

10

8

-2

37

13

N.E.C.

27

9

9

9

5

36

14

FC Eindhoven

27

10

5

12

-1

35

15

SC Cambuur

27

9

8

10

-3

35

16

SC Telstar

27

8

4

15

-18

28

17

FC Dordrecht

27

5

7

15

-22

22

18

Jong AZ

27

4

9

14

-21

21

19

Helmond Sport

27

2

8

17

-24

14

20

Jong FC Utrecht

27

3

5

19

-32

14

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

Mario Engels

Roda JC

22

Ferdy Druijf

N.E.C.

21

Lars Veldwijk

Sparta Rotterdam 17

Huseyin Dogan

TOP Oss

15

Tom Boere

FC Twente

13

Nick Venema

Jong FC Utrecht

13

Stefano Beltrame

FC Den Bosch

12

Danilo Pereira

Jong Ajax

12

Mohamed Rayhi

Sparta Rotterdam 11
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN

KEUKEN KAMPIOEN
DIVISIE OP FOX
Elke vrijdag
20.00
22.00

LIVE: Schakelprogramma
Samenvattingen

Elke maandag
20.00

Weer
trekken wij
ten strijde.

LIVE: Wedstrijd

Gratis op jouw TV. Kanaal 11 of
27 14

