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Trotse
hoofdsponsoR
Van N.E.C.
Wij zoeken collega’s
We zijn regelmatig op zoek naar ondernemende collega’s die samen met ons verder
willen groeien, zowel op de bouwplaats als op kantoor. Heb je interesse om bij
KlokGroep te werken, maar heb je op onze site geen vacature gezien die bij je past?
Niet getreurd. Schrijf je in voor onze vacature-update ‘KlokGroep werkt!’ Wij houden je op de hoogte van nieuwe vacatures en je leest meer over ons mooie bedrijf.

SCHRIJF JE NU IN!

En ontvang onze vacature-update

www.werken bij klokgroep.nl

VOORWOORD
Beste N.E.C.’ers,
Na vier overwinningen op een rij hebben we de goede lijn te pakken de afgelopen weken. Afgelopen
vrijdag werd Jong PSV met 2-0 verslagen in het Goffertstadion. Vanavond nemen we het op tegen FC
Volendam. We zullen vanavond vanaf de eerste minuut scherp moeten zijn, omdat we bij een overwinning
afstand nemen van de ploeg uit Volendam.
Eerder dit seizoen boekten we een hele knappe 1-3 overwinning bij FC Volendam. We zullen vanavond
met dezelfde intensiteit de wedstrijd moeten starten, zodat we opnieuw kunnen zegevieren. Minder dan
een overwinning telt gewoonweg niet meer in deze fase van de competitie.
Met de juiste focus, energie en teamdynamiek van de laatste weken moeten de drie punten in Nijmegen
blijven. Ik wens iedereen heel veel plezier bij het kijken van de wedstrijd en wil spelers en staf succes
wensen. Laten we weer met overtuiging deze wedstrijd winnen!

Met sportieve groet,

Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kleding: Hoogenboom Mode

N.E.C.
N.E.C.

FC VOLENDAM

TECHNISCHE STAF
Rogier Meijer (Trainer/Coach)
Ron de Groot (Assistent-Trainer)
Stefan Maletic (Assistent-Trainer)
Marco van Duin (Keeperstrainer)

TECHNISCHE STAF
Wim Jonk (Trainer/Coach)
Sipke Hulshoff (Assistent-trainer)
Edwin Zoetebier (Keepertrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

1. Nordin Bakker (K)

22. Norbert Alblas (K)

16. Barry Lauwers (K)

31. Job Schuurman (K)

22. Joey Roggeveen (K)

3. Rens van Eijden

32. Dion Vlak

4. Kevin Bukusu

2. Brian Plat

6. Jordy Bruijn

3. Marco Tol

7. Elayis Tavsan

4. Micky van de Ven

8. Édgar Barreto

5. Derry Murkin

9. Thibo Baeten

6. Alex Plat

10. Jonathan Okita

8. Kevin Visser

11. Ayman Sellouf

9. Martijn Kaars

12. Thomas Beekman

10. Franco Antonucci

15. Javier Vet

11. Ibrahim el Kadiri

16. Souffian El Karouani

12. Denso Kasius

18. Mathias de Wolf

14. Mike Eerdhuijzen

20. Joep van der Sluijs

15. Dean James

23. Anton Fase

16. Josh Flint

26. Cas Odenthal

17. Darryl Bäly

28. Bart van Rooij

18. Samir Ben Sallam

32. Rangelo Janga

19. Samuele Mulattierie

34. Terry Lartey Sanniez

20. Giannis Iatroudis

71. Dirk Proper

21. Dyllandro Panka

77. Terell Ondaan

23. Zakaria el Azzouzi
24. Calvin Twigt
25. Sjors Kramer
26. Robin Schulte
27. Jay Kruiver
28. Jip Molenaar
29. Leon Maloney
30. Boy Deul
34. Mohamed Betti
38. Darius Johnson

SPORT
SNELDERS

MET

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – FC VOLENDAM

N.E.C. is met vier overwinningen op rij bezig aan een heerlijke serie. Vanavond mag in eigen huis
tegen FC Volendam worden geprobeerd er een vijfklapper van te maken.
Afgelopen vrijdag werd in Nijmegen met 2-0 gewonnen van Jong PSV, door doelpunten van Javier Vet en
Rangelo Janga. Het duurde even voor de openingstreffer genoteerd kon worden, maar de overwinning was
dikverdiend. Achterin heersten aanvoerder Rens van Eijden en zijn chaperone Cas Odenthal, waardoor
echte kansen niet werden weggegeven. Het resulteerde erin dat de ploeg voor de tweede wedstrijd op
rij geen tegentreffer incasseerde. Javier Vet, die al een paar keer dicht bij de openingstreffer was, brak
uiteindelijk na een uur spelen de ban door de 1-0 tegen de touwen te schieten. Toen Rangelo Janga tien
minuten later een hoekschop van Jordy Bruijn tot doelpunt promoveerde was de wedstrijd beslist.
Ook FC Volendam won haar laatste wedstrijd en de ploeg van trainer Wim Jonk scoorde er in dat treffen
met FC Den Bosch lustig op los. In Den Bosch werd het 1-5 voor de wijdbroeken en dat terwijl halverwege
de wedstrijd slechts een 0-1 ruststand op het scorebord stond. Een week eerder verloor Volendam in
eigen huis in een spectaculaire wedstrijd met 3-4 van Roda JC, terwijl nóg een week eerder knap met 1-2
werd gewonnen bij Almere City. Het resulteert erin dat we de Volendamse FC terugvinden op plek 7 op
de ranglijst, één plek lager dan N.E.C. Het onderlinge verschil bedraagt zes punten in Nijmeegs voordeel.
Bij FC Volendam is spits Samuele Mulattieri de gevaarlijke man. De huurling van Inter Milan wist in 21
wedstrijden al veertien keer te scoren en leverde daarnaast ook nog drie assists af. Van de nummer twee
op de Volendamse topscorerslijst, Nick Doodeman (acht treffers), zal N.E.C. vanavond géén last hebben.
De aanvaller vertrok tijdens de afgelopen transferwindow namelijk tussentijds naar SC Cambuur.
Vroeg in dit seizoen wist N.E.C. in de heenwedstrijd in Volendam de volle buit te pakken. Door doelpunten
van Rangelo Janga (2x) en Elayis Tavsan werd in het Kras Stadion met 1-3 gewonnen. Qua opstelling lijkt
trainer Rogier Meijer geen wijzigingen door te voeren ten opzichte van afgelopen vrijdag en de weken
hiervoor. En waarom zou hij ook? Er wordt gescoord, er wordt oerdegelijk verdedigd en de overwinningen
volgen elkaar in rap tempo op, al blijft de Keuken Kampioen Divisie natuurlijk bij uitstek een competitie
waarin alles in één klap zomaar weer anders kan zijn. Laten we hopen dat N.E.C. er vanavond voor zorgt
dat díe vlieger in Nijmegen niet opgaat en er dus 'gewoon' weer gewonnen wordt. We gaan ervoor!

Door Teun van Thiel
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM
12 maart

THUIS

UITSLAG

UIT

MVV

3-2

Jong AZ

FC Eindhoven

1-3

Almere City FC

N.E.C.

2-0

Jong PSV

		

FC Den Bosch

1-5

FC Volendam

		
		
		

FC Dordrecht

1-3

TOP Oss

		

Excelsior

2-0

Jong FC Utrecht

		

Roda JC

2-2

Jong Ajax

		

Go Ahead Eagles

0-0

SC Cambuur

		

NAC Breda

3-2

Helmond Sport

		

Telstar

1-2

De Graafschap

DATUM

THUIS

TIJD

15 maart

N.E.C.

20.00 uur

FC Volendam

		

Jong FC Utrecht

20.00 uur

Jong PSV

		

Jong AZ

20.00 uur

Jong Ajax

DATUM

THUIS

TIJD

19 maart

Almere City FC

20.00 uur

FC Den Bosch

De Graafschap

20.00 uur

Excelsior

		

FC Volendam

20.00 uur

NAC Breda

		

Go Ahead Eagles

20.00 uur

FC Dordrecht

		

Helmond Sport

20.00 uur

Jong FC Utrecht

		

Jong Ajax

20.00 uur

MVV

		

Jong PSV

20.00 uur

Jong AZ

		

Telstar

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

TOP Oss

20.00 uur

N.E.C.

SC Cambuur

20.00 uur

FC Eindhoven

		

		
22 maart

UIT

UIT
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 15 MAART 2021

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

28

21

4

3

55

67

2

De Graafschap

28

20

3

5

21

63

3

NAC Breda

28

18

5

5

30

59

4

Almere City FC

28

18

5

5

25

59

5

Go Ahead Eagles

28

16

6

6

23

54

6

N.E.C.

28

16

5

7

26

53

7

FC Volendam

28

13

8

7

23

47

8

Roda JC Kerkrade

28

12

9

7

13

45

9

Excelsior

28

11

3

14

4

36

10

Telstar

28

9

7

12

2

34

11

MVV Maastricht

28

9

5

14

-22

32

12

Jong Ajax

28

8

7

13

11

31

13

TOP Oss

28

9

4

15

-18

31

14

Helmond Sport

28

7

9

12

-13

30

15

FC Einhoven

28

7

8

13

-11

29

16

Jong FC Utrecht

28

9

1

18

-16

28

17

Jong PSV

28

6

6

16

-20

24

18

Jong AZ

28

6

5

17

-35

23

19

FC Dordrecht

28

6

3

19

-43

21

20

FC Den Bosch

28

4

7

17

-33

19

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Robert Mühren

SC Cambuur

26

Elias Mar Omarsson

Excelsior

18

Thomas Verheijdt

Almere City FC

16

Jeredy Hilterman

Jong FC Utrecht

15

Glynor Plet

Telstar

14

Ralf Seuntjes

De Graafschap

13

Samuele Mulattieri

FC Volendam

13

Sydney van Hooijdonk

NAC Breda

12

Patrick Pflücke

Roda JC Kerkrade

11

Jordy Bruijn

N.E.C.

10
7

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
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Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - FC VOLENDAM
Op 15 maart 2015 speelde N.E.C. Ook thuis tegen FC Volendam. De galavoorstelling van de ploeg
van Ruud Brood eindigde in een 7-0 overwinning. Anthony Limbome, Sjoerd Ars (beiden twee
keer), Alireza Jahanbakhsh, Navarone Foor en Jasper Waalkens zorgden voor de Nijmeegse
doelpunten.
N.E.C. kende een wervelende start van het duel met de nummer vier van de toenmalige Jupiler
League: binnen vijf minuten was het, nadat Christian Santos kort daarvoor nog een grote kopkans
onbenut had gelaten, namelijk al raak voor de Nijmegenaren. Met een perfecte steekpaas lanceerde
diezelfde Santos Alireza Jahanbakhsh, die vervolgens hard en laag voorzette. De bal vloog voorbij
aan de rechtervoet van Sjoerd Ars, maar bereikte wel Anthony Limbombe, die via de paal en de rug
van doelman Theo Zwarthoed voor de 1-0 zorgde.
Niet veel later kon het in groten getale toegestroomde publiek opnieuw op de banken. Kort nadat
Volendam-aanvaller Kevin Brands van afstand nog hard de dwarsligger had geraakt, was het Alireza
Jahanbakhsh die een afvallende hoekschop van Anthony Limbombe onberispelijk hard binnenschoot
en zijn ploeg al snel een comfortabele 2-0 voorsprong bezorgde.
De Nijmeegse sneltrein leek vervolgens even wat gas terug te nemen, maar binnen no-time was
het opnieuw raak voor de ploeg van Ruud Brood: een voorzet van linksback Jeffrey Leiwakabessy
belandde voor de voeten van Sjoerd Ars, die halverwege het eerste bedrijf van dichtbij zijn 21e van
het seizoen kon binnenwerken: 3-0.
Na een halfuur spelen liet Anthony Limbombe het net achter doelman Theo Zwarthoed namelijk
alweer voor de vierde keer deze avond bollen, waarna de Nijmegenaren voor rust nog drie opgelegde
kansen op een volgende treffer in de schoot geworpen kregen; Navarone Foor en Rens van Eijden,
die zich knap door de Volendamse verdediging hadden weten te wurmen, strandden van dichtbij op
doelman Zwarthoed en op slag van rust kopte Sjoerd Ars op aangeven van Limbombe van dichtbij
nog eens hard op de lat.
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UIT DE OUDE DOOS
Ook daarmee was het lot van de elf oranje Volendammers nog niet beslecht, want koud terug uit
de kleedkamer zorgde Sjoerd Ars vanuit een voorzet van Alireza Jahanbakhsh voor zijn tweede en
N.E.C.'s vijfde van de wedstrijd. Daarna deed ook Navarone Foor een duit in het zakje. Hij speelde
zich met een individuele actie op de rand van de zestien knap vrij en zorgde na een goed uur voor
de 6-0.
Uiteindelijk ging de storm enigszins liggen en was de ploeg van Hans de Koning via goede
mogelijkheden van Tom Overtoom en Ludcinio Marengo meerdere keren dicht bij een eretreffer.
Dat liet doelman Joshua Smits, die wederom een uitstekende wedstrijd keepte, zich echter niet meer
overkomen, waarna invaller Jasper Waalkens vlak voor het sluiten van de markt het slotakkoord in
huis had: 7-0.

Weer
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25CM NEW
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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.

INTERVIEW

JAVIER VET: “IK HOOP DAT IK DEzE STIJGENDE
LIJN KAN DOORzETTEN”
Afgelopen zomer kwam hij transfervrij over van De Graafschap en is dit seizoen niet weg te
denken uit het basiselftal van N.E.C. De boomlange middenvelder is bezig aan een goed seizoen in
Nijmegen en heeft het erg naar zijn zin bij de club. Vet heeft bijna het hele seizoen als defensieve
middenvelder gespeeld, maar mag de laatste weken zich ook aanvallend laten gelden. Een rol die
hem op het lijf geschreven lijkt te zijn. De 27-jarige Amsterdammer zal zijn vorm dus ook graag
willen vasthouden. Tijdens dit interview nemen we een kijkje in het leven van Javier Vet bij N.E.C.
en bespreken we zijn ambities als profvoetballer.
Voordat Vet zijn profcarrière begon speelde hij bij verschillende clubs in de regio Amsterdam. Zo begon
hij zijn carrière in de jeugd bij Xanthos en via Zeeburgia, Ajax en AFC kwam hij uiteindelijk terecht bij FC
Dordrecht. Een grotere omweg naar een profclub dan de meeste voetballers, maar Vet ziet het niet
als een omweg. Hij beschrijft het meer als een goede ervaring. “Ik heb eigenlijk altijd wel op een hoog
amateurniveau gespeeld. Het was ook fijn dat je nog gewoon kind kon zijn. Als je vanaf het begin bij een
topclub speelt is het meteen wat serieuzer. Ik ken bijvoorbeeld jongens die in de jeugd hebben gespeeld
bij Ajax en die nog nooit een biertje hadden gedronken. Ik heb die normale dingen wel mee kunnen
maken in mijn jeugd. Zo maak je ook twee kanten van het leven mee. Ook was de combinatie tussen
school en voetbal heel goed te doen. Ik heb dan ook mijn school gewoon kunnen afmaken. Al met al
kijk ik er met een goed gevoel op terug. Uiteindelijk werd Vet opgepikt door FC Dordecht. “Ik ben daar
binnengekomen via het Copa Amsterdam toernooi. De A1 van Ajax doet daar bijvoorbeeld aan mee,
maar ook een selectieteam van een amateurteam. Via die weg ben ik toen gescout door Dordrecht.
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INTERVIEW
Uiteindelijk via FC Dordrecht, Almere City en De Graafschap belandde de Amsterdammer bij N.E.C. “In
eerste instantie wilde ik graag bij een Eredivisie- of buitenlandse club aan de slag. Maar door corona en
de seizoenstop was dit eigenlijk niet meer realistisch. Op een gegeven moment kwam N.E.C. langs en het
verhaal was meteen goed. Ik volgde de club ook via televisie en ik zag ook de potentie in het team. Dat
viel goed samen met de ambities die ik had. Dit was dus veruit de beste optie voor me en ik ben blij dat
ik de keuze heb gemaakt.”
Box-to-Box
Dit seizoen speelt de middenvelder vooral in een defensieve rol in het team Rogier Meijer. Echter zien we
in het nieuwe 5-3-2 systeem van de afgelopen weken ook zijn aanvallende kwaliteiten meer tot zijn recht
komen. “Ik was vroeger bij AFC eigenlijk al een aanvallende middenvelder. Het dieplopen, voor het doel
komen en doelpunten maken was vroeger mijn kracht.” De man uit Amsterdam legt uit waarom hij toch
vooral als een verdedigende middenvelder dient: “In het betaalde voetbal ben ik uiteindelijk wat gezakt
op het middenveld, omdat ik mijn lengte en fysiek meehad en ook goed voor het team kan spelen.” Toch
voelt Vet zich nog steeds lekker in de aanvallende rol. “Voor mijn gevoel heb ik de afgelopen wedstrijden
laten zien dat ik ook uit de voeten kan in een aanvallende rol, maar ik heb ook het loopvermogen om er
verdedigend ook weer te zijn. Met mijn loopvermogen kan ik 90 minuten lang overal op het veld zijn. Ik
zie dit dan ook als een van mijn beste kwaliteiten. Op dit moment ligt de rol als box-to-box middenvelder
mij dus het beste. Bij de Graafschap heb ik ook in deze positie gespeeld vorig jaar.”
Leider
Javier Vet is als 27-jarig een van de oudste spelers uit de selectie. Dit benadrukt nogmaals hoe jong het
team van N.E.C. daadwerkelijk is. Dit geeft de lopende middenvelder natuurlijk meer de kans om de
leiding te nemen in de groep. Toch ziet hij zichzelf niet als de leider in het team. “Ik denk dat spelers
zoals Barreto en van Eijden iets meer de leidende rol op zich hebben. Ik zie wel een groot contrast met
mijn tijd bij De Graafschap. De selectie kende meerdere spelers van boven de dertig en voorderest was
bijna iedereen tussen de 24 en 29 jaar. Dus je merkt wel dat je jonge jongens wat meer kan en moet
corrigeren. Dat is ook wel een van de reden waarom ik N.E.C. zo aantrekkelijk vond. Hier kan ik wat meer
een leidende rol op me nemen.” Verder geeft Vet aan dat het ook goed is voor zijn ontwikkeling. “Ik ben
altijd al een speler geweest die vooropgaat in de strijd, maar ik heb dit buiten het veld nog nooit moeten
laten zien. Nu ik een leidende rol moet vervullen krijg ik de kans om dit aspect te ontwikkelen.”
Droom
Vet heeft, net zoals iedere voetballer, een droomscenario voor zijn voetbalcarrière. “Het was eerst altijd
mijn droom om in de Eredivisie te spelen en dat heb ik al voor elkaar gekregen. Het is altijd mooi om te
kijken hoe hoog je het kan schoppen, maar ben nu ook op een leeftijd waarin ik dingen wil meemaken in
het voetbal. Ik droom al een langere tijd van Engeland, want die speelstijl ligt mij ook goed. Ook lijkt me
het heel vet om daar die cultuur en beleving bij de fans mee te maken. Mochten er zich andere kansen
voordoen om in een ander land te spelen lijkt me dat ook interessant. Het is niet alleen op voetballend
gebied mooi om in het buitenland te spelen, maar ook voor mijn persoonlijke leven. Ik heb nu al meer dan
vier jaar een vriendin en het lijk me leuk om samen met haar het avontuur aan te gaan in het buitenland.
Voor nu concentreer ik me natuurlijk vol op N.E.C., maar het is altijd leuk om te blijven dromen.
15

INTERVIEW
De prestaties van Vet zijn naarmate het seizoen vorderde exponentieel verbeterd. De middenvelder is
momenteel ook tevreden over zijn vorm. “Het gaat tot nu toe prima. Ik hoop dat ik deze stijgende lijn kan
doorzetten en deze vorm kan vasthouden. Ik heb het heel erg naar mijn zin dit seizoen en wil me graag
blijven inzetten voor het team.” De vorm waarin N.E.C. momenteel verkeerd geeft nog een sprankje hoop
voor directe promotie. Toch blijft Vet nuchter. ”Het is mooi dat we nu een mooie vorm aan het opbouwen
zijn, maar we hebben het niet in eigen hand. Er liggen wel kansen als we deze vorm kunnen vasthouden,
maar het is ook wel snel om conclusies te trekken na de slechtere periode, waarin we er een beetje bij
bungelden. Als team willen we natuurlijk plek twee halen, maar we moeten wel realistisch blijven.”
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(new business)

Allround ICT
System-Cloud
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(regio Den Haag)
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Sollicitatie

Hoor jij ook thuis
in ons team?
Check de opstelling op
werkenbijgxsoftware.com

N.E.C. JUNIORS

GENIETEN IN DE MEIVAKANTIE TIJDENS DE
N.E.C. VOETBALDAGEN
In de herfstvakantie stonden de N.E.C. Voetbaldagen weer op het programma en het werd wederom een
daverend succes. Met 102 kinderen, verdeeld over drie dagen, is er ontzettend veel geleerd en genoten.
Inmiddels is de organisatie voor de N.E.C. Voetbaldagen, in de meivakantie, alweer in volle gang! Meld je snel
aan, want er zijn slechts beperkte plaatsen beschikbaar!
Ervaren trainers, waaronder ook oud N.E.C.-spelers, 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.
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. Verder krijg je een rondleiding door
het Goffertstadion, bezoek je een persconferentie met N.E.C. Speler(s) én ontvang jij twee kaarten voor een wedstrijd van
N.E.C., zodra het mogelijk is een wedstrijd te bezoeken.
Wil jij er graag bijzijn? Ga dan naar voetbaldagen@nec-nijmegen.nl en meld je aan! Er zijn per dag 70 plaatsen
beschikbaar, dus wees er op tijd bij!
Wat: N.E.C. voetbaldagen		

Kosten leden juniors: 		Kosten niet-leden:

Wanneer: 1, 2 en 3 mei			

1 dag: €60,-				

1 dag: €75,-

Hoe laat: 09.00 tot 16.00 uur		

2 dagen: €110,-			

2 dagen: €125,-

Waar: De Eendracht			

3 dagen: €145,-			

3 dagen: €160,-
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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

BIKKEL ON TOUR
Een paar weken geleden hebben de Nijmeegse basisschoolkinderen kunnen genieten van hun
carnavalsvakantie. Om de kinderen lekker in beweging te krijgen heeft de gemeente Nijmegen in
verschillende wijken sportactiviteiten georganiseerd. Bikkel was ook van de partij om lekker mee
te sporten met de kinderen! Bikkel had ook een paar verassingen geregeld voor de kinderen. Zo
heeft hij de kinderen blij gemaakt met mooie spelerskaarten en elftalposters!
Op de maandag ging de activiteit van start in Lindenholt. Ondanks dat er een pak sneeuw lag ging
de activiteit wel door en mochten de kinderen, samen met Bikkel, Archery Tag spelen! Bikkel is daar
veelvuldig onder vuur genomen en heeft er waarschijnlijk een paar blauwe plekken aan over gehouden.
Toch waren deze blauwe plekken het zeker waard!
Dinsdag mocht Bikkel als keeper bij het unihockey optreden in Willemskwartier. De kinderen waren veel
te goed voor Bikkel en hij heeft helaas weinig ballen kunnen tegenhouden. Later op de middag heeft hij
spelletjes gespeeld en carnaval gevierd met de kinderen in Dukenburg!
Op donderdag stonden er maar liefst drie wijken op de planning: Hatert, Dukenburg en Lindenholt. In
Hatert mocht Bikkel wederom als keeper bij het unihockey optreden en deze keer ging het verrassend
goed. De kinderen hadden moeite om te scoren, maar tijdens het partijtje vlogen Bikkel de goals om de
oren! In Dukenburg heeft Bikkel gevoetbald en Kin-Bal gespeeld. Helaas gooide de regen roet in het eten,
waardoor Bikkel maar snel doorging naar Lindenholt. Daar heeft Bikkel tijdens het voetballen iedereen
de hoeken van het veld laten! Ook heeft hij een heus TikTok-filmpje opgenomen die te bewonderen valt
op de accounts van ‘Sportnijmegen’! Het was al met al een geslaagde week. Bikkel heeft veel kinderen
laten lachen, high-fives - en ellenbogen gegeven en natuurlijk lekker gesport!
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PROGRAMMA
EN UITSL AGEN
AFGESCHREVEN
HARDWARE
IS GELD WAARD!
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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WEDSTRIJD IN BEELD FC VOLENDAM - N.E.C.
In de eerste seizoenshelft speelde N.E.C. ook al een wedstrijd tegen FC
Volendam. Toen werden de Volendammers in het Kras Stadion met 1-3
verslagen. Doelpunten aan de kant van N.E.C. werden gemaakt door
Elayis Tavsan en tweemaal Rangelo Janga. We blikken nog eens terug op
de wedstrijd door de ogen van huisfotograaf Broer van den Boom.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
FC VOLENDAM - N.E.C.

1-3
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Foto's: Broer van den Boom
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: FC VOLENDAM
Op 1 juni 1920 werd er in Volendam een voetbalclub opgericht onder de naam Victoria. In 1923 veranderde
de naam in Volendam en werd er ook in een oranje tenue gespeeld. Daarvoor waren de clubkleuren rood
en zwart. Na de tweede wereldoorlog speelde Volendam lange tijd in de tweede klasse, ondanks meerdere
malen dichtbij promotie te zijn geweest.
In 1954 doet het betaald voetbal zijn intrede in Nederland. Een jaar later kwam Volendam door middel van de uitgifte
van obligaties ook in het betaalde voetbal terecht. Volendam eindigde het seizoen als derde en plaatste zich zodoende
voor het startseizoen van de Eerste divisie. In de KNVB beker 1957/58 haalde Volendam de finale waarin Sparta te sterk
bleek. Het volgende seizoen werd Volendam kampioen in de Eerste divisie A en promoveerde zodoende voor het eerst
in haar historie naar de Eredivisie.
Volendam schipperde tot 1988 tussen de Eerste Divisie en de Eredivisie. ‘Het andere Oranje’ degradeerde maar liefst vijf
keer. Bij de zesde promotie in 1987 bleek het verblijf in de Eredivisie van langere duur. Volendam bleef een decennium
in de Eredivisie, voordat het in 1998 weer afdaalde naar de Eerste Divisie. Vanaf die degradatie is FC Volendam
voornamelijk actief in de Eerste Divisie. Tweemaal wist de ploeg nog te promoveren; in 2003 en 2008. Beide keren
degradeerde de ploeg echter na één seizoen op het hoogste niveau.
Volendam behaalde tot op heden tweemaal de finale van de KNVB beker. De eerste keer (1958) bleek Sparta met 4-3 te
sterk. In mei 1995 ging Feyenoord er met de beker vandoor na een 2-1 overwinning. De hoogste klassering van de club
is een zesde plaats in de Eredivisie in de seizoenen 1989/90 en 1992/93.
In het huidige seizoen klom FC Volendam na een matig begin op de ranglijst. De ploeg van trainer Wim Jonk doet volop
mee voor de plaatsen voor de play-offs, waarvan het verzekerd zal zijn met de huidige plaatsing op de ranglijst.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
23' Elayis Tavsan

0-1

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

27' Rangelo Janga

0-2

Datum: 		

15-09-2020

93' Martijn Kaars

1-2

Locatie: 		

Kras Stadion

94' Rangelo Janga

1-3

Bezoekers: 		

972

Scheidrechter:

Luca Cantineau

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

18' Kevin Visser

1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

29' Martijn Kaars

2-0

Datum: 		

29-11-2019

47' Jellert van Landschoot

2-1

Locatie: 		

Kras Stadion

93' Ibrahim El Kadiri

3-1

Bezoekers: 		

4145

Scheidrechter:

Kevin Blom

Weer
trekken wij
ten strijde.
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Weer
trekken wij
ten strijde.
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TALENT IN BEELD

TALENT IN BEELD: JORDY VOETS
Tijdens het Talent in beeld lichten wij elke keer een speler uit de Voetbalacademie uit. Deze keer is dat Jordy
Voets, 14 jaar. Dit seizoen spelend in de O16 als verdediger.
N.E.C.
Jordy begon op zijn zesde met voetballen bij RKSV Avesteyn uit Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant). Na één jaar bij Avestyn
en daarna één jaar bij SV Blauwgeel/Jumbo in Veghel, viel zijn talent direct op en vertrok Jordy op jonge leeftijd naar onze
Academie. “Ik zie mijzelf als een fysiek sterke en snelle verdediger die niet bang is om de duels aan te gaan. Mijn sterke
punten zijn bij mij het verdedigend één tegen één verdedigen en dus mijn snelheid. Ik vind dat ik wel nog technischer aan
de bal en wat bewegelijker mag worden. Qua spel kijk ik graag naar verdedigers als Virgil van Dijk van Liverpool of Kalidou
Koulibaly van Napoli. Van Dijk is ook rustig aan de bal en Koulibaly is juist heel agressief in het verdedigen.”
Hoogtepunt
Het absolute hoogtepunt voor Jordy in zijn tijd bij N.E.C. is op persoonlijk vlak. “Om mijn niveau te kunnen halen heb ik een
aantal teams in de Academie overgeslagen. Dat is wel iets moois.”
Buiten het veld
“Buiten het voetbalveld vind ik het leuk om met vrienden samen dingen te doen. Natuurlijk houd ik ook wel van gamen.
Later zou ik ook wel een eigen bedrijf willen starten, maar ik weet nog niet precies wat voor bedrijf dat zou zijn.”
Toekomst
Jordy weet precies wat hij wil. “Ik wil zo snel mogelijk doorstromen naar de Onder 18. Daarna hoop ik mijn debuut te
mogen maken in het eerste elftal van N.E.C. Ooit hoop ik dan een keer een stap hogerop te kunnen maken, in Nederland
of meteen naar het buitenland.
Als ik elke dag het uiterste uit mijzelf ga halen en zorg dat ik het hele pakket heb, dat hoort bij een profvoetballer, dan weet
ik zeker dat ik er wel ga komen.”
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ZELFDE ZENDER, ANDERE NAAM
Weer
trekken wij
ten strijde.

WWW.ESPN.NL
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