STRIJDPLAN

N.E.C. - GO AHEAD EAGLES
www.nec-nijmegen.nl

Weer
trekken wij
ten strijde.

ZONDAG 23 OKTOBER 2022
14:30 uur

INTERVIEW

JORIS KRAMER
Joris Kramer neemt het zondagmiddag om 14.30 uur met N.E.C. in het Goffertstadion op tegen
Go Ahead Eagles. De 26-jarige mandekker heeft vorig seizoen op huurbasis in het rood en geel
van de Deventenaren gespeeld en neemt het zondag dus op tegen zijn oud-teamgenoten. Voor
zijn enkelblessure vormde Kramer samen met Iván Márquez het centrale blok in de defensie van
de Nijmegenaren, waarin het duo maar vier doelpunten in vijf wedstrijden incasseerde. Zondag
maakt de Heilooër, na anderhalve maand blessureleed, zijn rentree in de wedstrijdselectie.
Over zijn blessure zegt Kramer het volgende: “Stomme pech. Ik ben door mijn enkel gegaan,
waardoor ik een enkelband heb gescheurd. Het gaat inmiddels weer goed met me. Mijn herstel is
uiteindelijk sneller gegaan dan verwacht en ik zit zondag bij de wedstrijdselectie.” Kramer had in de
ziekenboeg steun aan teamgenoot Jordy Bruijn: “Het is natuurlijk nooit leuk om geblesseerd te zijn,
maar zijn aanwezigheid maakte het herstel wel ‘gezelliger’. Als het aan mij ligt ga ik zondag minuten
maken, maar de trainer maakt uiteindelijk de beslissingen.”
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INTERVIEW
Overstap naar N.E.C.
“Ik heb bij Go Ahead Eagles een goed seizoen gehad, waardoor er redelijk wat interesse was. N.E.C.
heeft goede plannen richting de toekomst en heeft - net als ik - veel ambitie. N.E.C. maakt op het
gebied van professionalisering een goede ontwikkeling door en heeft de potentie om een stabiele
subtopper te worden. Verder merk je direct dat N.E.C. een hele warme club is. Ik ben in een gezellige
omgeving terechtgekomen, waar ook erg hard wordt gewerkt.” Kramer heeft bij N.E.C. een meerjarig
contract getekend: “Het was tijd om ‘los van AZ te zijn’ en vastigheid voor mij en mijn gezin te creëren.”
Kramer voelt zich op zijn plek: “Ik pas mezelf makkelijk aan. Ik heb geen enkel moment het gevoel
gehad dat ik ‘de nieuwe jongen’ ben. Ik heb het naar mijn zin en de sfeer in het elftal was vanaf dag
één goed. Ik kan het met iedereen goed vinden, maar trek het meeste met Bart, Dirk, Jordy, Magnus
en Mattijs op: daar zit ik mee aan tafel.”
Nijmegen
“Ik ben druk met de verhuizing geweest, maar kom regelmatig in het centrum. Nijmegen is een leuke
stad en je merkt dat het hier ‘leeft’ Ik heb gisteren wat ‘quality-time’ met mijn gezin gehad. We hebben
geluncht in Nijmegen en zijn met de kinderwagen door de stad gelopen. In mijn vrije tijd padel ik
graag en golf af en toe met vrienden. Als ik een weekend vrij ben, ga ik terug naar Alkmaar. Ik vind
het fijn om af en toe afgeleid worden van het voetbal. Ik heb nog een huisje in Alkmaar, waar we dan
verblijven.
Huidig seizoen
Kramer ziet nog ruimte voor verbetering: “Met de kwaliteiten die wij hebben is tien punten uit tien
wedstrijden te weinig. We hebben aan de andere kant wel bewezen dat we een lastig ploeg zijn
om tegen te spelen. Je scoort - en wint - niet zomaar van ons. Het komt er soms nog niet zo uit als
we willen, maar de wil is er en ik heb er alle vertrouwen in dat we de wedstrijden ook naar ons toe
kunnen trekken. Voor mij persoonlijk is het van belang om fit te zijn én te blijven.Ik heb geluk gehad
dat het ‘maar een enkelbandblessure’ is geweest, want ik voel me fysiek en conditioneel fit. Ik wil veel
minuten maken en belangrijk voor het team zijn. De doelstelling is een ticket voor de play-offs en als
ik naar onze kwaliteiten kijk, is dat ook realistisch.
Systeem
De overwinning tegen Fortuna Sittard geeft vertrouwen. Over een eventuele vijfmansdefensie zegt
Kramer het volgende : “Ik heb vorig seizoen, voornamelijk in de grote wedstrijden, ook met vijf
verdedigers gespeeld en dat ligt mij goed. Ik vind het leuk om in verschillende systemen te spelen
en heb geen voorkeur voor één systeem. Er lijkt veel verschil in de verschillende systemen te zitten,
maar dat valt mee. In een vijfmansverdediging stapt één back door, waardoor bijvoorbeeld het druk
zetten hetzelfde blijft. Ik weet nog niet hoe we zondag gaan spelen, dat horen we één dag voor de
Weer
wedstrijd.”

trekken wij
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GO AHEAD EAGLES

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
René Hake (trainer/coach)
Roeland ten Berge (assistent-trainer)  
Frank Berghuis (assistent-trainer)  
Tristan Berghuis (assistent-trainer)
Eric Weghorst (keeperstrainer)  

1. Mattijs Branderhorst (K)    

1. Jeffrey de Lange (K)

2. Ilias Bronkhorst    

2. Mats Deijl

3. Philippe Sandler  

3. Gerrit Nauber

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

4. José Fontán
5. Bas Kuipers
6. Jay Idzes
7. Rashaan Fernandes
8. Evert Linthorst
9. Isac Lidberg
10. Philippe Rommens
11. Bobby Adekanye
14. Aventis Aventisian
15. Tesfaldet Tekie
16. Sven Jansen (K)
17. Martijn Berden
18. Willum Willumsson
19. Sylla Sow
20. Xander Blomme
21. Enric Llansana
22. Erwin Mulder (K)
23. Oliver Edvardsen
24. Jahnoah Markelo
25. Jamal Amofa
26. Justin Bakker

34. Terry Lartey Sanniez   

27. Finn Stokkers

71. Dirk Proper

33. Federico Mattiello

SPORT
SNELDERS

MET

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING

N.E.C. – GO AHEAD EAGLES
Eindelijk! Exact 66 dagen na de competitiewinst bij FC Volendam kon N.E.C. afgelopen woensdag weer
eens een overwinning noteren. Drie punten leverde de 3-2 winst op Fortuna Sittard niet op, maar
N.E.C. plaatste zich er wel mee voor de tweede ronde van het toernooi om de KNVB Beker. De laatste
thuisoverwinning was overigens nog wat langer geleden. Op 8 mei van dit jaar wist N.E.C. met 1-0 te
winnen van Go Ahead Eagles en laat dat nou net de tegenstander van vandaag zijn.
N.E.C. had na het debacle tegen Sparta wat recht te zetten en deed dat woensdag in het bekertoernooi met
verve. In een nieuw systeem leek N.E.C. zich prettig te voelen en dat werd misschien nog wel het meest
verpersoonlijkt door Magnus Mattsson, die een goede wedstrijd speelde en bij zowat elke Nijmeegse aanval
betrokken was.
Ook Go Ahead Eagles wist woensdag haar bekerwedstrijd winnend af te sluiten. Tegen Helmond Sport
wonnen de Deventenaren met 3-1, een eindstand die voor de rust al op het scorebord stond. Voormalig
N.E.C-speler Bas Kuipers ontbrak daarbij, in verband met het overlijden van zijn vader.
In de competitie staat Go Ahead Eagles aan het begin van deze speelronde op de dertiende plaats. Dat is
lager dan N.E.C., maar dat is vooral te wijten aan de moeizame start van de ploeg van trainer René Hake, toen
achtereenvolgens verloren werd van AZ, PSV, Groningen, Sparta en Feyenoord. Na die laatste verliespartij
kwam de kentering voor de Deventenaren. De ploeg verloor vijf wedstrijden op rij niet (2 keer winst, 3 keer
gelijk) en zal dus met vertrouwen naar Nijmegen afreizen. Meest opzienbare resultaat was nog wel het 1-1
gelijkspel tegen Ajax, in de ArenA.
Vorig weekend speelden de Eagles met 1-1 gelijk tegen SC Heerenveen, dankzij een doelpunt in blessuretijd
van invaller Finn Stokkers. Linksbuiten Oliver Valaker Edvardsen mag zich met vier treffers clubtopscorer
noemen. Sylla Sow, die in de jeugd nog uitkwam voor N.E.C., moet het dit seizoen vooral met invalbeurten
doen.
Van de laatste tien ontmoetingen met Go Ahead Eagles wist N.E.C. er maar drie te winnen. Vorig seizoen
was het twee keer raak, maar voor de derde winstpartij moeten we terug tot het seizoen 1994/1995, toen
het in Nijmegen 2–1 werd. Het was destijds notabene Jack de Gier die de Eagles op een voorsprong zette,
maar dankzij treffers van Emiel van Eijkeren en Carlos van Wanrooij werden de punten alsnog in Nijmegen
gehouden.
Destijds zaten slechts zo’n 3.000 toeschouwers in de Goffert en dat zal vandaag wel anders zijn. In een vol
stadion gaat N.E.C. proberen het goede gevoel van woensdag door te trekken in de competitie. De wedstrijd
staat onder leiding van Danny Makkelie, die om 14.30 uur de wedstrijd leven zal inblazen. Thuisblijvers
kunnen de wedstrijd zien op het open kanaal van ESPN.
Door: Teun van Thiel
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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. EN BLOEDBANK SANQUIN SLAAN HANDEN
INEEN OM BLOED- (EN PLASMA)DONORS TE
WERVEN IN REGIO NIJMEGEN
Op dit moment is ongeveer twee procent van de Nederlandse bevolking bloeddonor. Dat is nog niet genoeg, want in Nederland
heeft één op de vier mensen ooit bloed nodig. N.E.C. en Bloedbank Sanquin slaan in de week van 17 oktober de handen ineen
om het enorme belang van bloeddonatie te benadrukken. De wedstrijd N.E.C. – Go Ahead Eagles, op zondag 23 oktober, staat
eveneens in het teken van bloed- en plasmadonatie.
Sanquin Bloedbank heeft erg uit gekeken naar deze bijzondere actie. “Je club steunen, dat zit in je bloed”, zegt woordvoerder Merlijn
van Hasselt van Sanquin Bloedbank. “Samen door dik en dun. Zo gaat dat ook een beetje bij een donor en een patiënt die bloed nodig
heeft. Daarom zijn we zo blij met deze actie van N.E.C. vWe zoeken nieuwe bloeddonors die net zo enthousiast patiënten willen helpen
als hun club aanmoedigen. Hoe bijzonder zou het zijn als een patiënt het bloed van een echte N.E.C.-supporter ontvangt dankzij deze
actie?”
Men kan om verschillende redenen bloed nodig hebben. Slachtoffers van een verkeersongeluk, kankerpatiënten, mensen met
bloedarmoede of problemen met bloedaanmaak kunnen allemaal een bloedtransfusie nodig hebben. Jouw bloed kan levens
redden! Er is altijd behoefte aan nieuwe donors, omdat ook ieder jaar donors uitstromen door ziekte, zwangerschap of andere
levensgebeurtenissen.
Bart de Lange, projectcoördinator N.E.C. Maatschappelijk, vertelt: “Het rood-groen-zwarte-bloed stroomt bij veel supporters door de
aderen. Veel mensen hebben in hun leven bloed nodig, dus mogelijk ook de supporter naast je op de tribune of jijzelf. We willen als
club onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om zoveel mogelijk supporters te stimuleren bloeddonor te worden. Het zou
fantastisch zijn als deze campagne nieuwe donors oplevert.”
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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK
De wedstrijd N.E.C. - Go Ahead Eagles op 23 oktober staat in het teken van Sanquin. Bij de poorten zullen
spelerskaarten van N.E.C.-aanvoerder Lasse Schöne worden uitgedeeld. Deze kaarten zijn van een aparte QR-code
voorzien. Deze code geeft toegang tot de website van Sanquin, waar meer informatie over bloeddonatie te vinden
is. Ook kan je je via deze code aanmelden als donor. Mensen die zich opgeven als bloeddonor maken kans op een
VIP-treatment bij een wedstrijd van N.E.C.
Wil jij alvast donor worden? Meld je aan in drie stappen!
1. Online aanmelden
Meld je online aan in 5 minuten en maak een afspraak bij jou in de buurt via www.sanquin.nl/nec
2. Medische check
Bij de eerste afspraak onderzoeken we in een uur je Hb-waarde, bloedgroep en bloeddruk. Ook nemen we bloed
af om te testen op infectieziekten. Je doneert niet.
3. Eerste oproep
Als uit de test blijkt dat je bloed kunt geven, mag de vlag uit. Je bent officieel donor! Zodra je bloed nodig is, ontvang
je een oproep voor je eerste donatie.
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SPEELRONDE
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SPEELRONDE
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SPEELRONDE
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UITSL AGEN & PROGRAMMA
DATUM

THUIS

TIJD

UIT

14 oktober

FC Emmen

1-1

Volendam

15 oktober

Fortuna Sittard

0-0

RKC Waalwijk

Go Ahead Eagles

1-1

SC Heerenveen

SC Cambuur

3-0

Vitesse

Sparta Rotterdam

2-0

N.E.C.

FC Twente

3-0

FC Groningen

PSV

6-1

FC Utrecht

AZ

1-3

Feyenoord

Ajax

7-1

Excelsior

16 oktober

DATUM
22 oktober

23 oktober

DATUM
29 oktober

30 oktober

THUIS

TIJD

UIT

Feyenoord

16.30 uur

Fortuna Sittard

RKC Waalwijk

18.45 uur

Ajax

Vitesse

21.00 uur

FC Emmen

Excelsior

12.15 uur

AZ

SC Cambuur

14.30 uur

FC Twente

FC Groningen

14.30 uur

PSV

N.E.C.

14.30 uur

Go Ahead Eagles

FC Utrecht

16.45 uur

Sparta Rotterdam

FC Volendam

20.00 uur

SC Heerenveen

THUIS
SC Heerenveen

TIJD

UIT

16.30 uur

FC Utrecht

Sparta Rotterdam

18.45 uur

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

21.00 uur

Excelsior

FC Emmen

12.15 uur

FC Groningen

FC Twente

14.30 uur

RKC Waalwijk

PSV

14.30 uur

N.E.C.

AZ

16.45 uur

FC Volendam
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STAND EREDIVISIE
PER 20 OKTOBER 2022

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

Ajax

10

8

1

1

25

25

2

PSV

10

8

0

2

21

24

3

Feyenoord

10

7

2

1

15

23

4

AZ

10

7

1

1

10

23

5

FC Twente

10

6

1

3

11

19

6

Sparta Rotterdam

10

5

2

3

5

17

7

RKC Waalwijk

10

3

5

2

6

14

8

SC Heerenveen

10

3

5

2

0

14

9

FC Utrecht

10

3

3

4

-6

12

10

Fortuna Sittard

10

3

2

5

-5

11

11

N.E.C. Nijmegen

10

1

7

2

0

10

12

Excelsior

10

3

1

6

-15

10

13

Go Ahead Eagles

10

2

3

5

-5

9

14

SC Cambuur

10

2

2

6

-9

8

15

Vitesse

10

2

2

6

-10

8

16

FC Groningen

10

2

2

6

-12

8

17

FC Emmen

10

1

3

6

-14

6

18

FC Volendam

10

1

3

6

-17

6

TOPSCORERS EREDIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Cody Gakpo

PSV

9

Xavi Simons

PSV

8

Steven Bergwijn

Ajax

7

Danilo

Feyenoord

7

Brian Brobbey

Ajax

6
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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. - GO AHEAD EAGLES
Op zondag 9 mei 2022 nam N.E.C. het in de Eredivisie in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles. De Nijmegenaren
wisten negentig minuten lang niet te scoren, maar trokken de overwinning dankzij een goal in blessuretijd,
van invaller Ibrahim Cissoko, alsnog over de streep. Tot afgelopen woensdagavond was het de laatste
thuisoverwinning voor de Nijmegenaren.
N.E.C. schoot uit de startblokken en was na twee minuten al dicht bij een goal. Jonathan Okita legde de bal goed
terug na een voorzet van Jordy Bruijn, Rodrigo Guth wist hierna echter niet Eagles-goalie Noppert te verschalken
en zag zijn inzet tot corner worden gepromoveerd. De Braziliaan was tien minuten later bijna trefzeker aan de
andere kant van het veld. Hij kopte een ingooi van Go Ahead Eagles ongelukkig richting eigen doel. Gelukkig
voor de Nijmegenaren kon rots in de branding Mattijs Branderhorst met een snelle reflex nog een tegentreffer
voorkomen. N.E.C. bleef in het verdere verloop van de eerste helft de gevaarlijkste ploeg en creëerde via
Jonathan Okita, Dirk Proper en Ali Akman mogelijkheden op de openingstreffer. Het vizier stond echter nog niet
op scherp bij de mannen van trainer Rogier Meijer. Zo zochten de beide ploegen met de brilstand nog op het
scorebord de kleedkamers op.
Het eerste gevaar in de tweede helft kwam van de voeten van Elayis Tavsan. De rechtsbuiten dribbelde langs
zijn tegenstander en probeerde met een sluw lobje Noppert te verslaan. De boomlange doelman kon de bal nog
net over de lat tikken. De tweede helft werd gekenmerkt door weinig mogelijkheden en slordig spel van beide
ploegen. Lang leek dit te leiden naar een bloedeloze remise. Het slotoffensief van N.E.C. zorgde echter dat dit
niet gebeurde. Mikkel Duelund kreeg de bal op de achterlijn en hield goed het overzicht. Hij legde de bal voor
Ibrahim Cissoko klaar, die wel raad wist met het lege doel: 1-0. Zo kreeg het publiek in de Goffert de overwinning
waar het al even naar snakte en creëerde N.E.C. een goede uitgangspositie voor zichzelf in de strijd om plek acht.
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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 woensdag 19 oktober kwam N.E.C. voor het laatst in actie, ditmaal in
de TOTO KNVB Beker tegen Fortuna Sittard. De ploeg van trainer Rogier
Meijer wist het midweekse treffen met de Limburgers naar zich toe te
trekken en gaat aanstaande zaterdag opnieuw de koker in. We blikken
nog eenmaal terug op deze wedstrijd door de ogen van huisfotograaf
Broer van den Boom.

UITSLAG
N.E.C. - FORTUNA SITTARD

3-2
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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: GO AHEAD EAGLES
Zondagmiddag staat de belangrijke wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma. De club uit Deventer promoveerde in
het seizoen 2020-2021 – evenals N.E.C. - naar de Eredivisie en staat momenteel op de 13e plek. Lees hier alles wat je moet weten
over de ploeg van René Hake voor het treffen van dit weekend.
Go Ahead Eagles werd opgericht in 1902 onder de naam ‘’Be Quick’’, maar moest de naam bij toetreding bij de KNVB veranderen
aangezien er al een Be Quick bestond in Nederland. Zo ontstond de naam Go Ahead, in 1971 werd hier Eagles aan vastgeplakt.
‘Kowet’ zoals het bij de eigenaanhang wordt genoemd vindt zijn thuisbasis in de Adelaarshorst, deze is gevestigd op de welbekende
Vetkampstraat in Deventer.
Go Ahead Eagles kent een verdienstelijke historie, waarin de geel-rode tricots vooral in de vroege jaren 1900 succes na succes wist
binnen te halen. Zo werd vier keer het landkampioenschap binnen gehaald en maar liefst zestien keer het Oostelijk kampioenschap.
De Eagles kennen zijn grootste rivalen in PEC uit Zwolle. De beladen derby is vernoemd naar de bekende rivier die stroomt langs beide
steden: De IJsselderby.
Go Ahead Eagles staat bekend om zijn fanatieke supportersaanhang. De toeschouwers op de Brinkgreverwegtribune richtten begin
jaren 80 de B-side op. Sinds 2004 is er een sfeergroep genaamd ADHD (Active DieHards Deventer), deze groepering verzorgt de
spandoeken en overige sfeeracties rondom wedstrijden.
Hoewel de Eagles in het verleden een lange periode op het hoogste niveau van Nederland doorbrachten, spelen ze de laatste decennia
veelal in de Eerste Divisie met af en toe een kort verblijf in de Eredivisie. Zowel de Deventenaren als de Nijmegenaren promoveerden
in het seizoen 2020-2021 naar het hoogste niveau van Nederland. Het laatste verblijf vóór deze promotie dateert voor beide clubs van
het seizoen 2016-2017.
Go Ahead Eagles is op de 13e plaats van de ranglijst terug te vinden met één punt minder dan N.E.C. De ploeg van trainer René
Hake heeft sinds de 3-4 thuisnederlaag tegen Feyenoord op 3 september niet meer verloren en boekte daarop twee opeenvolgende
overwinningen (uit tegen FC Volendam en thuis tegen FC Emmen), waarna het Ajax knap van de winst afhield (1-1 gelijk). Vervolgens
werd er ook tegen de twee Frieze Eredivisionisten (SC Cambuur en SC Heerenveen) gelijkgespeeld.
De laatste ontmoetingen met de Deventenaren resulteerde in een overwinning voor N.E.C. Invaller Ibrahim Cissoko verzorgde in
blessuretijd het Nijmeegse doelpunt: 1-0.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
92' Ibrahim Cissoko

1-0

WEDSTRIJDVERLOOP

Competitie:

Eredivisie

Datum: 		

08-05-2022

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

12.390

Scheidsrechter:

Ingmar Oostrom

WEDSTRIJDDETAILS

18' Luuk Brouwers

0-1

Competitie:

TOTO KNVB Beker

27' Giannis-Fivos Botos

0-2

Datum: 		

10-02-2022

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

4.350

Scheidsrechter:

Danny Makkelie

Weer
trekken wij
ten strijde.
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KIDSCLUB

FUNZONE OOSTERHOUT OPENT HAAR DEUREN
VOOR N.E.C. JUNIORS
Bij FunZone zie je overal speelpleinen met elk een eigen thema. Kinderen in de leeftijdscategorie
van N.E.C. Juniors beleven in FunZone de leukste avonturen! Op woensdag 2 november opent
FunZone in Oosterhout speciaal voor deze Juniors haar deuren, daar wil jij toch ook bij zijn?
Van 14.00 uur tot 18.00 uur ben je van harte welkom om bij FunZone alle speelpleinen (met
verschillende thema’s) te ontdekken! Ga op avontuur met mascottes Okke & Pi en vanaf 15.00 uur is
ook Bikkel van de partij! Samen maken we er een toffe middag van!
Voor meer info over FunZone kijk op www.funzone.nl/nijmegen
Aanmelden
Wil je jezelf aanmelden? Mail dan je naam en lidnummer naar juniors@nec-nijmegen.nl.
*N.E.C. Juniorsleden hebben gratis toegang!
We zien jullie woensdag 2 november!
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KIDSCLUB
De wereld van Planet Awesome
Op dinsdag 29 november gaan we als N.E.C. Juniors een superleuke en spannende dag beleven
bij Planet Awesome. Vanaf het moment van binnenkomst word je meegenomen in een compleet
nieuwe wereld, ben jij er ook bij?
Vanaf 15.30 opent Planet Awesome haar deuren voor ons. Bij Planet Awesome kun je kiezen uit
diverse activiteiten; Je kunt kiezen om te aan bowlen, of om te lasergamen, of glow in the dark golf.
Tevens zullen we gezamenlijk via een groot scherm het Nederlands elftal aanmoedigen in hun
wedstrijd tegen Qatar onder het genot van een frietje, een snack en een drankje.
Planning
- 15.30 uur ontvangst
- 16.00 uur aanvang Nederland – Qatar
- 17.45 uur einde wedstrijd
- 18.00 uur één lang keuze uit bowlen, lasergamen of glow in de dark midgetgolf
Aanmelden
Wil je jezelf aanmelden? Mail dan snel jouw naam, lidnummer en welke activiteit je van 18.00 uur tot
19.00 uur kiest naar juniors@nec-nijmegen.nl. Voor het bedrag van €15,- ben je aanwezig tijdens
deze middag!
*Betalen kan bij de ingang van Planet Awesome.
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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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K AARTVERKOOP

PSV - N.E.C.

ZONDAG 30 OKTOBER 14.30 UUR
PHILIPS STADION
1 KAART PER UITKAART

SC CAMBUUR - N.E.C.

VRIJDAG 4 NOVEMBER 20.00 UUR
CAMBUURSTADION
1 KAART PER UITKAART

PSV - RKC

ZATERDAG 13 NOVEMBER 12.15 UUR
GOFFERTSTADION
VIER KAARTEN PER SEIZOEN(CLUB)KAART

Weer
trekken wij
ten strijde.
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DIRECT DOELPUNTEN VAN
N.E.C. TERUGKIJKEN
TIJDENS DE WEDSTRIJD...

WAT HOUDT
JE TEGEN?
DOWNLOAD DE GRATIS ESPN APP

