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INTERVIEW:
DE KLOK LOGISTICS COLLEGA ÉN N.E.C. FAN
N.E.C. en De Klok Logistics. Ook op de tribune een perfecte match.
De Klok is trots hoofdsponsor van N.E.C. En dat is niet alleen te merken aan het logo op de
shirts, je merkt het ook bij onze chauffeurs, op kantoor en in onze loods. Want je ziet onze
collega’s iedere week op de tribune. En iedere wedstrijd vragen we aan een DKL’er zijn of haar
link met de Nijmegen Eendracht Combinatie.
Wie ben je en wat zijn je werkzaamheden bij
De Klok Logistics?
Mijn naam is Frans van de Mond. Ik ben 49
jaar en werk als bakwagenchauffeur bij De
Klok Logistics.
Hoelang ben je al fan van N.E.C. en waarom is
N.E.C. jouw club?
Sinds mijn 12e jaar volg ik de club en bezoek
ik regelmatig wedstrijden. Waarom N.E.C. mijn
cluB is? Het is een trotse volksclub uit de
regio met prachtige unieke clubkleuren.
Wat is jouw mooiste herinnering aan N.E.C.?
Dat is toch wel de wedstrijd N.E.C. - Barcelona
die ik als veertienjarige in een vol stadion
vanaf de jongerenrang heb bekeken.
In welk vak kunnen we je vinden?
Op dit moment in het vak ER.
Wat doe je buiten N.E.C in je dagelijks leven?
Zelf voetballen, training geven en verder
genieten van het leven.
Hoelang werk je al bij DKL?
Ik werk hier al bijna 1,5 jaar.
Wat vind je leuk aan je werk bij De Klok?
Leuke sfeer, zelfstandig werken en contacten
met klanten.

Bij De Klok Logistics zijn we op zoek
naar nieuwe collega’s.
Wil je als chauffeur aan de slag?
Of in onze loods of op kantoor
werken? Kijk dan op:
dkl.nl/vacatures.
En dan kun je ook nog eens met je
nieuwe collega’s naar de wedstrijden
van je favoriete club!

Wat gaat het worden vanavond?
Ik zie een stijgende lijn, want we hebben de
laatste vijf wedstrijden niet verloren! Dus ik
denk een 3-1 overwinning.
De Klok Logistics
Al meer dan 75 jaar is het op en top Nijmeegse bedrijf De Klok Logistics een begrip binnen de logistieke
dienstverlening. Wij bieden warehouse- en transport oplossingen. Dit betekent dat wij de gehele logistieke
keten van begin tot eind kunnen verzorgen. Iedere dag zet ons team op de weg, in het warehouse en op kantoor
Weerhun beste beentje voor om de duizenden zendingen te verwerken en onze klanten weer blij te maken.
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VOORWOORD
Beste supporters,
Na twee pittige uitwedstrijden is het vanavond weer tijd om in het Goffertstadion te laten zien waar
N.E.C. voor staat. Ik heet jullie dan ook allemaal van harte welkom. In de winterstop hebben we ons
doel van dit seizoen bijgesteld. We willen ons plaatsen voor de play-offs om vervolgens promotie
naar de Eredivisie af te kunnen dwingen. Als we dat doel willen bewerkstelligen is het belangrijk dat
we wedstrijden tegen onze directe concurrenten weten te winnen. De wedstrijd van vanavond, tegen
Almere City FC, zien we dan ook als een echte ‘zespuntenwedstrijd’.
De laatste weken groeit het vertrouwen binnen de club. Er is meer strijd en we hebben weer geloof
in eigen kunnen. Jullie steun heeft daar een groot aandeel in gehad. De wisselwerking tussen strijd
en support heeft ons de laatste weken al verschillende punten opgeleverd, waarbij de wedstrijd van
vorige week tegen Go Ahead Eagles het beste voorbeeld is. We beseffen ons heel goed dat we er nog
lang niet zijn en dat we nog niet genoeg wedstrijden winnen. Dat is ons volgende doel en daar werken
we keihard naartoe. Vanavond willen we jullie met drie punten belonen voor de trouwe steun.
De Bloedkuul is voor elke tegenstander een moeilijk te nemen horde, op het moment dat jullie met
z’n allen achter de ploeg staan. Ik ben ervan overtuigd dat we vanavond een vervolg kunnen geven aan
onze jacht op de play-off plaatsen. We gaan voor de drie punten. Veel plezier en succes vanavond, we
rekenen op jullie!

Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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N.E.C.
N.E.C.

ALMERE CITY FC

TRAINER

TRAINER

TECHNISCHE STAF
Adrie Bogers
Patrick Pothuizen
Gábor Babos

TECHNISCHE STAF
Anton Scheutjens
Ivar van Dinteren
Ole Tobiassen

1. Oliver Zelenika (K)

1 Agil Etemadi (K)

22. Norbert Alblas (K)

13. Chiel Kramer (K)

23. Marco van Duin (K)

21. Timo Plattel (K)

JACK DE GIER

31. Mattijs Branderhorst (K)
2. Guus Joppen
3. Rens van Eijden
4. Josef Kvida
6. Tom Overtoom
7. Jordy Bruijn
8. Joey van den Berg

MICHELE SANTONI

2. Bram van Vlerken
3. Joedrick Pupe
4. Faris Hammouti
5. Delvechio Blackson
6. Tim Receveur
7. Anass Ahannach

9. Ferdy Druijf

8. Niek Vossebelt

10. Anass Achahbar

10. Ricardo Kip

11. Randy Wolters

11. Jergé Hoefdraad

12. Mart Dijkstra

12. Torino Hunte

15. Niek Hoogveld

14. Damon Mirani

17. Ole Romeny

17. Moustapha Seck

20. Paolo Sabak

18. Ilias Alhaft

21. Leroy Labylle
24. Lance Duijvestijn
28. Bart van Rooij
29. Michael Den Heijer
30. Frank Sturing
34. Terry Lartey-Sanniez

19. Kevin Luckassen
24. Guy Ramos
27. Youri Loen
29. Stijn Meijer
30. James Efmorfidis

44. Mathias Bossaerts

32. Ruggero Mannes

71. Mike Trésor Ndayishimiye

33. Radinio Balker

77. Jonathan Okita

50. Anwar Bensebouh

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. - ALMERE CITY FC
In de afgelopen vijf speelronden heeft N.E.C. één keer gewonnen en vier keer gelijkgespeeld, waarbij met
name het meest recente gelijkspel (4-4 bij Go Ahead Eagles) vrij bizar te noemen valt. Ondanks de lange serie
zonder nederlaag staat N.E.C. wel nog altijd slechts vijftiende op de ranglijst. Een overwinning op Almere City,
vanavond de tegenstander in De Goffert, zou dan ook zeer welkom zijn in de jacht naar een hogere plek op
de ranglijst.
Almere City is echter met een meer dan prima serie bezig. De afgelopen drie wedstrijden werden allemaal
gewonnen door de ploeg van trainer Michele Santoni. In Almere werd met 2-0 gewonnen van Jong AZ, terwijl
buitenshuis Roda JC (1-2) en RKC (0-1) aan de Flevolandse zegekar werden gebonden. Resultaat van deze
dadendrang is dat we Almere City nu terugvinden op de elfde plaats op de ranglijst, met vijf punten meer dan
N.E.C. Om het gat te doen slinken zit er voor Jack de Gier en zijn mannen maar één ding op: winnen, het gat
terugbrengen naar twee punten en weer serieus aansluiten bij de ploegen die nu op een play-off plek staan.
Afgelopen week leek er in Deventer voor N.E.C. een einde te komen aan de reeks van wedstrijden zonder
nederlaag. De ploeg begon veel te slap aan het treffen met Go Ahead Eagles en keek binnen tien minuten al
tegen een 2-0 achterstand aan. Tekenend voor het grootste deel van het seizoen zou je zeggen, maar het feit
dat de ploeg zich vervolgens wel wist terug te knokken en aan het eind van de rit niet helemaal lege handen
stond is dan juist weer tekenend voor het N.E.C. van de laatste weken. Juist dat zal de positieve noot zijn die
Jack de Gier aangrijpt om het vertrouwen bij de ploeg te laten groeien. Een driepunter tegen Almere City zou
dat proces flink kunnen versnellen.
N.E.C. treft in Almere City zoals gezegd een ploeg in vorm. De selectie herbergt veel spelers die het net met
enige regelmaat weten te vinden, waarvan middenvelder Niek Vossebelt met zeven doelpunten bovenaan het
lijstje met doelpuntenmakers prijkt. Hij wordt gevolgd door rechtsbuiten James Efmorfidis en spits Edoardo
Soleri (allebei vijf treffers). Op het middenveld van de Almeerders vinden we voormalig N.E.C-speler Youri Loen
terug, terwijl ook doelman Joshua Smits onder contract staat bij Almere City. Smits, al vaker geplaagd door
serieus blessureleed, liep in een oefenwedstrijd tegen MVV al voor het seizoen een ernstige knieblessure op,
waardoor hij dit seizoen nog niet in actie kwam. Aan Nijmeegse zijde is het uiteraard voor Jack de Gier een
weerzien met zijn vorige club, terwijl ook Josef Kvida ooit uitkwam voor Almere City.
Het is natuurlijk een open deur, maar een driepunter is op het moment het enige wat telt voor N.E.C. Niet
verliezen is namelijk prima, maar met weer een gelijkspel zou de ploeg weinig opschieten. Mouwen opstropen,
erop knallen en aan het eind van de rit de drie punten in Nijmegen houden dus. Niks meer en niks minder!

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: ALMERE CITY FC
Almere City FC mag dan de jongste BVO van Nederland zijn, interessante verhalen rondom de club zijn er in
overvloed. In 2000 zag de club het levenslicht, toen nog onder de naam FC Omniworld. Als onderdeel van het
Omniworld sportproject van de gemeente Almere zou FC Omniworld de BVO van provincie Flevoland worden.
Vanaf het seizoen 2010-2011 gaat de sportploeg uit Almere door het leven als Almere City FC, waarbij de club
haar thuiswedstrijden speelt in het Yanmar Stadion.
De club uit Almere kende al vele mooie jaren in het

Momenteel vindt Almere City FC zich met 37 punten uit

Nederlandse betaalde voetbal. Zo werd in eerste instantie

25 wedstrijden terug op een elfde plek in de Keuken

vooral genoten van het debuutjaar. Al snel gooide de

Kampioen Divisie. De ploeg staat daarmee nog vijf punten

ploeg hoge ogen en bereikte in het seizoen 2014-2015

boven de Nijmegenaren. Eerder dit seizoen verloor N.E.C.

en 2015-2016 zelfs de play-offs voor promotie naar de

met 1-0 op bezoek in Almere. Het doelpunt kwam op

Eredivisie. Het absolute hoogtepunt uit de historie van

naam van Soleri. Ondanks het doelpunt van de spits van

Almere City FC vond afgelopen seizoen plaats. Wederom

Almere City is hij niet de topscorer van zijn ploeg. Die

haalde de ploeg van huidig N.E.C.-trainer Jack de Gier

eer is Niek Voassebelt, met zeven treffers, toebedeeld.

de play-offs en schopte het hierin zelf tot de finale.

Met vijf treffers vindt Edoardo Soleri zich, evenals

Uiteindelijk verloren de Almeerders deze finale nipt met

James Efmorfidis, terug op een tweede positie op de

3-2 (over twee wedstrijden) van De Graafschap.

topscorerslijst van de Almeerders.
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interview Tom OvertOOm
Tom OvertOOm: ‘We moeten op het juiste moment pieken’
Afgelopen zomer streek Tom Overtoom neer in Nijmegen. De 28-jarige middenvelder had er twee
seizoenen opzitten bij Almere City FC en ging zijn geluk beproeven bij N.E.C. Onder leiding van trainer
Jack de Gier, die eveneens afgelopen zomer overkwam uit Almere, heeft Overtoom een basisplaats
en kwam hij dit seizoen al tot 23 wedstrijden. Hierin trof hij eenmaal doel. Overtoom zal vanavond
niet van de partij zijn wegens een blessure. Desalniettemin gaan we deze week met hem in op zijn
verleden bij Almere City FC en hoe hij met N.E.C. de weg naar boven wil inzetten.
Welke herinneringen houd je over aan je periode
bij Almere City FC?
‘'Voor mij waren het twee hele mooie jaren bij de
club. Almere heeft de jongste BVO van Nederland
en je merkte dat daar toentertijd alles nog
werd opgezet. Het is ook niet niks hè, de club is
gevestigd in een grote plaats waar het merendeel
Ajacied is. Dan is het niet makkelijk om direct grote
supportersaantallen te genereren. Maar ik heb er
hele succesvolle jaren gekend, waarbij vorig seizoen
het halen van de finale van de play-offs natuurlijk
het hoogtepunt was. Wat waren we er dichtbij.
Helaas scoorde we niet meer tegen De Graafschap,
waardoor zij naar de Eredivisie gingen en niet wij.
Maar het positieve gevoel overheerst natuurlijk. Ik
heb daar echt genoten en ben blij dat ik vanuit daar
een mooie stap heb kunnen zetten.’'

Wat heeft je in de zomer voor N.E.C. doen kiezen?
‘'In de eerste plaats is N.E.C. natuurlijk een hele
mooie club met een fanatieke achterban. Daarnaast
heb ik twee mooie jaren gehad in Almere en had
ik het gevoel dat ik een stap omhoog kon zetten.
In een eerder stadium heb ik al contact gehad
met N.E.C., maar op dat moment mocht ik niet
vertrekken. Afgelopen zomer kwam N.E.C. terug en
heb ik een aantal gesprekken gevoerd waar ik een
heel positief gevoel aan overhield. Om die reden
heb ik de knoop doorgehakt en heb ik de transfer
naar Nijmegen gemaakt.’'
We kunnen wel stellen dat het niet het seizoen is
waar je vooraf van droomde. Hoe ga je daar op een
goede manier mee om?
‘'Dat is af en toe wel lastig. Uiteindelijk draait het
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INTERVIEW
allemaal om de punten en die halen we op dit
moment niet binnen. Ik heb ook zo’n periode bij
Almere City FC meegemaakt. Eerst wonnen we veel
wedstrijden en toen een lange tijd niet meer. Op
de laatste speelronde wisten we ons te plaatsen
voor de play-offs en daarin haalden we plotseling
de finale. Zo zie je maar dat je op het juiste moment
moet pieken. Daarmee wil ik niet zeggen dat we nu
op onze lauweren kunnen rusten, want wij moeten
ons gewoon nog plaatsen voor de play-offs. We
moeten blijven werken en het goede gevoel binnen
het elftal terugkrijgen. Ik ben ervan overtuigd dat
we nog boven onszelf kunnen uitstijgen en wat
kunnen bereiken dit seizoen.’'
De laatste weken wordt er veel gelijkgespeeld.
Hoe kijken jullie terug op die resultaten?
‘'De eerste seizoenshelft hadden we echt het
gevoel dat we in de hoek zaten waar de klappen
vielen. Telkens viel het de verkeerde kant op en
dat gaat ten koste van je vertrouwen. Niet alleen
van jezelf, maar ook van het team, de staf en de
supporters. Momenteel spelen we veel gelijk en
dat is natuurlijk niet waar we vooraf op hopen.
Aan de andere kant verliezen we ook nagenoeg
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niet meer, althans de laatste vijf wedstrijden. We
merken dat er meer positiviteit heerst rond het
eerste elftal en dat de supporters er ook achter
gaan staan. Alleen het draait om de drie punten
en dat is onze volgende stap.’'
Te beginnen met de wedstrijd tegen Almere City
FC. Je zult er niet bij zijn vanwege een blessure,
maar wat is je verwachting van de wedstrijd?
‘'Eerder dit seizoen verloren we met 1-0 op bezoek
in Almere. Ongelofelijk eigenlijk, nu ik daar nog even
aan terugdenk. We kregen al vroeg in de wedstrijd
de openingstreffer om onze oren en dat was volgens
mij ook de enige kans die ze die wedstrijd kregen.
Daarbij hadden wij continu de bal en creëerden we
een aantal mogelijkheden, maar de bal ging er niet
in. Ik verwacht dat vrijdag het spelbeeld ongeveer
gelijk zal zijn met de heenwedstrijd. Wij zullen veel
de bal hebben en de gaten in de defensie moeten
zoeken. Zij zullen op hun beurt proberen toe te
slaan uit de counter. Dit zijn wel de wedstrijden die
wij moeten gaan winnen en ik ga ervan uit dat we
dat ook gaan doen.’'

Door: Luc Keersmaekers
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP
8. Edoardo Soleri

WEDSTRIJDDETAILS
1-0

WEDSTRIJDVERLOOP

Keuken Kampioen Divisie

Datum:

05-10-2018

Locatie:

Yanmar Stadion

Bezoekers:

2573

Scheidsrechter:

Christiaan Bax

WEDSTRIJDDETAILS

29. Jergé Hoefdraad

1-0

43. Anass Ahannach

2-0

55. Sven Braken

2-1

57. Silvester van der Water

3-1

74. Sven Braken

3-2

Weer
trekken wij
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Competitie:

Competitie:

Jupiler League

Datum:

19-01-2018

Locatie:

Yanmar Stadion

Bezoekers:

1750

Scheidsrechter:

Kevin Blom
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C.- ALMERE CITY FC
N.E.C. trapte het seizoen 2017-2018 af in het eigen Goffertstadion. Op 18 augustus 2017 kwam Almere City FC
op bezoek. Almere City FC had in het seizoen ervoor de play-offs om promotie weten te bereiken, waar N.E.C. op
onfortuinlijke wijze was gedegradeerd naar de toenmalige Jupiler League. Beide clubs waren in het seizoen 20172018 gebrand op het bereiken van nieuw succes. Voor N.E.C. was dat het kampioenschap, voor de Almeerders
het bereiken van opnieuw de play-offs. Het seizoen starten met drie punten was dan ook een vereiste voor de
Nijmegenaren. Voor een mooie wedstrijd waren alle onderdelen aanwezig. Een biljartlaken als speelveld, een
aangename temperatuur en een prima sfeer in het stadion.
De intenties van N.E.C. voor deze wedstrijd bleken al

ploeg van trainer Adrie Bogers met een voorsprong de

snel duidelijk. De formatie uit Nijmegen werkte hard

kleedkamers opzocht.

en speelde in het eerst half uur aanvallend voetbal. Na
precies 29 minuten te hebben gespeeld werd N.E.C.

Vijf minuten na rust kon het Goffertstadion wederom

beloond voor haar sterke start. Na een goede voorzet

juichen. Na een goede actie en voorzet van Arnaut

kon Jordan Larsson binnenschuiven. N.E.C. trok deze lijn

Groeneveld kon Jordan Larsson zijn tweede van de avond

door, echter kreeg de club uit Nijmegen in de 43e minuut

binnen schieten. In de rest van de tweede helft golfde het

de deksel op de neus voor haar aanvallende spel. Almere

spel op en neer. Waar Almere City FC prima weerstand

City FC kwam langszij doordat Arsenio Valpoort een schot

bood, bleef N.E.C. echter de bovenliggende partij.

van richting veranderde. N.E.C. liet zich echter niet van

Gescoord werd er in de eerste wedstrijd van het seizoen

de wijs brengen en drukte door. Vlak voor de rust wist

niet meer. Zo trapte N.E.C. het seizoen af in de eigen

Arnaut Groeneveld de 2-1 binnen te tikken, waardoor de

Goffert met een overtuigende 3-1 zege op Almere City FC.

11

P

Y
A
D
N
O
M
IZZA
RT H O
A
A
K
N
E
O
Z
I
E
S
.C.
OOR ALLE N.E

UDERS

5.

0
0
A
Z
Z
I
P
V

YO R K
25CM NEW

ST Y L E

* 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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JOEY VAN DEN BERG

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

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.

Maatschappelijk. “Door de samenwerking met Openbare
Bibliotheek Gelderland Zuid maken we kinderen enthousiast
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Hoi!
Knip mij gerust uit, je
houdt er een mooie
boekenlegger aan over!
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WEDSTRIJD IN BEELD
GO AHEAD EAGLES - N.E.C.
Afgelopen vrijdag speelde N.E.C. met 4-4 gelijk tegen Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst.
De Nijmeegse formatie wist zich terug te knokken van een achterstand en nam dus
één punt mee naar de Goffert. De doelpunten kwamen op naam van Ferdy Druijf (twee
strafschoppen), Joey van den Berg en Mike Ndayishimiye. Met huisfotograaf Broer van
den Boom kijken we terug op de wedstrijd tegen de ploeg uit Deventer.

UITSLAG
GO AHEAD EAGLES - N.E.C.

4-4
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Weer
Weer
trekken wij
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strijde.
ten

Door: Broer van den Boom
19
19

21

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

FC DORDRECHT – N.E.C.
VRIJDAG 1 MAART 2019 20.00 UUR
RIWAL HOOGWERKERS STADION
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - RODA JC
VRIJDAG 8 MAART 2019 20.00 UUR
GOFFERTSTADION

SEIZOEN- OF CLUBCARD VERPLICHTING, ÉÉN OP VIER

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

SEIZOEN- OF CLUBCARD VERPLICHTING, ÉÉN OP VIER

KOOP JE KAARTEN ONLINE:
WWW.NEC-NIJMEGEN.NL/KAARTEN
Weer
trekken wij
ten strijde.
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UITSLAGEN SPEELRONDE 25

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DAG

DATUM

Vrijdag

15 februari

THUIS
FC Volendam

UITSLAG

UIT

1-0

Helmond Sport

		

FC Dordrecht

1-4

Sparta Rotterdam

		

RKC Waalwijk

0-1

Almere City FC

		

MVV Maastricht

4-2

Jong FC Utrecht

		

FC Eindhoven

1-1

Jong Ajax

		

Go Ahead Eagles

4-4

N.E.C.

		

Roda JC Kerkrade

1-0

SC Cambuur

		

TOP Oss

1-0

SC Telstar

		

Jong AZ

0-0

FC Den Bosch
FC Twente

Maandag

18 februari

Jong PSV

0-2

DAG

DATUM

THUIS

TIJD

Vrijdag

22 februari

UIT

SC Cambuur

20.00 uur

FC Dordrecht

		

RKC Waalwijk

20.00 uur

FC Volendam

		

FC Den Bosch

20.00 uur

MVV Maastricht

N.E.C.

20.00 uur

Almere City FC

		

SC Telstar

20.00 uur

Jong Ajax

		

FC Twente

20.00 uur

FC Eindhoven

		

Helmond Sport

20.00 uur

Jong AZ

		

Jong PSV

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

		

Zondag

24 februari

Sparta Rotterdam

14.30 uur

Go Ahead Eagles

Maandag

25 februari

Jong FC Utrecht

20.00 uur

TOP Oss

DAG

DATUM

Vrijdag

1 maart

THUIS

TIJD

UIT

SC Cambuur

20.00 uur

TOP Oss

		

Go Ahead Eagles

20.00 uur

MVV Maastricht

		

Roda JC Kerkrade

20.00 uur

FC Twente

		

Almere City FC

20.00 uur

FC Eindhoven

		

Helmond Sport

20.00 uur

Jong PSV

		

Sparta Rotterdam

20.00 uur

RKC Waalwijk

FC Dordrecht

20.00 uur

N.E.C.

		

Jong Ajax

20.00 uur

FC Den Bosch

		

Jong FC Utrecht

20.00 uur

SC Telstar

Jong AZ

20.00 uur

FC Volendam

		

Maandag

Weer
trekken wij
ten strijde.

4 maart
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 19 FEBRUARI 2019

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

1

FC Twente

25

18

2

2

FC Den Bosch

25

14

3

Go Ahead Eagles

25

14

4

Sparta Rotterdam

25

5

Jong PSV

6
7

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN
5

27

56

6

5

18

48

5

6

15

47

12

9

4

20

45

25

12

7

6

13

43

Roda JC Kerkrade

25

12

5

8

8

41

MVV Maastricht

25

11

6

8

3

39

8

RKC Waalwijk

25

12

2

11

3

38

9

TOP Oss

25

11

5

9

2

38

10

Jong Ajax

25

11

4

10

9

37

11

Almere City FC

25

11

4

10

-3

37

12

FC Eindhoven

25

10

5

10

2

35

13

FC Volendam

25

9

8

8

-2

35

14

SC Cambuur

25

9

7

9

-1

34

15

N.E.C.

25

8

8

9

0

32

16

SC Telstar

25

7

4

14

-17

25

17

FC Dordrecht

25

4

6

15

-24

18

18

Jong AZ

25

3

8

14

-23

17

19

Helmond Sport

25

2

8

15

-20

14

20

Jong FC Utrecht

25

3

5

17

-30

14

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

Ferdy Druijf

N.E.C.

21

Mario Engels

Roda JC

20

Lars Veldwijk

Sparta Rotterdam 17

Huseyin Dogan

TOP Oss

15

Tom Boere

FC Twente

13

Nick Venema

Jong FC Utrecht

13
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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
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