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www.nec-nijmegen.nl

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,
Vandaag zit er eindelijk weer publiek in de Bloedkuul! Vandaag spelen we eindelijk weer voetbal zoals het
spelletje bedoeld is: een stadion gevuld met supporters, emotie, beleving, gezelligheid, verwondering,
verbazing, teleurstelling en plezier met elkaar. Hier moeten we snel naar terug!
Vandaag spelen we een wedstrijd met een diepere betekenis voor heel Nederland. Voor de
evenementenbranche, voor de KNVB en natuurlijk voor ons N.E.C. Met deze wedstrijd willen we willen
laten zien dat we weer kunnen terugkeren naar de normale stand van zaken. Het is dan ook geweldig om
te zien dat zoveel supporters mee willen doen aan dit onderzoek. Een onderzoek waar iedere voetbalfan
in Nederland profijt van zal hebben.
Het verloop van het onderzoek zorgt natuurlijk voor veel spanning, maar de wedstrijd van vandaag
doet daar nog een flinke schep bovenop. Als we nog aanspraak willen maken op de tweede plek, dan
is dit de laatste kans. Bij winst vandaag doen we nog volop mee in deze knotsgekke en onvoorspelbare
competitie. Voor ons is het een finale, voor De Graafschap één van de vele wedstrijden naar promotie.
Eerder dit seizoen, in de Vijverberg, speelden we een geweldige eerste helft, maar vergaten we onszelf
te belonen. Die les moeten we vandaag gebruiken om de winst te pakken in de Goffert. Het is de jonkies
tegen de oudjes, maar de jonkies hebben geleerd en meer ervaring opgedaan. Dit moeten ze vandaag in
deze unieke wedstrijd laten zien.
Ik wens jullie allemaal een prettige wedstrijd en geniet als je erbij bent in het stadion!

Met sportieve groet,

Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kleding: Hoogenboom Mode

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

DE GRAAFSCHAP

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

TECHNISCHE STAF
Mike Snoei (Trainer/Coach)
Richard Roelofsen (Assistent-trainer)
Edwin Linssen (Assistent-trainer)
Robert-Jan Zoetmulder (Keeperstrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

1.

Rody de Boer (K)

22. Norbert Alblas (K)

16.

Nick van den Dam (K)

31. Job Schuurman (K)

32.

Guus Vaags (K)

3. Rens van Eijden

2.

Julian Lelieveld

4. Kevin Bukusu

3.

Jasper van Heertum

6. Jordy Bruijn

4.

Ted van de Pavert

7. Elayis Tavsan

5.

Jordy Tutuarima

8. Édgar Barreto

6.

Elmo Lieftink

9. Thibo Baeten

7.

Melvin Platje

10. Jonathan Okita

8.

Jesse Schuurmasn

11. Ayman Sellouf

9.

Ralf Seuntjens

12. Thomas Beekman

10.

Clint Leemans

15. Javier Vet

11.

Daryl van Mieghem

16. Souffian El Karouani

18.

Johnatan Opoku

18. Mathias de Wolf

19.

Rick Dekker

20. Joep van der Sluijs

21.

Toine van Huizen

23. Anton Fase

22.

Danny Verbeek

26. Cas Odenthal

24.

Roland Baas

28. Bart van Rooij

25.

Joey Konings

32. Rangelo Janga

29.

Camiel Neghli

34. Terry Lartey Sanniez

30.

Milan Hilderink

71. Dirk Proper

43.

Jonathan Vergera Berrio

77. Terell Ondaan

47.

Mohamed Hamdaoui

SPORT
SNELDERS

MET

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – DE GRAAFSCHAP

De échte Gelderse derby tegen Vitesse zit er door de nederlaag tegen VVV in de kwartfinale van
het bekertoernooi helaas niet in, maar vanmiddag om 12.15 wordt in de Goffert wel afgetrapt
voor een andere derby: die tegen De Graafschap. En wat de uitslag ook mag worden, bijzonder
wordt het vandaag sowieso. Voor het eerst sinds 20 september vorig jaar (N.E.C. - Almere City,
0-1) zal er in het kader van 'Corona-onderzoek' namelijk weer eens publiek aanwezig zijn bij een
thuiswedstrijd van N.E.C. Laten we hopen dat de iets meer dan elfhonderd aanwezigen de ploeg
kunnen helpen aan een overwinning op de Doetinchemmers.
De Graafschap staat op de tweede plaats op de ranglijst. De laatste zes competitiewedstrijden wonnen
de Doetinchemmers allemaal en dus kunnen we gerust stellen dat de ploeg van trainer Mike Snoei in
vorm is. Vorig weekend was MVV de laatste ploeg die aan de Achterhoekse zegekar gebonden werd.
Aan Rogier Meijer en zijn mannen de taak om ervoor te zorgen dat dit voorlopig ook écht de laatste
overwinning was. N.E.C. zal het dan wel beter moeten doen dan in de vorige competitiewedstrijd, toen in
Maastricht met 2-1 verloren werd van MVV.
Waar N.E.C. in de afgelopen speelronde door een afgelasting niet in actie kwam tegen FC Den Bosch,
speelde het afgelopen woensdag wel in de kwartfinale van het toernooi om de KNVB Beker. Eredivisionist
VVV was na verlenging uiteindelijk met 2-1 te sterk, nadat na 90 minunten een 1-1 stand op het scorebord
stond.
Eerder dit seizoen speelden De Graafschap en N.E.C. al tegen elkaar in Doetinchem. N.E.C. ging die
middag met 2-0 ten onder, maar daar zag het in de eerste helft totaal niet naar uit. De ploeg van Rogier
Meijer was in de eerste 45 minuten veel beter dan de gastheren, maar gaf het in de tweede helft in een
paar minuten tijd helemaal weg.
De selectie zal er op gebrand zijn vandaag de rug te rechten na de uitschakeling in het bekertoernooi en
het verlies in de vorige speelronde. Met het Nijmeegse publiek op de tribune zal De Graafschap het vuur
aan de schenen gelegd moeten worden, om zo de zegereeks van de Doetinchemmers te doorbreken.
N.E.C. zal dat wel nog altijd moeten doen zonder aanvoerder Rens van Eijden, die de laatste wedstrijd van
zijn schorsing uitzit. Afgelopen woensdag speelde Edgar Barreto op zijn positie en de Paraguayaan deed
dat met verve. Of hij ook tegen De Graafschap centraal achterin geposteerd wordt, is op het moment van
schrijven nog niet bekend.

Door Teun van Thiel
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Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - DE GRAAFSCHAP
Op 1 april 2012 speelde N.E.C. een thuiswedstrijd tegen De Graafschap. In de eerste helft maakte
Lasse Schöne de openingstreffer. Voor de rust gingen de Superboeren nog met tien man de
kleedkamer in door een rode kaart van Kaak. Dit zorgde ervoor dat Género Zeefuik het in de
tweede helft eenvoudig kon afmaken. Dit zorgde voor een uiteindelijke eindstand van 2-0 in het
Goffertstadion.
N.E.C. nam in de eerste helft het heft direct in
handen en werd met goed combinatievoetbal
al snel gevaarlijk. Het leverde na wat
schermutselingen uit standaard situaties al na
tien minuten de openingsgoal op. Scheidsrechter
Ruud Bossen paste prima de voordeelregel toe
na een overtreding op Nathaniel Will, waardoor
Lasse Schöne de combinatie aan kon gaan met
Género Zeefuik. De spits kaatste perfect terug
en de Deense middenvelder bleef oog in oog
met doelman Terol ijzig koel.
N.E.C. liet het tempo na de offensieve
openingsfase iets zakken, waar de ploeg uit
Doetinchem gebruik van maakte. Puur op inzet
en strijd creëerde de ploeg uit de Achterhoek
een aantal kansen en was via De Leeuw zelfs heel
dicht bij de gelijkmaker toen hij op aangeven van
Poepon vrij voor Babos de paal raakte.

Weer
trekken wij
ten strijde.

Een verrassing hing in de lucht, maar het was
De Graafschap zelf dat een einde maakte aan
voortijdige illusies. Vlak voor rust kwam Kaak
met een harde tackle in op Koolwijk, wat hem de
rode kaart opleverde.
Met een man meer kon N.E.C. rustig op zoek
gaan naar een uitbreiding van de voorsprong.
Het was uiteindelijk Zeefuik die de wedstrijd
besliste. De spits reageerde attent op een diepe
bal, schudde twee tegenstanders van zich af,
kapte simpel Saeijs uit en schoof knap de 2-0
binnen.
Het laatste half uur werd zakelijk uitgespeeld
door N.E.C. Met spaarzame aanvallen probeerde
het op zoek te gaan naar een derde treffer, maar
daarvoor lag het tempo vaak te laag. Navarone
Foor zag een inzet gekeerd door Terol, die ook
Zeefuik van een tweede doelpunt afhield. Onder
anderen Vadócz, George en de ingevallen Loen
probeerden het van afstand, maar hadden allen
niet het geluk aan hun zijde.
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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.

Software
Java
PROGRAMMA
EN
UITSL
AGEN
Architect
Developer

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

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 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 www.necjuniors.nl/voetbaldagen en meld je aan! Er zijn per dag 70 plaatsen
beschikbaar, dus wees er op tijd bij!
Wat: N.E.C. voetbaldagen
Wanneer: 3, 4 en 5 mei
Hoe laat: 09.00 tot 17.00 uur
Waar: Goffertstadion
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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

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 N.E.C. - VVV-VENLO
Afgelopen woensdag trad de ploeg van trainer Rogier Meijer aan in de kwartfinale
van de TOTO KNVB Beker, waar VVV-Venlo de tegenstander was. Helaas voor de
Nijmegenaren moest de ploeg na 120 minuten het hoofd buigen. We blikken nog
eenmaal terug op de wedstrijd met huisfotograaf Broer van den Boom.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
N.E.C. - VVV-VENLO

1-2
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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: DE GRAAFSCHAP
Op deze zondagmiddag, 21 februari, staat de 25e speelronde van de Keuken Kampioen Divisie
op het programma. De tegenstander van vandaag is De Graafschap. Eerder dit seizoen verloor
N.E.C. in de Vijverberg met 2-0 van de Superboeren. Momenteel staat N.E.C. twaalf punten
achter op de ploeg uit Doetinchem en het is dus zaak voor de ploeg van Rogier Meijer om
de achtervolging in te gaan zetten. Mochten de Nijmegenaren vandaag aan het langste eind
trekken, komen ze op gelijke hoogte met Go Ahead Eagles en kan de aanval op de vierde plek
worden ingezet. Lees hieronder verder informatie over de bezoekende ploeg van vanavond.
De Graafschap is afkomstig uit het Gelderse Doetinchem. De betaald voetbalclub werd in 1954 opgericht
onder leiding van de heer Johan Roodbergen. In die tijd weigerde de KNVB de club toe te laten, waardoor
De Graafschap ging spelen in een nieuwe bondscompetitie: de NBVB (de wilde bond). Na een fusering
tussen de KNVB en NBVB werd het voor De Graafschap toch mogelijk om toe te treden tot een (prof)
competitie. In 1954 werd ook het stadion De Vijverberg gebouwd. Het stadion heeft een capaciteit van
12.600 toeschouwers. In de 21e eeuw werd er nog een onderzoek gedaan of deze capaciteit kon worden
uitgebreid, maar na het afgeronde onderzoek in 2009 bleek dit begroting-technisch onhaalbaar.
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DE TEGENSTANDER: DE GRAAFSCHAP
Na elf jaar te hebben gespeeld in de Eerste Divisie,
promoveerde De Graafschap in 1973 voor de
eerste keer naar de Eredivisie. De Graafschap
won in de clubgeschiedenis nooit de Eredivisie.
Wel werd het in totaal drie keer kampioen van de
Eerste Divisie. In 1991, 2007 en 2010 eindigden
de Superboeren bovenaan de ranglijst. In het
seizoen 1990-1991 werd de club zelfs ongeslagen
kampioen in de Eerste Divisie. De ploeg uit
Doetinchem speelde in totaal 35 seizoenen in de
Eerste Divisie en 21 seizoenen op het hoogste
niveau in Nederland. Tussen 1995 en 2003 was
De Graafschap het langst onafgebroken actief in
de Eredivisie.

Vorig seizoen eindigde het duel in de Goffert in
een gelijkspel: 1-1. Toen waren Gregor Breinburg
voor De Graafschap en Jonathan Okita voor N.E.C.
beide trefzeker. Deze wedstrijd werd mede door
de pandemie alweer bijna anderhalf jaar geleden
gespeeld. Onder toeziend oog van 1100 man mag
N.E.C. zich vandaag proberen te revancheren voor
het 2-0 verlies eerder dit seizoen.

Na de onafgebroken reeks tussen 1995 en 2003
kwam De Graafschap wisselend uit in de Eredivisie
en de Eerste Divisie. Sinds 2003 speelden de
Superboeren zeven seizoenen in de Eredivisie
en tien in de Eerste Divisie. Afgelopen seizoen
eindigde de club op de tweede plek nadat de
competitie noodgedwongen werd stopgezet door
Covid-19. Dit seizoen zijn de Achterhoekers ook
weer bezig aan een sterk seizoen en gebrand om
dit jaar wel te promoveren naar de hoogste divisie
in Nederland.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
58' Mohamed Hamdaoui

1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

60' Mohamed Hamdaoui (Pen.)

2-0

Datum: 		

27-09-2020

Locatie: 		

De Vijverberg

Bezoekers: 		

3242

Scheidsrechter:

Danny Makkelie

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

33' Gregor Breinburg

0-1

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

90' Jonathan Okita

1-1

Datum: 		

16-09-2019

Locatie: 		

De Goffert

Bezoekers: 		

7939

Scheidsrechter:

Edwin van de Graaf
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SPEELRONDE

25

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM

THUIS

UITSLAG

12 februari

Jong PSV

Afg.

Helmond Sport

		

Jong AZ

3-2

Jong FC Utrecht

		

Nac Breda

2-1

FC Eindhoven

		

Almere City FC

Afg.

FC Volendam

13 februari

De Graafschap

1-0

MVV Maastricht

Go Ahead Eagles

1-0

Telstar

14 februari

N.E.C.

Afg.

FC Den Bosch

15 februari

Jong Ajax

1-2

FC Dordrecht

Excelsior

1-3

Roda JC Kerkrade

SC Cambuur

3-0

TOP Oss

		

Helmond

2-1

Almere City FC

		

Telstar

1-2

NAC Breda

		

		

SPEELRONDE

26

16 februari

DATUM
19 februari

THUIS

TIJD

UIT

Jong Ajax

16.30 uur

SC Cambuur

		

FC Dordrecht

18.45 uur

NAC Breda

		

Jong PSV

18.45 uur

FC Den Bosch

		

Telstar

21.00 uur

FC Eindhoven

		

Helmond Sport

21.00 uur

Roda JC Kerkrade

TOP Oss

14.00 uur

Almere City FC

MVV Maastricht

16.30 uur

Excelsior

N.E.C.

12.15 uur

De Graafschap

20 februari
		
21 februari
22 februari
		
23 februari
		

SPEELRONDE 27

UIT

DATUM
26 februari

Jong AZ

18.45 uur

Go Ahead Eagles

Jong FC Utrecht

21.00 uur

SC Cambuur

FC Volendam

18.45 uur

Jong Ajax

Jong PSV

21.00 uur

Helmond Sport

THUIS

TIJD

Go Ahead Eagles

UIT

18.45 uur

Jong PSV

		

MVV Maastricht

18.45 uur

Telstar

		

De Graafschap

21.00 uur

Jong AZ

		

FC Den Bosch

21.00 uur

Jong FC Utrecht

FC Eindhoven

14.00 uur

FC Volendam

FC Dordrecht

16.30 uur

Helmond Sport

Almere City FC

12.15 uur

SC Cambuur

Roda JC Kerkrade

20.00 uur

N.E.C.

Excelsior

18.45 uur

Jong Ajax

Nac Breda

21.00 uur

TOP Oss

27 februari
		
28 februari
		
1 maart
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 18 FEBRUARI 2021

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

23

18

2

3

49

56

2

De Graafschap

24

17

2

5

18

53

3

Almere City FC

23

15

5

3

21

50

4

NAC Breda

24

14

5

5

24

47

5

Go Ahead Eagles

24

13

5

6

15

44

6

N.E.C.

23

12

5

6

13

41

7

Roda JC Kerkrade

24

10

8

6

13

38

8

FC Volendam

23

10

7

6

18

37

9

Telstar

24

9

6

9

7

33

10

Excelsior

24

9

3

12

2

30

11

Helmond Sport

23

7

8

8

-3

29

12

Jong Ajax

23

8

5

10

-5

29

13

TOP Oss

24

8

4

12

-11

28

14

FC Eindhoven

24

7

6

11

-8

27

15

Jong FC Utrecht

23

8

1

14

-10

25

16

Jong AZ

24

6

4

14

-30

22

17

Jong PSV

23

5

5

13

-17

20

18

MVV Maastricht

24

5

5

14

-27

20

19

FC Dordrecht

23

4

3

16

-40

15

20

FC Den Bosch

23

2

7

14

-29
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TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Robert Mühren

SC Cambuur

23

Elias Mar Omarsson

Excelsior

18

Jeredy Hilterman

Jong FC Utrecht

14

Glynor Plet

Telstar

13

Ralf Seuntjens

De Graafschap

13

Thomas Verheijdt

Almere City FC

13

Sydney van Hooijdonk

NAC Breda

12

Brian Brobbey

Jong Ajax

9

Joeri Schroyen

SC Cambuur

9

Jordy Bruijn

N.E.C.

8
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TALENT IN BEELD

TALENT IN BEELD: JELANI COFFIE
Tijdens het Talent in beeld lichten wij elke keer een speler uit de Voetbalacademie uit. Deze keer is dat Jelani
Coffie, 13 jaar. Dit seizoen spelend in de O14 als aanvaller.
N.E.C.
Jelani begon op jonge leeftijd al met voetballen bij de F’jes van RKSV Eendracht’30 in Mook. Daar speelde hij een aantal jaar
voordat hij richting onze Academie kwam. “Ik omschrijf mijzelf als een aanvallend ingestelde en creatieve aanvaller die altijd
een oplossing vooruit probeert te vinden. Ik maak veel acties en heb een goed schot. Daarnaast vind ik dat mijn passing
ook een van mijn sterke punten is.” Toch weet ook Jelani dat het op sommige punten beter kan. “Ik vind dat ik mijzelf nog
beter kan maken door meer te trainen op mijn zwakkere linkerbeen, het voor de bal blijven en mij niet te makkelijk laten
uitspelen. Daarnaast wil ik mijzelf aanleren om niet te lang te balen van dingen maar om gewoon door te gaan.” Jelani kijkt
als vleugenaanvaller graag naar Marcus Rashford. “Rashford is net als ik een buitenspeler en creatief aan de bal en denkt
altijd vooruit. Hij houdt er niet van om achteruit te voetballen.”
Hoogtepunt
Het hoogtepunt tot nu toe bij onze Academie was voor hem de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers op een
internationaal toernooi. “Ik kreeg een mooie steekbal voor me en schoot de bal de kruising in. Het was mijn eerste
balcontact van de wedstrijd en dat maakte het naar mijn mening extra bijzonder!”
Buiten het veld
Ook buiten het voetbalveld is Jelani vaak met voetbal bezig. “Ik heb eigenlijk altijd wel een bal aan mijn voet. Maar wat ik
daarnaast ook leuk vind is trampoline springen.” Ook weet hij wat hij later naast het voetballen zou willen doen. “Ik zou
graag later ook nog een studie geneeskunde doen.”
Toekomst
Jelani heeft voor zichzelf duidelijke doelen voor ogen. “De volgende stap in mijn carrière is om mijn zwakkere linkerbeen
te verbeteren waardoor ik nog meer rendement kan behalen. Ik hoop daarnaast over een jaar of tien een goede
profvoetballer te zijn als buitenspeler. Ook wil ik dan mijn VWO diploma hebben. Om er voor te zorgen dat ik dit allemaal
ga halen blijf ik elke dag keihard werken en vooral te leren van slechte momenten in plaats van ervan te balen.”
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