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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,
Vanmiddag nemen we het in de eigen Goffert op tegen SC Telstar. Ik hoop dat eenieder van jullie een
goed Paasweekend heeft gehad en wellicht wat familieleden heeft ontmoet. Dat blijft belangrijk in deze
uitdagende periode. Wij willen vandaag drie punten bijschrijven en na twee nederlagen op een rij weer
wat vertrouwen tanken met onze ploeg.
Afgelopen vrijdag trokken we in Almere namelijk aan het kortste eind tegen de plaatselijk FC: 2-0. We
speelden een slordige wedstrijd en liepen al vroeg achter de feiten aan. Dan zie je dat je tegen ploegen
als Almere City FC gewoon te kort komt. Je moet scherp aan de aftrap staan en feller zijn wanneer je
tegenstander sterker is. Met onze jonge ploeg kunnen we daar nog stappen zetten. Laat de wedstrijd van
vrijdag een belangrijke les zijn geweest voor het treffen van vanmiddag.
Ook SC Telstar is namelijk een niet te onderschatten ploeg. Dat hebben we eerder dit seizoen ervaren in
Velsen-Zuid. Als team zijn we nu verder en hebben we ons ontwikkeld. De ontwikkeling die we hebben
doorgemaakt moeten we nu vertalen naar een mooi resultaat. Daarnaast staan we vandaag stil bij onze
vijf jarige samenwerking met het Amalia Kinderziekenhuis. Dit zijn ontzettend belangrijke initiatieven,
juíst in deze tijd!
Tijdens dit soort wedstrijden kan jullie steun van doorslaggevend belang zijn. Laten we hopen dat het
snel weer mogelijk is om jullie in het stadion te ontvangen. Tot die tijd reken ik op de steun vanuit huis,
want samen zijn wij N.E.C. Ik reken op jullie!

Met sportieve groet,

Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kleding: Hoogenboom Mode

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

SC TELSTAR

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

TECHNISCHE STAF
Andries Jonker (Trainer/Coach)
Gertjan Tamerus (Assistent-trainer)
Anthony Correia (Assistent-trainer)
Colin van der Meijden (Keeperstrainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

1. Jasper Schendelaar (K)

22. Norbert Alblas (K)

17. Trevor Doornbusch (K)

31. Job Schuurman (K)

20. Abdel El Ouazzane (K)

3. Rens van Eijden

2. Ilias Bronkhorst

4. Kevin Bukusu

3. Kick Groot

6. Jordy Bruijn

4. FarouQ Limouri

7. Elayis Tavsan

5. Redouan El Yaakoubi

8. Édgar Barreto

6. Frank Korpershoek

9. Thibo Baeten

7. Rashaan Fernandes

10. Jonathan Okita

8. Sven van Doorm

11. Ayman Sellouf

9. Glynor Plet

12. Thomas Beekman

10. Daniel Adshead

15. Javier Vet

11. Anthony Berenstein

16. Souffian El Karouani

12. Robin Eindhoven

18. Mathias de Wolf

13. Vincent Regeling

20. Joep van der Sluijs

15. Redouan Taha

23. Anton Fase

16. Niels van Wetten

26. Cas Odenthal

18. Gyliano van Velzen

28. Bart van Rooij

19. Richelor Sprangers

32. Rangelo Janga

21. Anass Najah

34. Terry Lartey Sanniez

23. Cas Dijkstra

71. Dirk Proper

24. Siebe Vandermeuelen

77. Terell Ondaan

25. Shayne Pattynama
26. Tom Overtoom
27. Roscello Vlijter
28. Welat Cagro
29. Hossein Zamani
43. Yaël Liesdek

SPORT
SNELDERS

MET

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – SC TELSTAR

Goede Vrijdag had voor N.E.C. afgelopen vrijdag weinig goeds in petto. De uitwedstrijd tegen
Almere City werd met 2-0 verloren en daar was weinig op af te dingen. Goed, de penalty waaruit
de tweede Almeerder treffer viel was op zijn minst discutabel te noemen, maar de ploeg van
Rogier Meijer wist zelf nauwelijks kansen te creëren en maakte dus geen aanspraak op een punt
of meer.
Het betekende de tweede nederlaag op rij en een gemiste kans om aansluiting te vinden bij de bovenste
ploegen op de ranglijst. Gelukkig doet zich vanmiddag alweer een mogelijkheid voor om het Nijmeegse
blazoen weer op te poetsen. Telstar komt namelijk op bezoek in onze eigen Goffert.
Ook Telstar beleefde vrijdag een teleurstellende avond. De Velsenaren speelden in eigen huis tegen
Jong FC Utrecht en gingen met 2-3 ten onder. Al na een kwartier spelen keek Telstar tegen een 2-0
achterstand aan. Glynor Plet bracht met de 2-1 weer hoop in de Noord-Hollandse harten, maar omdat
door beide ploegen uiteindelijk nog één keer gescoord werd, bleef Telstar uiteindelijk met lege handen
achter. Het zorgt er voor dat de ploeg op de twaalfde plaats op de ranglijst staat, op zes plaatsen en
zeventien punten van N.E.C. Van de laatste elf wedstrijden wist de ploeg van Andries Jonker er slechts
eentje te winnen: de thuiswedstrijd tegen Roda JC (3-1).
Eerder dit seizoen wist Telstar wél van N.E.C. te winnen. Het was een wedstrijd die werd gekenmerkt
door persoonlijke fouten aan Nijmeegse zijde, waardoor uiteindelijk een stevige 5-2 nederlaag op het
scorebord stond. Elayis Tavsan (spelend tegen zijn vorige werkgever) en Terell Ondaan scoorden voor
N.E.C, dat dus nog zeker wat goed te maken heeft tegen de Velsenaren.
In Almere ontbrak Edgar Barreto in de opstelling van Rogier Meijer, aangezien de Paraguayaan met
hamstringklachten kampt. Het gemis van het duo Van Eijden - Barreto bleek flink. De ervaren krachten
zorgen doorgaans voor rust in de defensie en ook de Nijmeegse voorwaartsen werden maar moeilijk
gevonden. Laten we hopen dat dit vanmiddag beter gaat en de weg omhoog weer wordt ingeslagen met
een klinkende overwinning op Telstar. En vooruit, met een iets minder klinkende overwinning nemen we
ook best genoegen…
De aftrap in De Goffert is vanmiddag om 12.15 uur. De wedstrijd is in zijn geheel te zien op ESPN.

Door Teun van Thiel
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM

THUIS

UITSLAG

2 april

Telstar

2-3

Jong FC Utrecht

MVV Maastricht

2-0

FC Eindhoven

Almere City FC

2-0

N.E.C.

		
		

UIT

		

Jong Ajax

1-1

NAC Breda

		

Helmond Sport

2-0

Jong AZ

		

FC Volendam

0-3

SC Cambuur

		

FC Den Bosch

1-0

TOP Oss

		

Excelsior

0-0

Jong PSV

		

De Graafschap

0-3

FC Dordrecht

		

Go Ahead Eagles

0-0

Roda JC

THUIS

TIJD

UIT

N.E.C.

12.15

Telstar

SC Cambuur

14.30

Excelsior

		

FC Dordrecht

14.30

FC Eindhoven

		

Helmond Sport

14.30

Jong Ajax

		

Jong AZ

14.30

FC Den Bosch

		

Jong FC Utrecht

14.30

De Graafschap

		

Jong PSV

14.30

MVV Maastricht

		

NAC Breda

14.30

Go Ahead Eagles

		

TOP Oss

14.30

FC Volendam

		

Roda JC

14.30

Almere City FC

THUIS

TIJD

UIT

DATUM
5 april
		

DATUM
9 april

Almere City FC

20.00

Telstar

Excelsior

20.00

N.E.C.

		

FC Den Bosch

20.00

SC Cambuur

		

FC Eindhoven

20.00

Jong PSV

		

		

FC Volendam

20.00

Helmond Sport

		

Jong Ajax

20.00

TOP Oss

		

NAC Breda

20.00

Jong FC Utrecht

De Graafschap

12.15

Go Ahead Eagles

11 april
12 april
		

Jong AZ

20.00

FC Dordrecht

MVV Maastricht

20.00

Roda JC
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 3 APRIL 2021

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

31

23

4

4

59

73

2

Almere City FC

31

20

5

6

27

65

3

De Graafschap

31

20

4

7

16

64

4

NAC Breda

31

19

6

6

31

63

5

Go Ahead Eagles

31

17

8

6

27

59

6

N.E.C.

31

17

5

9

24

56

7

FC Volendam

31

14

8

9

20

50

8

Roda JC Kerkrade

31

13

10

8

13

49

9

Helmond Sport

31

10

9

12

-7

39

10

Excelsior

31

11

5

15

1

38

11

MVV Maastricht

31

11

5

15

-19

38

12

Telstar

31

10

7

14

2

37

13

Jong Ajax

31

9

8

14

-11

35

14

TOP Oss

31

10

5

16

-18

35

15

Jong PSV

31

8

7

16

-12

31

16

Jong FC Utrecht

31

10

1

20

-21

31

17

FC Eindhoven

31

7

9

15

-16

30

18

FC Dordrecht

31

8

3

20

-43

27

19

Jong AZ

31

7

5

19

-39

26

20

FC Den Bosch

31

5

8

18

-34

23

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Robert Mühren

SC Cambuur

Thomas Verheijdt

Almere City FC

19

Elias Mar Omarsson

Excelsior

18

Jeredy Hilterman

Jong FC Utrecht

16

Glynor Plet

Telstar

16

Samuele Mulattieri

FC Volendam

15

Ralf Seuntjes

De Graafschap

14

Jizz Hornkamp

FC Den Bosch

13

Sydney van Hooijdonk

NAC Breda

12

Patrick Pflücke

Roda JC Kerkrade

12

Jordy Bruijn

N.E.C.

10

28
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
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Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - SC TELSTAR
Op 30 augustus 2019 speelde N.E.C voor het laatst een thuiswedstrijd tegen Telstar. Er werd toentertijd in eigen
huis met 4-2 gewonnen. De Nijmegenaren kwamen in het eerste bedrijf op voorsprong door een treffer van Ole
Romeny, waarna in de tweede helft het grote spektakel losbarstte. Na treffers van Tavsan, Wolters, Romeny,
Plet en tot slot Okita stond er na ruim 90 minuten voetbal een 4-2 eindstand op het scorebord.
N.E.C. begon sterk aan de wedstrijd tegen Telstar en creëerde al snel een aantal grote kansen. De thuisploeg
wist hieruit de score nog niet te openen. Na negentien minuten spelen beloonde de thuisploeg zichzelf alsnog
door de openingstreffer te maken. Spits Romeny kreeg de bal in de zestienmeter aangespeeld en tekende aan
voor het eerste tegendoelpunt van het seizoen voor Telstar. N.E.C. speelde zoals het graag wil: vanuit balbezit en
passing naar voren. Met een inschuivende Van Landschoot en de snelheid van Anthony Musaba, domineerden
de Nijmegenaren in spel en kansen. Er werd uiteindelijk niet meer gescoord in de eerste helft, waardoor de
Nijmegenaren met een 1-0 voorsprong de rust in gingen.
De bezoekers uit Velsen speelden in de hervatting heel wat sterker dan tijdens de eerste vijfenveertig minuten.
Precies op het uur, bracht de 18-jarige Elayis Tavsan met een geplaatst schot onderin de hoek Telstar alsnog op
gelijke hoogte.
De Goffert nam vervolgens de rol van twaalfde man op zich na de gelijkmaker. Dat bleek van groots positief effect
te zijn op publiekslieveling Wolters. Met een magistraal schot dat eindigde in de kruising, zorgde hij ervoor dat het
publiek luid en uitbundig op de stoelbanken ging staan: 2-1. De formatie van het trainerstrio Francois Gesthuizen,
Adrie Bogers en Rogier Meijer leek vleugels te krijgen, want niet lang daarna brak Romeny opnieuw de ban met zijn
tweede treffer van de avond: 3-1.
De heersende vreugde na de 3-1, leek tegelijkertijd ook achteloosheid op te wekken bij de N.E.C.-defensie.
Een rap offensief van Telstar werd door de ervaren spits Glynor Plet met een soepele zweefduik achter keeper
Branderhorst gewerkt. N.E.C. had dus wederom een minimale voorsprong te verdedigen en leek dat vooral te doen
door de aanval op te zoeken in de counter.
Invaller Jonathan Okita toonde, kort voor het eind met een knappe individuele actie, wat van zijn souplesse als
aanvaller. De geboren Duitser werd omringd door drie verdedigers van Telstar, maar wist van hen weg te draaien
en verschalkte vervolgens ook keeper Swolfs met een lage bal. Met 4-2 op het scorebord kwam er een oase van
opluchting en blijdschap in de Goffert. Na negentig minuten spanning, met momenten van sensatie, bleven de
punten in Nijmegen.
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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, 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 verrassingen 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 overgehouden.
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 SC TELSTAR - N.E.C.
Eerder dit seizoen beleefde N.E.C. een vervelende wedstrijd tegen Telstar.
In het BUKO Stadion werd er met 5-2 verloren. Elayis Tavsan en Terell
Ondaan waren de doelpuntenmakers aan de kant van de Nijmegenaren.
We blikken nog een keer terug op de wedstrijd door de ogen van
huisfotograaf Broer van den Boom.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
SC TELSTAR - N.E.C.

5-2
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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: SC TELSTAR
Op deze maandagmiddag, 5 april, speelt N.E.C. een thuiswedstrijd tegen Telstar. Eerder dit seizoen leed de
ploeg van Rogier Meijer een pijnlijke nederlaag tegen de Velsense middenmotor. In het BUKO Stadion werd
er verloren met 5-2. Waar N.E.C. al bijna zo goed als zeker is van een play-offs plek is Telstar nog vol op in
de strijd om een play-off ticket te bemachtigen. Voor de Witte Leeuwen is het dus weer een belangrijke
wedstrijd om het gat met Roda JC te verkleinen. Een kans op directe promotie wordt nog een flinke opgave
voor de Nijmegenaren. N.E.C. zal zich deze wedstrijd wel willen revancheren voor het verlies eerder dit
seizoen in het BUKO Stadion. Lees hieronder meer informatie over de bezoekende ploeg van vanmiddag.
De voetbalclub Telstar is afkomstig uit Velsen-IJmuiden. De club is ontstaan op 17 juli 1963 uit een fusie tussen de
rivalen VSV en Stormvogels. De club ging hierna door onder de naam Telstar. De club is vernoemd naar een toen pas
gelanceerde communicatiesatelliet. De club uit Velsen deed ook zijn naam eer aan door vanaf het seizoen 1985-1986
een paar seizoenen de satellietclub van Ajax te zijn. Het stadion van Telstar, gelegen op Sportpark Schoonenberg, werd
officieel geopend in 1948. Toen speelden de rivalen VSV en Stormvogels beiden hun thuiswedstrijden in het stadion.
Na de fusie was het Telstar die er, tot op heden, zijn thuiswedstrijden afwerkt. Het stadion kende verschillende namen
in de geschiedenis, maar sinds 2021 is hoofdsponsor BUKO de naamgever van het stadion. De totale capaciteit van het
stadion biedt plek voor 3260 toeschouwers.
Na de fusering in 1963 promoveerde Telstar gelijk naar de Eredivisie, waar het veertien jaar onafgebroken verbleef.
De beste resultaten werden behaald midden jaren 70. Vanaf het seizoen 1973-1974 tot en met 1975-1976 behaalde
het achtereenvolgend de zesde, zevende en negende plek op de Eredivisie ranglijst. Daarna ging het snel bergafwaarts
met de club. Twee jaar na het behalen van de negende plek degradeerde Telstar uit de Eredivisie en zou het hoogste
niveau in Nederland nooit meer bereiken. Wel speelde de ploeg uit Velsen zes keer in de play-offs voor promotie naar
de Eredivisie, waarvan de laatste keer in het seizoen 2017-2018. Telstar kwam het dichtst bij promotie naar de Eredivisie
in het seizoen 1993-1994. Toen eindigde de Velsense club één punt achter het wel gepromoveerde RKC Waalwijk.
Twee jaar geleden speelden de Nijmegenaren voor het laatst een wedstrijd tegen Telstar. Toen werd er in het eigen
Goffert Stadion gewonnen met 4-2. Onder toeziend ook van 6734 toeschouwers scoorden Romeny (tweemaal), Wolters
en Okita voor de Nijmegenaren en Huidige N.E.C.’er Tavsan en huidige clubtopscorer Plet voor Telstar. Aan N.E.C. de
taak om vanmiddag de wedstrijd ook winnend af te sluiten.
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WEDSTRIJDVERLOOP
11' Gyliano van Velzen

1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

40' Gyliano van Velzen

2-0

Datum: 		

03-01-2021

43' Glynor Plet

3-0

Locatie: 		

BUKO. Stadion

60' Terell Ondaan

3-1

Bezoekers:		

0

75' Sebastian Soto

4-1

Scheidsrechter:

Clay Ruperti

78' Glynor Plet

5-1

81' Elayis Tavsan

5-2

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

8' Ole Romeny

0-1

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

30' Elayis Tavsan

1-1

Datum: 		

07-02-2020

32' Anthony Musaba

1-2

Locatie: 		

Rabobank IJmond Stadion

34' Zian Flemming

1-3

Bezoekers: 		

2401

45' Zian Felmming

1-4

Scheidsrechter:

Jordy Vermeire

66' Rens van Eijden

1-5

91' Benaissa Benamar

1-6 (E.D.)

92' Ayman Sellouf

1-7

Weer
trekken wij
ten strijde.
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TALENT IN BEELD

TALENT IN BEELD: IBRAHIM CISSOKO
Tijdens het Talent in beeld lichten wij elke editie een speler uit van de Voetbalacademie N.E.C. Deze keer
is het de beurt aan de achttienjarige Ibrahim Cissoko. De jeugdige aanvaller is dit seizoen actief bij de O18.
N.E.C.
Ibrahim begon op vijf jarige leeftijd met voetballen. Via VVV-Venlo en Vitesse kwam de buitenspeler in de zomer 2016
uiteindelijk bij onze Academie terecht. “Ik zie mijzelf als een technische speler die graag het een tegen een duel opzoekt en
iemand die een goal kan maken. Mijn beste kwaliteit is dan ook dat ik een goede actie in huis heb. Aan de andere kant vind
ik dat ik ondanks mijn aanvallende kwaliteiten in de omschakelingen nog wel beter kan worden om zo ook verdedigend te
kunnen helpen.” Voor Ibrahim is er een duidelijk hoogtepunt sinds zijn tijd bij N.E.C. “Afgelopen januari heb ik mijn eerste
profcontract mogen tekenen bij de club. Dat was voor mij een heel mooi moment.”
Buiten het veld
“Naast het trainen en wedstrijden spelen heb ik niet gek veel interesses eigenlijk. Later lijkt het mij wel leuk om bijvoorbeeld
zaakwaarnemer te worden. Op die manier kan ik nog steeds iets in de voetbalwereld doen.”
Toekomst
Voor Ibrahim is het doel helder. “De volgende stap voor mij is om zo snel mogelijk mijn debuut voor N.E.C. te maken. Daar
werk ik elke dag hard voor om dat ooit te bereiken. Ik droom ervan om over tien jaar ooit een keer de Champions League
gewonnen te hebben. Dat zou echt voor mij iets geweldigs zijn. Maar eerst maar is slagen bij N.E.C.!”
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ZELFDE ZENDER, ANDERE NAAM
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