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ten strijde.
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21:00 uur

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

FC TWENTE

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

TECHNISCHE STAF
Ron Jans (trainer/coach)
Andries Ulderink (Assistant-trainer)
Ivar van Dinteren (Assistant-trainer)
Sander Boschker (Keeperstrainer)

1.

Mattijs Branderhorst (K)

1. Lars Unnerstal (K)

2.

Ilias Bronkhorst

2. Giovanni Troupée

3.

Rens van Eijden

3. Robin Pröpper

4.

Iván Márquez

4. Julio Pleguezuelo

5.

Rodrigo Guth

5. Gijs Smal

6.

Jordy Bruijn

6. Wout Brama

7.

Elayis Tavsan

7. Vaclav Cerny

8.

Édgar Barreto

10. Virgil Misidjan

9.

Ali Akman

10.

Jonathan Okita

13. Ricky van Wolfswinkel

11.

Magnus Mattson

12.

Wilfried Bony

14.

Mikkel Duelund

15.

Javier Vet

16.

Souffian El Karouani

18.

Mathias de Wolf

19.

Pedro Ruiz

20.

Lasse Schöne

22.

Joep van der Sluijs

24.

Calvin Verdonk

26.

Cas Odenthal

27.

Danny Vukovic (K)

28.

Bart van Rooij

31.

Robin Roefs (K)

71.

Dirk Proper

14. Michel Vlap
15. Kik Pierie
18. Dimitris Limnios
19. Ramiz Zeroukki
20. Joshua Brenet
22. Jeffrey de Lange (K)
23. Michal Sadilek
24. Jahnoah Markelo
26. Denilho Cleonise
27. Manfred ugalde
30. Ennio van der Gouw (K)
32. Jesse Bosch
35. Mees Hilgers
36. Luca Everink
38. Max Bruns
39. Daan Rots
40. Jasper Staring
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – FC TWENTE

Na de overwinning bij Cambuur van vorige week kan N.E.C. de rest van het seizoen definitief naar boven kijken. De ploeg
van Rogier Meijer heeft zich veilig gespeeld en is zelfs nog in de race voor een plek die aan het eind van de rit recht geeft
op een plaats in de play-offs om Europees voetbal. Om te zien of N.E.C. daar echt van mag blijven dromen staat vanavond
een mooie testcase op het programma. Dan gaat de ploeg in de eigen Goffert namelijk de strijd aan met FC Twente, de
nummer vijf van de ranglijst.
FC Twente beleeft een prima seizoen en verloor al zes wedstrijden op rij niet. Vorige week leek de ploeg van trainer Ron
Jans nog op weg naar een mega-stunt, toen de Tukkers al na een half uur voetballen op een 3-0 voorsprong stonden
tegen PSV. Uiteindelijk werd het in de 95e minuut nog 3-3, maar met het vertrouwen zal het bij de Enschedeërs in ieder
geval wel goed zitten. Mogelijk voordeeltje voor N.E.C.: Ricky van Wolfswinkel, die tegen PSV twee keer wist te scoren, is
er vanavond niet bij. De spits liep tegen een gele kaart op. Hij bracht zijn totaal daarmee op vijf en is vanavond geschorst.
N.E.C. beleefde afgelopen zondag een mooie middag door met 1-2 te winnen bij SC Cambuur. De wedstrijd was van
beide kanten niet best, maar het resultaat was dat zeker wel. N.E.C. leidde al na twee minuten door een doelpunt van
Jonathan Okita en zag de Friezen tien minuten later alweer op gelijke hoogte komen. Het was uiteindelijk Javier Vet
die de wedstrijd op schitterende wijze besliste. Zijn schot van grote afstand sloeg een kwartier voor tijd als een raket in
achter doelman Bos, die compleet kansloos was.
Vet maakte ook al de winnende treffer in de vorige ontmoeting met FC Twente, eerder dit seizoen in Enschede. In die
wedstrijd kwam N.E.C. op voorsprong doordat Elayis Tavsan alert was bij een rebound, maar scoorde Virgil Misidjan later
de 1-1. Ook nu was het weer een kwartier voor tijd dat Vet toesloeg. HIj ontfutselde de bal aan centrale verdediger Robin
Pröpper en schoof de bal vervolgens langs doelman Lars Unnerstall.
Bij winst in de Goffert (en dat wordt wel weer eens tijd) kan N.E.C. een plekje klimmen op de ranglijst. Daarbij is de ploeg
wel afhankelijk van FC Groningen, dat morgen een uitwedstrijd speelt tegen SC Heerenveen. De Groningers hebben
één puntje meer dan N.E.C. en de strijd om de achtste plek wordt op het moment dan ook vooral met de noorderlingen
gestreden.
Over de opstelling is op het moment van schrijven nog niets bekend. Wat we wel weten is dat Dennis Higler vanavond de
leiding in handen heeft. De aftrap in het Goffertstadion is om 21.00 uur en de wedstrijd is in zijn geheel te zien op 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

PROJECT ‘SCOOR EEN BOEK’ EEN GROOT
SUCCES!
Woensdagochtend is op twaalf basisscholen in Nijmegen en omgeving het startschot gegeven voor de
officiële opening van 'Scoor een boek'. Gedurende dit leesbevorderingsproject, dat in samenwerking met de
Bibliotheek Gelderland Zuid wordt georganiseerd, willen de organisaties kinderen laten ervaren hoe leuk lezen
is. Selectiespelers en kantoormedewerkers van N.E.C. bezochten eerder deze week verschillende basisscholen,
waarbij de selectiespelers onder andere een stukje voorlazen.
"Het is in de afgelopen jaren gebleken dat er een toename is in het aantal gelezen boeken door dit project.
Daarnaast vinden de leerlingen het erg leuk om deel te nemen en dat vinden we ontzettend belangrijk. Als ze het
plezier in lezen (her)ontdekken gaan ze vanzelf meer lezen en worden kinderen automatisch beter in taal. Dat is
voor ons een belangrijke ontwikkeling", aldus Kees Meulendijks van de Bibliotheek Gelderland Zuid.
Op elke school vond er na het voorlezen een kidspersconferentie plaats. Tijdens de persconferentie kregen de
kinderen de kans om de spelers het hemd van het lijf te vragen. De nieuwsgierigheid van de kinderen zorgden
voor leuke gesprekken. De leerlingen gaan de komende acht weken aan de slag om zoveel mogelijk boeken te
lezen en voetbalstickers te verzamelen!
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e divisie

N.E.C. DOOR NAAR DE FINALS VAN DE EDIVISIE
Op dinsdagavond om 19.15 uur trapten de mannen van N.E.C. af voor het esports affiche tegen de mannen van Sparta Rotterdam.
Damian Sitaram speelde tegen Thomas de Zeeuw en Joas Drost moest het opnemen tegen Aristote Ndudu. Op het spel stond
een plek voor de finals op 4 en 5 juni in Maastricht, waar beide ploegen maar al te graag bij wilde zijn. De Nijmegenaren trokken
uiteindelijk aan het langste eind en boekte een 3-2 zege op de Rotterdammers.
Damian trapte als favoriet af voor het eerste duel af en wist redelijk snel op 1-0 te komen. Damian had veldoverwicht, maar
niet zoveel als er vooraf werd verwacht. De N.E.C.’er bewaarde de rust en ging op zoek naar de 2-0, maar wist de kansen niet
te benutten. Verdedigend bleef hij sterk staan en gaf weinig weg, zo gingen de Nijmegenaren met een 1-0 stand de tweede
wedstrijd in.
In de tweede wedstrijd was het aan Joas om de 1-0 voorsprong met heel zijn hart te verdedigen. Waar Joas voor de wedstrijd
aangaf weinig spanning te voelen, was dit niet te zien in de eerste paar minuten van de wedstrijd. Sparta scoorde snel de 1-1,
waardoor Joas op moest passen. De N.E.C.’er bleef na de goal weinig creëren, maar kreeg ook weinig tegen. Zo gingen we de
verlenging in met de 1-1 stand op het bord. In een verlenging waar de spanning te snijden was, wist Joas uiteindelijk door koel te
blijven voor de goal de voorsprong te pakken in het tweeluik: 2-1. In de allerlaatste minuut wist de club uit Spangen nog op 3-2
te komen, maar het mocht niet baten. De eindstand was bepaald.
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SPEELRONDE

28

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DATUM
2 april
		
		
		
		

29
SPEELRONDE

UIT

FC Groningen

1-3

Ajax

FC Twente

3-3

PSV

AZ

3-1

Vitesse

RKC Waalwijk

1-1

FC Utrecht

Feyenoord

2-0

Willem ll

0-1

Go Ahead Eagles

		

Fortuna Sittard

0-2

Heracles Almelo

		

Sparta Rotterdam

1-1

SC Heerenveen

SC Cambuur

1-2

N.E.C.

TIJD

UIT

		

30

UITSLAG

PEC Zwolle

3 april

SPEELRONDE

THUIS

DATUM

THUIS

8 april

Go Ahead Eagles

20.00 uur

Willem ll

9 april

FC Utrecht

18.45 uur

Fortuna Sittard

Ajax

20.00 uur

Sparta Rotterdam

N.E.C.

21.00 uur

FC Twente

		
10 april
		

SC Heerenveen

12.15 uur

FC Groningen

		

PSV

14.30 uur

RKC

		

Vitesse

14.30 uur

SC Cambuur

		

Heracles

16.45 uur

Feyenoord

		

PEC Zwolle

20.00 uur

AZ

DATUM

THUIS

TIJD

UIT

22 april

FC Twente

20.00 uur

Sparta Rotterdam

23 april

N.E.C.

16.30 uur

Ajax

AZ

18.45 uur

SC Heerenveen

		

RKC

20.00 uur

PEC Zwolle

		

SC Cambuur

21.00 uur

PSV

		

24 april

Willem ll

12.15 uur

Vitesse

FC Groningen

14.30 uur

Heracles

		

Feyenoord

14.30 uur

FC Utrecht

		

Fortuna Sittard

16.45 uur

Go Ahead Eagles
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STAND EREDIVISIE
PER 6 APRIL 2022

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

Ajax

28

2

PSV

28

22

3

3

69

63

21

2

5

37

3

61

Feyenoord

4

AZ

28

18

4

6

36

55

28

17

4

7

22

5

51

FC Twente

28

16

7

5

11

51

6

Vitesse

27

12

5

10

-9

41

7

FC Utrecht

28

11

8

9

8

40

8

FC Groningen

28

9

9

10

-4

33

9

N.E.C.

28

9

8

11

-9

33

10

Go Ahead Eagles

28

9

6

13

-12

31

11

SC Cambuur

28

10

3

15

-16

27

12

SC Heerenveen

28

8

7

13

-12

27

13

Heracles

28

8

6

14

-8

27

14

RKC Waalwijk

28

6

10

12

-13

24

15

Willem ll

28

6

5

17

-25

22

16

Sparta Rotterdam 26

4

10

12

-18

22

17

Fortuna Sittard

27

6

4

17

-34

20

18

PEC Zwolle

28

5

5

18

-23

20

TOPSCORERS EREDIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Sébastien Haller

Ajax

20

Jesper Karlsson

AZ

14

Guus Til

Feyenoord

14

Ricky van Wolfswinkel

FC Twente

14

Bryan Linssen

Feyenoord

12

Loïs Openda

Vitesse

12

Jorgen Strand Larsen

FC Groningen

12
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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. - FC TWENTE
Op 11 maart 2012 trapte N.E.C. af voor een topwedstrijd tegen het FC Twente van trainer Steve McClaren. Waar de
Tukkers samen met AZ, Ajax en PSV in een felle titelstrijd verwikkeld waren, was N.E.C. een stabiele middenmoter.
Twente verwachtte een zege, maar de Nijmegenaren wisten hier een stokje voor te steken. Een strijdbaar en sterk
spelend N.E.C. wist de titelkandidaat met overtuigende cijfers aan de kant te zetten: 3-1.
De eerste grote kans liet even op zich wachten, maar na 35 minuten was daar ineens Leroy George. De buitenspeler
van de Nijmegenaren speelde zich knap vrij en vuurde vervolgens hard richting het doel van Twente-goalie
Nikolay Mihaylov. De Bulgaar was scherp op het schot van George en pareerde deze naar de zijlijn. De ploeg uit
de keizerstad had hierna de smaak te pakken en dat resulteerde in een penalty. Wout Brama knalde Pavel Cmovs
lomp ondersteboven. Lasse Schöne bleef kalm vanaf de stip en zette de ploeg zo op een 1-0 voorsprong.
Na rust ging N.E.C. door waar het gebleven was. Op een meter of 25 van het Twentse doel kregen de Nijmegenaren
een vrije trap. Waar Ryan Koolwijk de bal voor slingerde, wist Conboy prachtig met de buitenkant van de voet
af te ronden. De linksback zette de ploeg zo op een 2-0 voorsprong. Koolwijk had hierna de smaak te pakken en
legde met zijn traptechniek nogmaals een bal perfect in de zestien. Dit keer was het Genero Zeefuik die de bal
alleen op het hoofd hoefde te laten vallen en zo de 3-0 op het scorebord noteerde. FC Twente ging vervolgens
wanhopig op zoek naar doelpunten. Dit leidde in de 76e minuut nog tot de 3-1 door een kopbal van Glynnor
Plet. Het doelpunt mocht de Nijmeegse pret echter niet drukken, want de eindstad was hiermee ook bepaald.

11

VOETBAL ACADEMIE

VAN WIJK STROOMT DOOR VANUIT HET
REGIOPLAN
Recent zette de 20-jarige jeugdtrainer Pim van Wijk zijn handtekening onder een contract bij de vooropleiding van de HSF - N.E.C. voetbalacademie.
Een uniek moment voor hem en voor de academie, hij is immers de eerste trainer die vanuit het regioplan doorstroomt naar de vooropleiding van de
academie. De ambitieuze van Wijk sluit vanaf het begin van het nieuwe seizoen aan bij de vooropleiding van de voetbalacademie.
Daar waar er al meerdere spelers vanuit het regioplan zijn doorgestroomd, is het nu voor het eerst dat er een trainer doorstroomt. Voor het regioplan
is het een mooi teken dat ook trainers zich op een positieve manier ontwikkelen en zich nog verder door gaan ontwikkelen. Van Wijk is sinds het begin
van dit seizoen actief bij het regioplan van N.E.C., hier loopt hij mee met Swen Rovroy. Zijn tijd bij het regioplan beviel hem dusdanig goed dat hij de
ambitie uitsprak om door te groeien, hierover heeft hij gesprekken gevoerd met Niels Voet, hoofd coaching vooropleiding van N.E.C. ‘De begeleiding
die ik vanuit N.E.C. kreeg, toen ik instroomde in de regio, heb ik als dusdanig prettig ervaren dat ik zeker wist dat dit mijn droom is en dat ik hiervoor
wilde gaan’, aldus Van Wijk.
Dankzij Rovroy kon van Wijk al een kijkje in de keuken nemen van de voetbalacademie. Van Wijk mocht namelijk al een aantal keer meelopen bij
trainingen van het team van Rovroy, de O.14. Dit beviel Van Wijk dusdanig goed dat hij zeker wist dat dit was wat hij wilde. Deze positieve ervaringen
nam hij ook mee in de gesprekken met Voet. Uit deze gesprekken is voor Voet duidelijk geworden dat Van Wijk een enthousiaste trainer is die graag
wilt leren. Hierover zei hij het volgende: ‘Bij de vooropleiding zijn we op zoek naar trainers die kunnen inspireren, enthousiasmeren en stimuleren. Pim
is hier een mooi voorbeeld van dat trainers in het regioplan hierin zich kunnen ontwikkelen of uitblinken en de stap naar de vooropleiding kunnen
maken.’ Van Wijk is een ambitieuze jongen die blij is om door te kunnen stromen richting de vooropleiding: ‘Ik heb mijn ambities uitgesproken, ik
ben blij dat deze ambities nu ook werkelijkheid geworden zijn en ik de kans krijg om me te ontwikkelen als trainer bij N.E.C.’ Vorig jaar is Van Wijk
afgestudeerd als sport en bewegen student, volgend jaar begint hij aan de ALO waar hij een topsport regeling krijgt vanwege zijn werkzaamheden
bij N.E.C.
Het vertrouwen in van Wijk is groot. Rovroy heeft hem al voor langere tijd aan het werk gezien bij het regioplan, daar werd voor hem duidelijk dat
Van Wijk een talentvolle trainer is. Van Wijk heeft immers al jarenlange ervaring als trainer, hij loopt namelijk al jaren rond als trainer van verschillende
jeugdteams van de Beuningse Boys. Rovroy vertelde het volgende over van Wijk: “Ik vind Pim een talentvolle, gedreven trainer, die bereid is om in
zichzelf te investeren. Daarnaast heeft hij al ervaring opgebouwd als relatief jonge trainer bij de jeugdelftallen van Beuningse Boys, bij zijn eigen
voetbalschool en dit seizoen binnen het Regioplan van de HSF - N.E.C. Voetbalacademie. Het is een mooi teken dat we naast talentvolle kinderen, ook
trainers de kans bieden om zichzelf te onderscheiden. Met zijn enthousiasme en leergierigheid zal hij van toegevoegde waarde zijn voor de academie.
Daar heb ik veel vertrouwen in!”
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K AARTVERKOOP

N.E.C. - AJAX

ZATERDAG 23 MAART 16.30 UUR
GOFFERTSTADION
UITVERKOCHT

FC UTRECHT - N.E.C.

VRIJDAG 29 MAART 20:00 UUR
DE GALGENWAARD
UITVERKOCHT

N.E.C. - GO AHEAD EAGLES
ZONDAG 08 MEI 12:15 UUR
GOFFERTSTADION
VIER KAARTEN PER CLUBKAART

Weer
trekken wij
ten strijde.
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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
Afgelopen zondag speelde N.E.C. een belangrijke uitwedstrijd op bezoek
bij SC Cambuur. Na een spannende wedstrijd trokken de Nijmegenaren
aan het langste eind: 1-2. Na goals van Jonathan Okita en Javier Vet won
N.E.C. en werd de grens van 35 punten in de Eredivisie bereikt. We blikken
nog eenmaal terug op deze overwinning.

UITSLAG
SC CAMBUUR - N.E.C.

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: FC TWENTE
De opponent van aankomende zaterdag is FC Twente. De ploeg uit Enschede presteert boven verwachting
dit seizoen en bezit momenteel de vijfde plaats. Het heeft zelfs nog zicht op de derde plek. Momenteel staan
AZ en Feyenoord drie punten boven de Tukkers en Vitesse veertien punten onder mannen uit Enschede. De
belangrijkste spil in het elftal van Twente mist echter het duel met N.E.C., Ricky van Wolfswinkel zit namelijk een
schorsing uit.
FC Twente is opgericht in 1965. Hierna kwam de club vrijwel altijd uit op het hoogste niveau, met uitzondering
van de seizoenen 1983/1984 en 2018/2019. De ploeg werkt zijn thuiswedstrijden af in de Grolsch Veste, voordat
dit stadion in gebruik was, speelde de ploeg tot 1998 in het Diekman stadion. De ploeg kende zijn beste jaar in
2009/2010, waarin het de beste was van heel Nederland. In de gehele historie won het ook drie keer de KNVBbeker en eenmaal de UEFA Intertoto-cup.
Nadat in de begin jaren van 2000 er steevast in de middenmoot van de Eredivisie werd afgesloten, werd er een
nieuw beleid ingezet met de leus: ‘Twente in de steigers’. Onder leiding van voorzitter Joop Munsterman werd
de weg naar boven ingezet. Er werden veel transfervrije spelers gehaald die de club omhoog moesten helpen.
Ook werden er trainers gehaald in de namen van Fred Rutten en Steve McClaren, zij moesten zorgen voor een
topsportklimaat bij de club. De club werd in de volgende jaren een vaste naam in de top van het Nederlandse
voetbal. Dit veranderde echter snel, vanaf 2014 werd de gang naar beneden weer ingezet.
De club kende een financiële crisis, waarin het er alles aan moest doen om het hoofd boven water te houden.
In het seizoen 2017/2018 kwam de hardste klap, toen de ploeg op de 18e plaats eindigde en zo na 34 jaar weer
terugkeerde in de Eerste divisie. Dit avontuur duurde echter niet lang, de Tukkers rechtten de rug en keerde na
één jaar alweer terug in de Eredivisie. Hierna werden in Enschede elk jaar weer stappen omhoog gezet, met een
huidige vijfde plaats als gevolg.

Foto: teamfoto FC Twente
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
59’ Elayis Tavsan

0-1

Competitie:

Eredivisie

58’ Virgil Misidjan

1-1

Datum: 		

24-10-2021

76’ Javier Vet

1-2

Locatie: 		

De Grolsch Veste

Bezoekers: 		

0

Scheidsrechter:

Jeroen Manschot

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

33’ Trever Ndishimaye

1-0

Competitie:

Eredivisie

38’ Ferdy Druijff

2-0

Datum: 		

26-04-2019

41’ Jonathan Okita

3-0

Locatie: 		

Goffertstadion

78’ Ferdy Druijff (Pen.)

4-0

Bezoekers: 		

11.500

Scheidsrechter:

Jochem Kamphuis

Weer
trekken wij
ten strijde.
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INTERVIEW

ELAYIS TAVSAN
Hey Elayis, allereerst hoe is het met je?
“Het gaat eigenlijk heel goed met me. Ik ben helemaal fit. Ik heb een blessure gehad en was even
ziek, maar ik voel me nu echt helemaal fit.”
Je hebt net voor het eerst een periode met Jong Oranje gehad, hoe is die bevallen?
“Heel goed, als je twee keer scoort bij je debuut is dat natuurlijk helemaal fantastisch. Ik heb een
hele mooie week daar gehad en dat neem ik weer mee naar N.E.C. Ik neem wel de intensiteit en het
niveau van daar probeer ik wel mee te nemen naar N.E.C., het is natuurlijk daar weer met andere
jongens en misschien iets hoger niveau. Dat niveau probeer je wel bij N.E.C. vast te houden.”
Wat verwacht je van de volgende interlandperiode met Jong Oranje?
“Ik hoop natuurlijk dat ik erbij zit. Wanneer ik erbij zit wil ik natuurlijk nog meer goals en assists geven.
Het belangrijkste is natuurlijk winnen. De landen waar tegen we spelen zijn niet de grootste landen,
maar je mag ze tijdens de kwalificatie zeker niet onderschatten. Als we drie keer winnen zijn we
gewoon eerste in de poule en geplaatst, daar gaat het om.”
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INTERVIEW
Jullie staan nu nog maar één punt achter Groningen, zij hebben een makkelijker programma dit
seizoen, wat verwacht je van de rest van het seizoen?
“Ik hoop dat we de play-offs halen natuurlijk. We hebben nog PSV-uit, Ajax-thuis, Utrecht-uit en
Twente-thuis. Dat zijn niet de makkelijkste wedstrijden, maar ik hoop dat we wat punten bij elkaar
kunnen krijgen. Als we tegen Twente ons eigen spel spelen kunnen we denk ik winnen. Hopelijk
nemen we snel de achtste plek over. Het is niet nodig om achter onze rug te kijken, want we zijn
nu veilig. We hoeven alleen maar naar boven te kijken, als we de play-offs halen hebben we een
topseizoen gehad.”
De tegenstander van zaterdag is FC Twente, die goed in vorm zijn dit seizoen.
Wat denk je dat jullie kansen zijn?
“We nemen het vertrouwen wel mee uit de wedstrijd tegen Cambuur. We hebben de drie punten
nodig als we ons willen plaatsen voor de play-offs. De schorsingen bij Twente zijn natuurlijk goed
voor ons, maar Twente heeft ook sterke vervangers. Zij willen graag de bal hebben verwacht ik, maar
daar ligt onze kracht ook. Wij zullen in de passing nauwkeurig moeten zijn en vooral aan de bal ons
eigen spel moeten spelen. Zij zullen ook in de counter ons proberen te pakken, denk ik.”
Wat herinner je van de vorige wedstrijd tegen Twente?
“Dat was wel een lastige wedstrijd. We hebben daar natuurlijk drie punten gepakt, maar dat ging
helemaal niet makkelijk. We hadden daar ook wel een beetje geluk moet ik zeggen, die wedstrijd
kon twee kanten opvallen. Ik denk dat we niet onder doen voor Twente. Volgens mij zijn wij de enige
ploeg die dit seizoen drie punten heeft gepakt in de Grolsch Veste, dat biedt wel perspectief. Zij zijn
in vorm en beter geworden, maar wij ook. Ik denk niet dat we bang hoeven te zijn voor Twente.”
Heb je nog persoonlijke doelen voor de rest van dit seizoen?
“Ik wil zoveel mogelijk doelpunten en assists geven dit seizoen. Ik wil belangrijk en beslissend zijn
voor de ploeg richting de play-offs. Daarna wil ik graag met Jong Oranje mee, zodat we deelname
aan het EK in 2023 kunnen veiligstellen.”

Weer
trekken wij
ten strijde.
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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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N.E.C. JUNIORS

STRONG VIKING BIKKELDAG KOMT ER WEER
AAN!
Op 13 april is het weer zover, de Strong Viking Bikkeldag staat op het programma. De N.E.C.-juniors krijgen de
kans om te stieren over de stormbaan, mee te doen met verschillende voetbalspelletjes en om de sfeer op de
Eendracht te proeven.
Op de Strong Viking Bikkeldag zullen Jochem van Gelder en natuurlijk Bikkel zelf aanwezig zijn, om te zorgen
dat alle juniors het naar hun zin hebben! De deelname aan de dag is gratis voor N.E.C.-junior leden. Vriendjes
en vriendinnetjes kunnen ook deelnemen aan de dag, zij betalen hier een bedrag van €7,50 voor. Voor het
aanmelden kan er gemaild worden naar juniors@nec-nijmegen.nl
juniors@nec-nijmegen.nl, in deze mail mag de naam, het lidnummer, je
leeftijd en of je iemand meeneemt vermeld worden.

25

Scoor deze
GRATIS speaker

t.w.v.

€ 45,-

Speel mee, steun N.E.C.
en krijg een GRATIS speaker.
Dan maak je alle dagen kans op prijzen tot wel € 1 MILJOEN
én je steunt N.E.C. Speel nu mee en krijg gegarandeerd
een Fresh ’n Rebel Bold XS GRATIS thuisgestuurd!

Ga naar vriendenloterij.nl/nec

Ga naar vriendenloterij.nl/voetbal en speel mee in de VriendenLoterij. Je kunt per IBAN met maximaal 1 lot meespelen in de actie. Alle prijzen volgen uit de
maandelijkse trekking. De daadwerkelijke kleur van het welkomstcadeau kan afwijken van de afbeelding. Voor meer informatie: bezoek vriendenloterij.nl of
bel onze Ledenservice op 088 - 020 1020, elke werkdag van 09.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur.
De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 300027/14481 d.d. 21/10/2021.

