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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,
Na de interlandbreak willen we onze goede reeks in de tweede periode een mooi vervolg geven. Ik
heet jullie wederom allemaal van harte welkom in De Goffert, waar we het vanavond opnemen tegen
Jong FC Utrecht! Op het moment van schrijven is de uitslag van afgelopen vrijdag, de uitwedstrijd
tegen Helmond Sport, nog niet bekend. Met een overwinning vanavond blijven we meestrijden in de
bovenste posities in deze periode.
We zullen geconcentreerd moeten blijven om een goed resultaat te halen. Jong FC Utrecht heeft een
ploeg met een ervaren trainer, die de ploeg goed heeft neergezet. Dit is duidelijk te zien aan de plaats
waar zij momenteel zijn terug te vinden op de ranglijst. Voor ons is het zaak om geduldig te blijven en
met het publiek als twaalfde man ben ik ervan overtuigd dat we de drie punten in Nijmegen kunnen
houden!
Het doet mij en de club goed om te zien dat er vanavond weer vele supporters in het stadion aanwezig
zijn. Het betekent dat de club leeft en dat het vertrouwen tussen club en de achterban groeit. Ik wens
jullie veel plezier en succes vanavond, we rekenen op jullie!
Met vriendelijke groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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Kostuum: Hoogenboom Mode
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N.E.C.
N.E.C.

JONG FC UTRECHT

TECHNISCHE STAF
François Gesthuizen (Trainer/Coach)
Rogier Meijer 		
(Trainer/Coach)
Adrie Bogers 		
(Trainer/Coach)
Gabor Babos

TECHNISCHE STAF
René Hake
(trainer/coach)
Sander Keller
(assistent-trainer)
Ruud Heus
(trainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)

Fabian de Keijzer (K)

22. Norbert Alblas (K)

Joey Houweling (K)

31. Job Schuurman (K)
3. Rens van Eijden
4. Josef Kvida

Sylian Mokono
Gabriel Culhaci
Mark Pabai
Ruben Hoogenhout

5. Bas Kuipers

Junior van der Velden

6. Tom van de Looi

Robin Zwartjens

7. Anthony Musaba

Tommy St. Jago

8. Jellert van Landschoot
9. Etien Velikonja
10. Jonathan Okita

Christopher Mamengi
Yassin Nasser
Rida el Barjiji
Tim Brinkman

11. Randy Wolters

Rayan El Azrak

12. Mart Dijkstra

Mehdi Lehaire

14. Tom Overtoom
15. Niek Hoogveld
16. Souffian El Karouani

Dragos Albu
Odysseus Velanas
Samir Ben Sallam
Giovanni de la Vega

17. Ole Romeny

Hicham Acheffay

20. Ayman Sellouf

Jeredy Hilterman

21. Zian Flemming

Davy van den Berg

26. Cas Odenthal
28. Bart van Rooij
30. Frank Sturing

Mitchell van Rooijen
Jonas Arweiler
Mohamed Mallahi
Eros Maddy

34. Terry Lartey Sanniez

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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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: JONG FC UTRECHT
Vandaag staat de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht op het programma. De beloften uit Utrecht spelen voor het
vierde seizoen op rij in de Eerste Divisie. De wedstrijd stamt nog uit de vijftiende speelronde van de Keuken Kampioen
Divisie, die door de interlandbreak op een later moment wordt afgewerkt.
Jong FC Utrecht speelt normaal de thuiswedstrijden

Topscorer van het team is de Duitser Jonas Arweiler, hij

op Sportpark Zoudenbalch, dat plaats biedt aan 450

kwam in de zomer van 2018 over van Borussia Dortmund

toeschouwers. Soms wordt nog uitgeweken naar Stadion

en was dit seizoen goed voor vijf doelpunten. Hij was

Galgenwaard, daar kan de club 23.750 supporters in

medeverantwoordelijk voor de knappe vijfde positie in de

herbergen. Gemiddeld waren dit seizoen 499 supporters

eerste periode.

bij thuiswedstrijden aanwezig.
In de laatste seizoen is Nick Venema de topscorer voor de
Trainer van de ploeg uit de Domstad is sinds dit seizoen

ploeg met 35 doelpunten in 56 wedstrijden. Dit seizoen is

René Hake. Hij kwam deze zomer aan het roer nadat Robin

hij verhuurd aan Almere City. De meeste wedstrijden voor

Pronk vijf jaar lang de leiding had. Onder de hoede van

de beloften in de Eerste Divisie staan op naam van Sylla

Pronk werd de ploeg respectievelijk 18e, 20e en 19e. Het

Sow. Hij speelde 81 wedstrijden.

hoogste puntenaantal waar dat mee gebeurde was 37 in
het eerste seizoen. Na elf speelronde had de ploeg meer
dan de helft van dat aantal bereikt.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

15. Ferdy Druijf 1-0

Competitie: Keuken Kampioen Divisie

22. Mike Tresor Ndayishimiye 2-0

Datum: 01-02-2019

24. Nick Venema 2-1

Locatie: De Goffert

27. Ferdy Druijf 3-1

Bezoekers: 7642

43. Ferdy Druijf 4-1

Scheidsrechter: Jannick van der Laan

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

32. Nick Venema 1-0

Competitie: Keuken Kampioen Divisie

40. Anass Achahbar 1-1

Datum: 27-08-2018

90. Sven Braken 1-2

Locatie: Stadion Galgenwaard
Bezoekers: 951
Scheidsrechter: Joey Kooij

Weer
trekken wij
ten strijde.
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - JONG FC UTRECHT
Vanavond speelt N.E.C. de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Het is een wedstrijd in de
vijftiende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie en is een inhaalwedstrijd uit het afgelopen
interlandweekend. Het is alweer de zevende speelronde in de tweede periode, langzaamaan
komt het einde van de periode in zicht. We kijken deze keer terug op de wedstrijd van 27 oktober
2017, toen werd er met 3-1 gewonnen van de Domstedelingen.
Na vier overwinningen op een rij, kwam Jong FC
Utrecht op bezoek in de Goffert. N.E.C. startte
meteen fel aan het duel tegen de rood-witte, al
in de vijftiende minuut werd de score geopend
door Sven Braken. Net wanneer de tegenstander
wat beter in de wedstrijd kwam strafte N.E.C.
de bezoekers af door de 2-0 op het scorebord
te zetten. Hierna probeerde N.E.C. meteen op
jacht te gaan na de 3-0. Die kwam er bijna via
Braken, maar de spits uit Maastricht kopte een
prima aangesneden voorzet van Kadioglu net
naast. Hierna volgde het rustsignaal en ging
N.E.C. met een voordeel van 2-0 aan de thee.

Weer
trekken wij
ten strijde.

Het waren de gasten uit Utrecht die beter uit de
kleedkamer kwamen. Dit resulteerde er in dat
de ploeg van Robin Pronk de aansluitingstreffer
maakte na 66 minuten voetballen. De hoop van
de gasten werd snel aan diggelen geschoten
toen een goede vrije trap van Arnaut Groeneveld
op het hoofd van verdediger Ted van de Pavert
belandde, hij kopte hard raak.
Het was een wedstrijd met veel kansen en
leverde uiteindelijk vier treffers op. Ondanks
een goede reeks moest N.E.C. de periodetitel
helaas aan Jong Ajax laten.
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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.
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Rens van Eijden

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

Gedreven jeugdtalent Ayman Sellouf:

‘Ik weet dat ik het niveau aank an’
De jeugd heeft de toekomst bij N.E.C. en daar is Ayman Sellouf een levend voorbeeld van. De N.E.C.jeugdspeler met Marokkaanse roots sloot zich vanuit de jeugd aan bij het eerste van N.E.C. en mocht al
een aantal keer met een invalbeurt binnen de lijnen komen.
De jeugd heeft de toekomst bij N.E.C. en daar is Ayman

positie ik het liefst sta: áls ik er maar mag staan", zegt de

Sellouf een levend voorbeeld van. De N.E.C.-jeugdspeler

Marokkaanse dribbelaar met een lach.

met Marokkaanse roots sloot zich vanuit de jeugd aan

Wennen aan het profleven deed de jongeling snel. “Het

bij het eerste van N.E.C. en mocht al een aantal keer met

is geen lastige overgang geweest. We hebben een team

een invalbeurt binnen de lijnen komen.

waarin een positieve sfeer heerst, waardoor ik ook
mijzelf snel opgenomen voelde. Er is verder niet veel

“Het voelde goed om te minuten te mogen maken”,

veranderd voor mij. Voetbal staat nog steeds centraal

vertelt Sellouf. “Het gaat goed, ik voel me ook goed in

bij me en ik werk er zo hard mogelijk voor om meer te

mijn vel zitten. Dat wil ik uiteraard ook op het veld laten

mogen spelen”, klinkt de middenvelder vastberaden.

zien.” In competitieverband viel de 18-jarige aanvallende
middenvelder in tegen Jong Ajax, SC Telstar en Jong

Sellouf groeide in de Nijmeegse stadswijk Brakkenstein

PSV. Tegen Telstar luisterde hij zijn optreden zelfs op

op, zo'n kleine kilometer van De Goffert af. Bij het

met een assist. Opvallend genoeg stond Sellouf daarbij

gelijknamige (RKSV) Brakkenstein begon de jonge

telkens op een andere positie: linksvoor, centrale spits

aanvaller aan zijn voetbalcarrière op het veld. “Ik begon

en aanvallende middenvelder.

met voetballen, omdat ik er plezier in had. Ik nam een
balletje mee de straat op en kwam heel wat later pas

“Ik kan voorin vanaf links, centraal voorin of erachter

weer een keer thuis. Gaandeweg merkte ik dat ik wel wat

spelen. Maar het liefste sta ik op de nummer tien positie.

kon en begon ik te geloven in dat er wel meer in zat.”

Daar heb ik altijd gestaan vanaf dat ik vroeger begon
met voetballen. “Maar het liefst wil ik gewoon spelen

Bij de E-pupillen deed Sellouf zijn eerste ervaring op met

natuurlijk, dus ben ik nog niet heel erg bezig met welke

N.E.C. “Ik heb meegetraind bij de N.E.C. E-pupillen, maar
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INTERVIEW
ik was toen helaas niet goed genoeg. Twee jaar later

De Nijmegenaren staan er erg goed voor om de tweede

probeerde ik het nogmaals, bij de C1, en toen lukte het

periodetitel te winnen. Er volgen nog een aantal hordes,

wel.” De jeugdspeler doorliep vervolgens een paar jaar

waaronder de eerste te nemen sta-in-de-weg: Helmond

de jeugdopleiding op sportpark De Eendracht en stootte

Sport. “Zij staan na veertien wedstrijden zestiende op

dit jaar door naar het grote N.E.C. Dit jaar wil hij zich op

de ranglijst, maar dat wil natuurlijk niet iets zeggen.

het podium Eerste Divisie laten zien: “Ik weet dat ik het

We moeten per wedstrijd blijven kijken, maar we willen

niveau aankan van de Keuken Kampioen Divisie.”

natuurlijk deze lijn voortzetten tegen iedereen. Ik heb
altijd gezegd; wanneer we de play-off halen met deze

De linkspoot geniet warme support van zijn vader. “Hij

ploeg, dan winnen we die.”

kijkt elke wedstrijd”, vertelt Sellouf trots. “Mijn vader
weet veel van voetbal. Héél veel. Hij is daar lyrisch van,
maar hij heeft er ook veel verstand van. Ik heb wel eens
gevraagd waarom hij daar niet serieus iets mee is gaan
doen, maar het verhuizen naar Nederland plus de
taalbarrière maakten dat lastig.”
De 18-jarige voorhoedespeler weet dat N.E.C. uit
een sportief dal kwam, voordat het begon te draaien
afgelopen vijf wedstrijden. “We pakten geen punten. Of
misschien te weinig. Want in deze competitie kunnen de
bovenste ploegen allemaal van elkaar winnen en daar
horen wij ook bij", spreekt Sellouf met vertrouwen.

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

Bezoek N.E.C. - selectie aan Amalia kinderziekenhuis
Aanstaande woensdag, 27 november, staat voor de N.E.C.- selectie het jaarlijkse bezoek aan het
Radboudumc Amalia kinderziekenhuis op het programma. De selectie zal voor het vijfde opeenvolgende
jaar op bezoek gaan om voor de nodige afleiding bij de kids te zorgen.
N.E.C. voelt de verantwoordelijkheid om midden in de
maatschappij te staan en zich in te zetten voor alle
doelgroepen in het Rijk van Nijmegen. Kinderen zijn
vanzelfsprekend een belangrijke doelgroep voor N.E.C.
en wanneer ze op vroege leeftijd al in zo’n zware situatie
zitten, steekt N.E.C. ze graag een hart onder de riem.
Ook dit jaar zal Algemeen Directeur Wilco van Schaik
de middag aftrappen met een kinderpersconferentie
waarbij de kinderen de spelers en staf het hemd van het
lijf mogen vragen. Na de persconferentie zal er alle tijd
zijn voor handtekeningen en een foto met de spelers,
stafleden en natuurlijk mascotte Bikkel. Ook zullen de

Weer
trekken wij
ten strijde.

spelers een potje voetbal of tafelvoetbal absoluut niet uit
de weg gaan en worden de kinderen verrast met leuke
merchandise items. Net als voorbije jaren zullen spelers
en staf ook de kinderen die door ziekte noodgedwongen
op hun kamer moeten blijven met een bezoek verblijden.
Kortom een vol middagprogramma waar spelers en
staf ontzettend naar uitkijken. Een ingrijpende en
dankbare middag die je doet beseffen dat gezondheid
geen vanzelfsprekendheid is. Dit alles om ieder kind een
onvergetelijke en voor even een onbezorgde middag te
bezorgen.
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WEDSTRIJD IN BEELD N.E.C. VS TOP OSS
Op 8 november speelde N.E.C. de thuiswedstrijd tegen TOP Oss. Er werd
met 3-0 gewonnen, al noemde Gesthuizen het resultaat geflatteerd. Dit
keer kijken we met de foto’s van Soccrates terug op de wedstrijd waarin
de Nijmegenaren alleen aan kop kwamen van de tweede periode.

UITSLAG
N.E.C. - TOP OSS

3-0

17

Foto's: Broer van den Boom

Weer
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N.E.C. JUNIORS

SINTERKLAAS VIER JE BIJ N.E.C.

Op woensdag 27 november zal Sinterklaas met z'n
pieten weer op bezoek komen in het Goffertstadion.
Vanaf 15.30 uur zullen ze aanwezig zijn. De exacte
invulling van deze middag zal nog bekend worden
gemaakt. Wil je je al opgeven? Dat kan! Stuur een mail
met je naam en leeftijd naar:
juniors@nec-nijmegen.nl

27 NOVEMBER
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

FC VOLENDAM – N.E.C.
VRIJDAG 29 NOVEMBER 20.00 UUR
KRAS STADION

1 KAART PER UITKAART

EXCELSIOR – N.E.C.
VRIJDAG 6 DECEMBER 20.00 UUR
VAN DONGEN & DE ROO STADION
1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - ALMERE CITY
VRIJDAG 13 DECEMBER 20.00 UUR
STADION DE GOFFERT
VRIJE VERKOOP

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

15

PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DAG

DATUM

Vrijdag

15 november

16
SPEELRONDE
17

UITSLAG

UIT

FC Dordrecht

1-1

Roda JC Kerkrade

		

Top Oss

1-2

FC Volendam

		

FC Eindhoven

2-0

MVV Maastricht

SC Telstar

0-2

Go Ahead Eagles

		

17 november

FC Den Bosch

3-3

Excelsior

		

SC Cambuur

3-1

Almere City

25 november

SPEELRONDE

THUIS

Jong AZ

20.00 uur

De Graafschap

		

Jong Ajax

20.00 uur

Helmond Sport

		

N.E.C.

20.00 uur

Jong FC Utrecht

		

Jong PSV

20.00 uur

NAC Breda

THUIS

TIJD

UIT

Almere City

N.N.B.

FC Den Bosch

		

Go Ahead Eagles

N.N.B.

Roda JC Kerkrade

		

FC Eindhoven

N.N.B.

SC Cambuur

		

MVV Maastricht

N.N.B.

Top Oss

		

FC Dordrecht

N.N.B.

SC Telstar

		

Excelsior

N.N.B.

FC Volendam

		

Helmond Sport

N.N.B.

N.E.C.

		

De Graafschap

N.N.B.

Jong PSV

		

NAC Breda

N.N.B.

Jong Ajax

		

Jong FC Utrecht

N.N.B.

Jong AZ

THUIS

TIJD

UIT

DAG

DATUM

Vrijdag

22 november

DAG

DATUM

Vrijdag

29 november

Helmond Sport

20.00 uur

Jong PSV

		

FC Volendam

20.00 uur

N.E.C.

		

SC Telstar

20.00 uur

Jong Ajax

		

Roda JC Kerkrade

20.00 uur

Excelsior

		

Top Oss

20.00 uur

FC Eindhoven

		

FC Den Bosch

20.00 uur

FC Dordrecht

		

NAC Breda

20.00 uur

MVV Maastricht

		

SC Cambuur

20.00 uur

Jong AZ

		

De Graafschap

20.00 uur

Go Ahead Eagles

		

Jong FC Utrecht

20.00 uur

Almere City
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 21 NOVEMBER 2019

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

15

2

De Graafschap

14

10

3

2

25

33

8

6

0

20

3

Jong Ajax

14

30

8

2

4

20

26
25

4

Go Ahead Eagles

15

6

7

2

7

5

Excelsior

15

7

4

4

2

25

6

NAC Breda

14

7

3

4

6

24

7

FC Volendam

15

7

3

5

-2

24
23

8

N.E.C.

14

6

5

3

7

9

Almere City

15

6

4

5

0

22

10

SC Telstar

15

6

3

6

0

21

11

FC Eindhoven

15

6

3

6

-3

21
19

12

Jong FC Utrecht

14

5

4

5

0

13

Roda JC Kerkrade 15

4

6

5

-1

18

14

FC Den Bosch

15

2

9

4

-2

15

15

Jong AZ

15

3

4

7

-5

13
13

16

Helmond Sport

14

3

4

7

-16

17

Jong PSV

14

3

3

8

-9

12

18

TOP Oss

15

3

3

9

-13

12

19

MVV Maastricht

15

3

3

9

-16

12

1

5

9

-20

8

20

FC Dordrecht

15

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

Lassina Traore

Jong Ajax

13

Robert Mühren

SC Cambuur

12

Jamie Jacobs

SC Cambuur

9

Reda Kharchouch

SC Telstar

8

Ike Ugbo

Roda JC Kerkrade 8

Jurgen Ekkelenkamp

Jong Ajax

7

Shayon Harrison

Almere City

7

Rai Vloet

Excelsior

7

Zian Flemming

N.E.C.

5

23

TALENT IN BEELD

Tijdens Talent in beeld lichten wij elke keer een speler uit de
Voetbalacademie uit. Deze keer is dat Yousri el Anbri, 13 jaar, dit seizoen
spelend in de O15-1 als verdediger.
N.E.C.
Vanaf het moment dat Yousri kon lopen begon hij naar
eigen zeggen al met voetballen. Vanaf zijn vierde begon
hij dan ook met voetballen bij een sportclub. Hij begon
zijn voetballoopbaan bij Blauw Geel uit Ede en speelde
daar tot zijn negende. Daarna verkaste hij naar VV
Bennekom. Dit deed hij in combinatie met trainen bij de
KNVB en dus duurde het dan ook niet lang voordat hij
werd opgemerkt door verschillende clubs. Na een paar
keer stage te hebben gelopen bij N.E.C. mocht hij hier
komen voetballen waar hij dit jaar aan zijn tweede seizoen
begonnen is.
Yousri, voorheen aanvaller maar tegenwoordig verdediger,
omschrijft zichzelf als een technisch begaafde teamspeler
met overzicht en goede coaching. Maar hij kent ook zijn
mindere punten. Zo vindt hij zichzelf op dit moment nog
niet snel en bewegelijk genoeg. Zich vergelijken met een
speler vindt hij niet echt iets. Hij kijkt wel eens naar spelers
om van hun kwaliteiten te leren, maar voor hem springt
daar op dit moment niemand echt uit.
Hoogtepunt
Het hoogtepunt bij N.E.C. was voor hem de wedstrijd

tegen Feyenoord, waarbij zijn ploeg bezoek kreeg van
freestyler Soufiane Touzani. Yousri en zijn ploeg wonnen
die wedstrijd ook nog is met 5-2 wat het voor hem een
topdag maakte.
Buiten het veld
Voor Yousri is voetbal de onbetwiste nummer 1. Maar
verder vindt hij sporten als basketbal en kickboksen ook
interessant. Als hij iets zou moeten kiezen later buiten
voetballen zelf zou hij óf trainer óf bioloog willen worden.
Toekomst
Zijn volgende stap is om in eerste instantie in de 015-1 te
blijven. Daarnaast zou hij graag weer bij de KNVB willen
meetrainen. Daarna wil hij naar de 017-1. Verder kijkend
naar te toekomst hoopt hij ooit een vaste basisplaats te
hebben bij NEC of bij een andere profclub en na die tien
jaar zou hij graag na een grote club willen in de premier
league. Zijn voorkeur gaat hieruit naar Liverpool. Hij is
er zich van bewust dat dit grote doelstellingen zijn maar
is van mening dat met keihard te blijven werken hij het
ver kan schoppen. Hiervoor zal hij altijd zijn best blijven
doen om de beste versie van zichzelf te kunnen laten
zien.
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VOETBAL ACADEMIE
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STAGIAIRSPROJECT

DONEER EEN STOEL
VOOR HET GOEDE DOEL
Voor maar vijf euro geef je een stoel
cadeau aan De Voedselbank!

Scan de QR-code met je
telefoon
Of ga naar www.necnij.me/desvhgd
Of download de N.E.C. app!

Voedselbank
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Het Goede Doel

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

HET
BEGINT
Bij
VOETBAL OP VRIJDAG: SCHAKELPROGRAMMA
ELKE VRIJDAG 19:30 UUR OP FOX SPORTS 1

Weer
trekken wij
ten strijde.
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