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INTERVIEW

MIKKEL DUELUND
Evenals het seizoen 2021-2022 komt Mikkel Duelund dit seizoen op huurbasis uit voor
N.E.C. De 25-jarige Deense spelmaker wordt van Dynamo Kiev gehuurd. De situatie in
Oekraïne grijpt Duelund aan, maar zijn focus ligt te allen tijde op zijn grootste passie:
voetbal. Wij gingen met hem in gesprek.
De eerste vijf wedstrijden van het seizoen zitten er op voor N.E.C. Mikkel Duelund reflecteert:
“We hebben een aantal moeilijke wedstrijden achter de rug. Vooral de laatste drie wedstrijden
- tegen FC Groningen, AZ en SC Heerenveen - waren zwaar. Er staat een goede basis, maar we
hebben nog lang niet het achterste van de tong laten zien: we willen nog creatiever voetbal
spelen.”
De aanvallende middenvelder laat weten nog niet op zijn niveau van voor zijn zware
enkelblessure te zijn: “Ik heb me goed ontwikkeld, maar ik wil nog belangrijker zijn voor
het team door voor veel goals en assists te zorgen”. Duelund speelt dit seizoen niet op zijn
gebruikelijke positie, maar is prima te spreken over zijn rol als linksbuiten: “Ik ben blij dat de
trainer me ook in andere rollen vertrouwd.”
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INTERVIEW
Over de aanwinsten van N.E.C. laat de Deense voetballer het volgende weten: “De nieuwe
spelers zijn geweldig. De persoonlijke band met teamgenoten vind ik erg belangrijk en die is
goed. Verder staat bij N.E.C. het teambelang boven het individu, daar winnen we wedstrijden
mee. De stemming in de groep is - net als vorig jaar - erg goed. Mede daarom hebben we een
goed gedraaid afgelopen seizoen.”
“Er hangt een bepaalde sfeer in de kleedkamer waarin niemand ‘boven het team’ staat.
Iedereen is benaderbaar en de teamgeest is hoog. Natuurlijk ben ik het meest close met de
andere Deense jongen (Lasse en Magnus, red.), maar ik ben net 25 geworden en het is de
eerste keer in mijn carrière dat ik onderdeel van een elftal ben, waarin ik met iedereen kan
praten.”
FC Midtjylland en Dynamo Kiev
Duelund begon zijn professionele carrière bij FC Midtjylland in zijn thuisland Denemarken.
Hij vertelt dat de speelstijl in Denemarken anders dan in Nederland: “Het is voornamelijk
veel fysieker. Ik had bij FC Midtjylland de rol van ‘kleine nummer tien’ en speelde met drie
aanvallers van twee meter voor me. Er spelen ‘grote jongens’ in de Superliga, zowel in de
aanval als de verdediging. Je kan het vergelijken met een ‘mini-Premier League’, natuurlijk ligt
het niveau wel wat lager.”
Er zit ontwikkeling in het Deense voetbal: “Langzamerhand passen Deense topclubs als
Nordsjælland en FC København hun speelstijl aan; het fysieke aspect maakt steeds meer
ruimte voor het technische aspect.” Volgens Duelund wordt er in Nederland anders
gevoetbald: “Ik was verrast dat alle Eredivisieclubs - zelfs de tegen degradatie spelende teams
- trots zijn op hun manier van spelen en dat ze altijd onder druk uit proberen te voetballen
en niet direct voor de lange bal kiezen.” In Nederland denken we bij FC Midtjylland al snel aan
109-voudig Nederlands international Rafael van der Vaart, waar Duelund twee jaar lang een
kleedkamer mee deelde en een goede band mee had: “Ik genoot van elke minuut samen met
Rafael, het is dan natuurlijk ook niet ‘zomaar een voetballer’. Hij liet ons anders spelen, maar
naar mijn mening stond hij te weinig op het veld.”
Na vier jaar in Denemarken te hebben gevoetbald, vertrok Duelund naar Dynamo Kiev in
Oekraïne. Duelund speelt op huurbasis in Nijmegen, maar volgt zijn Oekraïense werkgever
op de voet: “Ik kijk alles en leef erg met de club mee.” De situatie in Kiev doet Mikkel veel: “Ik
heb veel contact met de jongens; pas als zij zich veilig voelen, voel ik me dat ook, maar het
liefst praten we over voetbal.” Ook houden zijn teamgenoten hem op de hoogte over de
situatie: “De jongens kennen de situatie beter dan de media, dus ik laat me het liefst door
hun informeren”.

Weer
trekken wij
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INTERVIEW
N.E.C., Nijmegen en de fans
Het eerste seizoen woonde Duelund in Arnhem, maar verhuist volgende maand naar
Nijmegen. De middenvelder voelt zich verbonden met de stad en is afgelopen weekend zelfs
naar het festival Het Nest in het Goffertpark geweest. De in Aarhus geboren rechtspoot heeft
ook al een aantal favoriete plekjes in de stad. Echter is hij het liefst thuis met zijn vriendin: “Ik
ga nooit uit, maar wil wel graag nieuwe plekjes in de stad ontdekken.”
Naast de stad en de club draagt hij ook de fans een warm hart toe: “De fans waren geweldig
vorig jaar. Het is jammer dat we geen groter stadion hebben, want ook dan zou het uitverkocht
zijn.”
Duelund heeft gedurende zijn tijd in Kiev al Russisch geleerd en start nu aan een volgende
nieuwe taal: “Ik heb het er met mijn vriendin over gehad; we willen dit jaar samen Nederlands
gaan leren.”

Weer
trekken wij
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N.E.C.
N.E.C.

FORTUNA SITTARD

TECHNISCHE STAF
Rogier Meijer (trainer/coach)     
Ron de Groot (assistent-trainer)     
Stefan Maletic (assistent-trainer)
Patrick Greveraars (assistent-trainer)     
Marco van Duin (keeperstrainer)  

TECHNISCHE STAF
Jeroen Schepens (a.i. trainer/coach)
Dominik Vergoossen (a.i. trainer/coach)
Patrick Creemers (assistent-trainer)

1. Mattijs Branderhorst (K)    

1. Yanick van Osch (K)

2. Ilias Bronkhorst    

4. Roel Janssen

4. Iván Márquez    
5. Joris Kramer
6. Jordy Bruijn    
7. Elayis Tavsan    
8. Andri Baldursson
9. Pedro Marques
10. Mikkel Duelund
11. Magnus Mattson
14. Oussama Tannane

5. George Cox
6. Deroy Duarte
7. Iñigo Córdoba
8. Cole Bassett
10. Mats Seuntjens
11. Paul Gladon
12. Ivo Pinto
14. Rodrigo Guth
15. Oguzhan Özyakup
17. Burak Yilmaz
18. Mike van Beijnen

16. Souffian El Karouani    

19. Arianit Ferati

18. Mathias de Wolf    

20. Bryant Nieling

19. Nany Landry Dimata
20. Lasse Schöne
21. Ibrahim Cissoko
22. Jasper Cillessen (K)
24. Calvin Verdonk    
28. Bart van Rooij
30. Guus Gertsen
31. Robin Roefs (K)
32. Nils Rossen
34. Terry Lartey Sanniez   
71. Dirk Proper

21. Dogan Erdogan
22. Tom Hendriks (K)
23. Bob van der Hoek (K)
26. Sam Krawczyk
27. Mika Peters
31. Ivor Pandur (K)
33. Dimitrios Siovas
34. Tunahan Tasci
61. Rémy Vita
77. Tijjani Noslin
85. Úmaro Embaló
90. Vasilis Sourlis

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL

SPORT
SNELDERS

MET

3. Philippe Sandler  
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VOORBESCHOUWING

N.E.C. – FORTUNA SITTARD
Zaterdagmiddag om 16.30 uur zal N.E.C. het in het Goffertstadion opnemen tegen Fortuna Sittard, samen
met Go Ahead Eagles (allebei nul punten) de nummer laatst in de Eredivisie. Voor N.E.C. - zelf negende,
met zes punten - een mooie mogelijkheid om in eigen huis eindelijk weer eens de volle buit te pakken. Al
zal in het Nijmeegse kamp uiteraard niemand de Limburgers onderschatten.
Het zijn roerige tijden in Sittard en omstreken. Begin van het seizoen gingen de groen-gele vlaggen uit toen
de Turkse topspits Burak Yilmaz werd binnengehaald, maar de weg naar boven is onder de aanvalsleider
nog allerminst ingezet. Sterker nog: trainer Sjors Ultee heeft het veld inmiddels al moeten ruimen, alle
wedstrijden gingen tot dusverre verloren en als het over de Fortunezen gaat, gaat het maar weinig over het
voetbal.
Toch is het niet zo dat elke wedstrijd kansloos verloren gaat voor de Limburgers. Sterker nog: in de eerste
competitieronde had Ajax alle moeite met Fortuna (2-3) en ook vorige week moest de opponent diep gaan
om er met de drie punten vandoor te gaan. Na een tumultueus duel werd het uiteindelijk 3-4 in het voordeel
van FC Utrecht.
Fortuna Sittard heeft dan ook wel degelijk spelers om in de gaten te houden. Burak Yilmaz natuurlijk, maar
ook zijn landgenoot Dögan Erdogan. En wat te denken van 43-voudig international Oguzhan Özyakup, die
transfervrij overkwam van Besiktas? In de defensie van de Fortunezen vinden we Rodrigo Guth terug, vorig
jaar nog actief in Nijmegen. Andere bekenden gezichten bij de club zijn spitsentrainer Frank Demouge en
technisch directeur Sjoerd Ars. Rechtsback Mickaël Tirpan vertrok deze week nog bij Fortuna.
N.E.C. speelde vorig weekend met 0-0 gelijk bij SC Heerenveen, ondanks dat de ploeg van Rogier Meijer een
halfuur tegen tien man speelde, na een rode kaart voor Heerenveen-speler Halilovic. Er waren wel een paar
kansen. Zo redde doelman Andries Noppert fraai op een goed schot van Elayis Tavsan en was Nany Landry
Dimata met een kopbal dicht bij zijn eerste treffer in Nijmeegse dienst. De bal verdween echter net naast
het Friese doel. Toch werden feitelijk te weinig kansen gecreëerd om echt aanspraak te mogen maken op
een overwinning en dat had mogelijk te maken met het ontbreken van de creativiteit van de geblesseerde
Oussama Tannane, die tegen Fortuna Sittard mogelijk wel weer van de partij is.
Fortuna Sittard zal er alles aan gelegen zijn om van de hatelijk nul punten af te komen. Aan de andere kant
zal N.E.C. juist alles op alles willen zetten om de eerste thuisoverwinning van het seizoen binnen te halen.
Laten we hopen dat dit de ingrediënten zijn voor een enerverende wedstrijd, waarbij de punten uiteindelijk
natuurlijk in Nijmegen blijven!
De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Rob Dieperink en is in zijn geheel te zien op ESPN 2.

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

N.E.C. MAATSCHAPPELIJK EN STICHTING
KOPROL INTENSIVEREN SAMENWERKING
Stichting Koprol is al jarenlang een belangrijke partner van N.E.C. Maatschappelijk middels het
N.E.C. Parateam. De stichting focust zich op sport op maat voor iedereen die niet kan of wil
sporten in de regio Nijmegen. N.E.C. intensiveert nu de samenwerking met Stichting Koprol.
Een sportieve leefstijl draagt bij aan een goede gezondheid. Bij Koprol wordt de nadruk gelegd op
sporten met passie en plezier, maar wel op een veilige manier met deskundige begeleiding vanuit
een professioneel aangestuurde organisatie. Er wordt onder andere samengewerkt met instellingen,
overheden en collega-organisaties in de regio. Vanaf zaterdag 17 september draagt Stichting Koprol
zorg voor het geven van de training voor het Elektrisch Rolstoelvoetbalteam in de Sint Maartenkliniek.
Voorzitter van Stichting Koprol, Arjan van Nistelrooij, vertelt: "We hebben als doel om mensen met
een beperking te laten sporten. Door de innovatie en ondersteuning van N.E.C. Maatschappelijk, met
het Elektrisch Rolstoelvoetbal, zijn we weer een activiteit rijker. We zijn blij dit samen met N.E.C. op
te pakken."
"Het is hartstikke mooi dat Stichting Koprol met hun ervaringen en expertise de trainingen voor
het Elektrisch Rolstoelvoetbal gaan verzorgen. We zijn blij dat we elkaar op deze manier kunnen
versterken en samen geluksmomenten kunnen creëren aan de inwoners in het Rijk van Nijmegen",
aldus Bart de Lange, projectcoördinator van N.E.C. Maatschappelijk.
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DATUM

SPEELRONDE

PROGRAMMA
9 september
10 september

TIJD

UIT

FC Volendam

20.00 uur

Go Ahead Eagles

N.E.C.

16.30 uur

Fortuna Sittard

Ajax

18.45 uur

SC Heerenveen

Excelsior

21.00 uur

FC Emmen

12.15 uur

Vitesse

14.30 uur

FC Groningen

PSV

18.45 uur

RKC Waalwijk

AZ

16.45 uur

FC Twente

Feyenoord

20.00 uur

Sparta Rotterdam
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FC Utrecht
SC Cambuur

DATUM

SPEELRONDE

11 september

THUIS

16 september

FC Utrecht

20.00 uur

N.E.C.

17 september

Sparta Rotterdam

16.30 uur

FC Groningen

SPEELRONDE
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18 september

DATUM
1 oktober

2 oktober

THUIS

TIJD

UIT

Vitesse

18.45 uur

FC Volendam

RKC Waalwijk

20.00 uur

SC Cambuur

Fortuna Sittard

21.00 uur

Excelsior

Go Ahead Eagles

12.15 uur

FC Emmen

PSV

14.30 uur

Feyenoord

sc Heerenveen

14.30 uur

FC Twente

AZ

16.45 uur

Ajax

THUIS

TIJD

UIT

16.30 uur

PSV

Excelsior

18.45 uur

FC Utrecht

Ajax

20.00 uur

Go Ahead Eagles

FC Twente

20.00 uur

Vitesse

FC Groningen

21.00 uur

AZ

SC Cambuur

FC Emmen

12.15 uur

SC Heerenveen

Fortuna Sittard

14.30 uur

FC Volendam

N.E.C.

14.30 uur

Feyenoord

RKC Waalwijk

16.45 uur

Sparta Rotterdam
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STAND EREDIVISIE
PER 9 SEPTEMBER 2022

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

Ajax

5

5

0

0

13

15

2

Feyenoord

5

4

1

0

9

13

3

AZ

5

4

1

0

7

13

4

PSV

5

4

0

1

16

12

5

FC Twente

5

4

0

1

8

12

6

SC Heerenveen

5

2

3

0

5

9

7

Sparta Rotterdam

5

2

1

2

3

7

8

RKC Waalwijk

5

1

3

1

2

6

9

N.E.C.

5

1

3

1

2

6

10

Excelsior

5

2

0

3

-8

6

11

FC Utrecht

5

1

2

2

-2

5

12

FC Groningen

5

1

2

2

-5

5

13

SC Cambuur

5

1

1

3

-4

4

14

Vitesse

5

1

1

3

-8

4

15

FC Emmen

5

1

1

3

-9

4

16

FC Volendam

5

1

1

3

-12

4

17

Go Ahead Eagles

5

0

0

5

-8

0

18

Fortuna Sittard

5

0

0

5

-9

0

TOPSCORERS EREDIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Steven Bergwijn

Ajax

6

Xavi Simons

PSV

6

Cody Gakpo

PSV

6

Danilo

Feyenoord

5
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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. - FORTUNA SITTARD
Afgelopen najaar – op 2 oktober 2021 – nam N.E.C. het in Limburg op tegen Fortuna Sittard. De Nijmegenaren
hadden na een aantal wedstrijden zonder overwinning behoefte aan een driepunter en wisten de wedstrijd
tegen Fortuna uiteindelijk knap over de streep te trekken. De formatie uit Nijmegen won met 1-3.
Na acht minuten spelen wist Fortuna-speler Mats Seuntjes al door de Nijmeegse verdediging te breken, maar
slaagde er in twee instanties niet in om doelman Mattijs Branderhorst te passeren. Een poosje later kreeg N.E.C.
de eerste grote kans, maar Jordy Bruijn vond de vuisten van Fortuna-goalie Yanick van Osch.
Enkele minuten later was het wel raak voor de ploeg van trainer Rogier Meijer. Het doelpunt kwam van de
schoen van Jonathan Okita; zijn lage schuiver was onhoudbaar voor de Limburgse doelman. Diezelfde Okita
speelde ook een sleutelrol bij de 0-2, die binnen een mum van tijd viel. De Congolese nummer tien gaf aan op
Elayis Tavsan, die ijskoud afrondde.
De Sittardse supporters hoefden niet lang op een antwoord te wachten. Scheidsrechter Manschot gaf, na een
handsbal van Iván Márquez, een penalty aan Fortuna Sittard. Mats Seuntjes benutte de strafschop en de 1-2
was een feit.
De gastheren kwamen enthousiast uit de kleedkamer en drongen de ploeg van Meijer direct achteruit. De
Limburgers roken aan de 2-2, maar de goal viel aan Nijmeegse kant: Jordy Bruijn vergrootte het verschil met een
knappe kopbal weer naar twee doelpunten: 1-3.
Behoudens een opstootje en een kansje van Magnus Mattsson was er geen sprake meer van enige vorm van
opwinding in Sittard en dus speelde N.E.C. de wedstrijd simpel uit. De club uit Havana aan de Waal tilde haar
punten totaal van acht naar elf en kan met een tevreden gevoel naar de wedstrijd terugkijken.
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NIEUWS

CILLESSEN EN TAVSAN IN VOORSELECTIES ORANJE
EN JONG ORANJE
Doelman Jasper Cillessen is door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de voorselectie van het Nederlands
elftal voor het treffen in de Nations League met Polen en België. Elayis Tavsan staat tussen de 29 namen in
de voorselectie van Jong Oranje. De mannen van bondscoach Erwin van der Looi treffen eind september de
beloften van België en Roemenië.
Cillessen verrichtte op bezoek bij AZ maar liefst elf reddingen en hielp N.E.C. hiermee naar een zwaarbevochten
punt. De geboren Nijmegenaar heeft in de voorselectie van Oranje concurrentie van Justin Bijlow (Feyenoord), Mark
Flekken (SC Freiburg), Remko Pasveer (Ajax) en debutant Andries Noppert (SC Heerenveen).
De formatie van Van Gaal speelt op donderdag 22 september een uitwedstrijd tegen Polen, zondag 25 september
komt België op bezoek. Beide wedstrijden worden gespeeld in het kader van de Nations League. De bondscoach
maakt op 16 september zijn definitieve selectie bekend.
Buitenspeler Elayis Tavsan was in maart van dit jaar dé grote man bij Jong Oranje. De Rotterdammer scoorde in
de cruciale wedstrijd tegen Jong Zwitserland, waardoor de ploeg van bondscoach Erwin van der Looi zicht bleef
houden op een EK-ticket.
Als Tavsan bij de laatste 23 spelers hoort mag hij op vrijdag 23 september aantreden tegen zijn Belgische
leeftijdsgenoten. Vier dagen later - op dinsdag 27 september - staat er een oefenduel met Jong Roemenië op het
programma.

K AARTVERKOOP

FC UTRECHT - N.E.C.

VRIJDAG 16 SEPTEMBER 20.00 UUR
STADION GALGENWAARD
UITVERKOCHT

N.E.C. - FEYENOORD

ZONDAG 2 OKTOBER 14.30 UUR
GOFFERTSTADION
VERKOOP NOG NIET GESTART

N.E.C. - EXCELSIOR

ZATERDAG 8 OKTOBER 21.00 UUR
GOFFERTSTADION
VERKOOP NOG NIET GESTART

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
Op zondag 4 september kwam N.E.C. voor het laatst in
competitieverband in actie. Op bezoek bij sc Heerenveen zijn de punten
in een doelpuntloos gelijkspel verdeeld. In de 62e minuut kwamen
de Friezen door een rode kaart van Tibor Halilovic met tien man te
staan, maar de ploeg van trainer Rogier Meijer kon niet van het overtal
profiteren. We blikken nog eenmaal terug op deze wedstrijd door de
ogen van huisfotograaf Broer van den Boom.

UITSLAG
SC HEERENVEEN - N.E.C.

0-0

19

Foto's: Broer van den Boom
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

DE TEGENSTANDER: FORTUNA SITTARD
Na het doelpuntloze gelijkspel op bezoek bij SC Heerenveen staat zaterdagmiddag voor N.E.C. de zesde speelronde van
de Eredivisie op het programma. De ploeg van trainer Rogier Meijer jaagt op haar eerste thuisoverwinning en hoopt tegen
hekkensluiter Fortuna Sittard te zegenvieren.
Fortuna Sittard is een relatief jonge profclub die is ontstaan uit een fusie in 1968. Vanaf de oprichting speelde het jarenlang in de Eerste
Divisie, tot dat er een doorbraak werd gerealiseerd in 1982 toen de ploeg promoveerde. Hierna speelde het elf jaar onafgebroken
op het hoogste niveau. Het bereikte in deze periode zelfs een KNVB-bekerfinale en een kwartfinale in de Europacup ll. Na 1990 ging
het al steeds iets minder met de club, wat in 1993 tot een degradatie leidde. In 1995 promoveerde het door het kampioenschap in
de Eerste Divisie. In dit team speelde onder andere Fernando Ricksen en Mark van Bommel. De Eredivisie-periode duurde zeven jaar
alvorens het afzakte naar de Eerste Divisie en in de financiële problemen terechtkwam. Stichting ‘Trots op Fortuna’ redde de club en
zorgde dat de financiële problemen uit zicht verdwenen. Hierna werd de weg naar boven ingezet, wat in 2018 leidde tot promotie
naar de Eredivisie.
De thuisconfrontatie van vorig seizoen was op de laatste speeldag van de Eredivisie en resulteerde in een 0-1 nederlaag. Zian
Flemming was de gevierde man en nam het enige doelpunt voor zijn rekening. De aanvallende middenvelder schoof in de veertiende
minuut een sluw hakballetje van teamgenoot Mats Seuntjes bekeken binnen. De Nijmegenaren bleven in het vervolg van de wedstrijd
op Sittardse deur kloppen en hadden een sterk slotoffensief. Het bleef de hele wedstrijd spannend, maar doelman Yannick van Osch
wist zijn doel schoon te houden.
Fortuna Sittard wacht dit seizoen nog steeds op haar eerste punt. N.E.C. zal er alles aan doen om dit te voorkomen. In de huidige
selectie van N.E.C. zitten geen spelers die een verleden bij Fortuna hebben, andersom is dit wel het geval. Zian Flemming maakte
in het seizoen 2019/2020 namelijk furore in het Goffertstadion. De middenvelder was goed voor maar liefst dertien doelpunten in
24 wedstrijden. Verder heeft ook centrale verdediger Rodrigo Guth een Nijmeegs verleden. De Braziliaan speelde vorig seizoen, op
huurbasis van Atalanta Bergamo, in het N.E.C.-tricot. Deze zomer tekende hij voor een vijfjarig contract in Sittard.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDDETAILS

WEDSTRIJDVERLOOP
14’ Zian Flemming

0-1

WEDSTRIJDVERLOOP

Competitie:

Eredivisie

Datum: 		

15-05-2022

Locatie: 		

Goffertstadion

Bezoekers: 		

12.390

Scheidsrechter:

Dennis Higler

WEDSTRIJDDETAILS

21’ Jonathan Okita

0-1

Competitie:

Eredivisie

26’ Elayis Tavsan

1-1

Datum: 		

02-10-2021

34' Mats Seuntjens

1-2

Locatie: 		

Fortuna Sittard Stadion

52' Jordy Bruijn

1-3

Bezoekers: 		

7.011

Scheidsrechter:

Jeroen Manschot

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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ZAKELIJK

N.E.C. EN NXP SEMICONDUCTORS SLUITEN
DRIEJARIGE SAMENWERKING
N.E.C. en NXP Semiconductors hebben een meerjarig samenwerkingsverband ondertekend. De Nijmeegse
bedrijven zijn een partnership voor drie seizoenen overeengekomen, waarbij N.E.C. een bijdrage gaat leveren
binnen de personeelsvereniging van NXP Semiconductors.
De ICN8 fabriek in Nijmegen is voor NXP Semiconductors de grootste chipfabriek van Europa. NXP produceert in
Nijmegen miljarden chips per jaar. Bij NXP Nijmegen werken meer dan 2000 mensen en daarmee is het bedrijf de
grootste particuliere werkgever in de regio.
Berry Langen, voorzitter personeelsvereniging en vanaf 1 november eventmanager bij NXP Semiconductors
Nederland, is blij met de samenwerking: “Als Nijmeegse vestiging van een wereldwijd bedrijf vinden we het een
meerwaarde een samenwerking te starten met een lokale club als N.E.C. Na het opheffen van alle coronamaatregelen
en het op gang komen van het sportieve, culturele en sociale leven is dit een goed moment om de relatie met N.E.C.
opnieuw op te bouwen.”
Al meer dan 25 jaar heeft NXP een actieve personeelsvereniging, de NXPV. De vereniging organiseert door het jaar
heen vele leuke, sportieve en gezellige activiteiten na én naast de werkdag. In de eerste plaats zijn deze activiteiten
gericht op ontspanning, maar ook om elkaar na het werk, in een meer informele sfeer, beter te leren kennen en de
betrokkenheid binnen het bedrijf te vergroten.
Willem Reijnen, salesmanager N.E.C., stelt: “We zijn verheugd opnieuw met NXP Semiconductors samen te werken.
Allereerst omdat het een belangrijk regionaal merk is dat zichzelf wereldwijd op de kaart heeft gezet. Daarnaast
zijn we trots een dergelijke partner te binden in combinatie met de personeelsvereniging, zodat we een wezenlijke
bijdrage kunnen leveren in de medewerkerstevredenheid bij NXP Semiconductors. We kijken uit naar een mooie
samenwerking!”
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