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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,
Vanavond is het weer zover en treden we, voor de tweede week op een rij, op vrijdag aan in
onze Goffert! Ik heet jullie wederom allemaal van harte welkom. We ontvangen vanavond MVV
Maastricht. We zitten in een drukke periode, met veel opeenvolgende wedstrijden. Voor onze
jonge ploeg is dat lekker, aangezien iedereen dan in het ritme blijft.
Met twee overwinningen op een rij tegen Jong PSV en Jong AZ zijn we uitstekend begonnen aan de
tweede periode. Deze goede lijn willen we doorzetten met een overwinning op MVV Maastricht,
een tegenstander waar we, kijken naar afgelopen seizoen, nog wel een appeltje mee te schillen
hebben (0-1). We zullen er alles aan doen om de drie punten in Nijmegen te houden en jouw steun
helpt daar zeker bij!
Samen zijn wij N.E.C. en trekken wij vanavond ten strijden voor een overwinning in De Goffert! Bij
deze wens ik jullie veel plezier en succes, ik reken op jullie!
Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur
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MVV MAASTRICHT

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

TECHNISCHE STAF
trainer: Fuat Usta
Roger Reijners
Robbie Servais
Vladan Kujovic

1. Mattijs Branderhorst (K)

1

Nigel Bertrams (K)

12

Vladan Kujovic (K)

23

Gilles Deusings (K)

2

Marnick Vermijl

3

Shermar Martina

4

Enes Mahmutovic

5

Maxime Gunst

6

Facundo Bonifazi

7

Thijmen Goppel

8

Joshua Holtby

9

Athony van den Hurk

10

Urho Nissila

11

Joeri Schroijen

13

Pieter Nys

14

Jerome Deom

15

Natanael Frenoy

16

Koen Kostons

17

Luc Mares

18

Thibout van Acker

20

Serhat Kot

21

Shermaine Martina

22

Gavin Vlijter

23

Gilles Deusings

28

Nino Everaers

30

Raoul Last

32

Tim Zeegers

31

Oussama El Wadnakssi

33

Ermin Gavic

35

Thomas van Bommel

34

Marko Kleinen

22. Norbert Alblas (K)
31. Job Schuurman (K)
3. Rens van Eijden
4. Josef Kvida
5. Bas Kuipers
6. Tom van de Looi
7. Anthony Musaba
8. Jellert van Landschoot
9. Etien Velikonja
10. Jonathan Okita
11. Randy Wolters
12. Mart Dijkstra
14. Tom Overtoom
15. Niek Hoogveld
16. Souffian El Karouani
17. Ole Romeny
20. Ayman Sellouf
21. Zian Flemming
26. Cas Odenthal
28. Bart van Rooij
30. Frank Sturing
34. Terry Lartey Sanniez

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – MVV
Oké, het is met twee gespeelde wedstrijden nog wat vroeg in de tweede periode, maar feit is dat we
dankzij twee gewonnen wedstrijden op rij wél de ranglijst aanvoeren in die periode. Afgelopen maandag
werd Jong AZ met 0-2 verslagen door doelpunten van Zian Flemming en Anthony Musaba en drie dagen
daarvoor zorgde Flemming ook al voor een driepunter tegen Jong PSV, toen hij de enige treffer van
de wedstrijd maakte. Vanavond is MVV in onze eigen Goffert de volgende horde in de race om een
periodetitel en een mooiere klassering op de ranglijst.
Het trainerstrio lijkt na de terugkeer van aanvoerder Rens van Eijden een redelijk vaste basiself gevonden
te hebben en het moet raar lopen wil daar vanavond tegen de Limburgers van afgeweken gaan worden.
Naar alle waarschijnlijkheid zal Zian Flemming dus weer in de punt van de aanval geposteerd worden
en wordt hij links en rechts bijgestaan door Jonathan Okita en Ole Romeny. Flemming was tegen Jong
AZ in goede doen en liet zien waarom de keuze van de technische staf voorin op hem is gevallen. De
lege plek die hij heeft achtergelaten op het middenveld wordt naar verwachting weer ingevuld door
kilometervreter Jellert van Landschoot.
MVV speelde haar laatste twee wedstrijden (thuis tegen Excelsior en uit bij Cambuur) met 0-0 gelijk.
De wedstrijd daarvoor werd met 3-1 verloren van Helmond Sport. Opvallend detail is dat centrale
verdediger Shermar Martina in zowel de wedstrijd tegen Excelsior als tegen Helmond Sport een rode
kaart gepresenteerd kreeg. Hij zal er vanavond dan ook niet bij zijn. Wie er waarschijnlijk wél bij zal zijn
is rechtsback Marnick Vermijl, die in het seizoen 2013-2014 het rood-zwart-groen van N.E.C. verdedigde
toen hij werd verhuurd door Manchester United.
MVV presteert dit seizoen teleurstellend. De ploeg van trainer Fuat Usta staat op de 18e plaats en
scoorde veruit het minst van alle ploegen. Pas acht keer troffen de Maastrichtenaren doel in elf gespeelde
wedstrijden. Drie van die acht doelpunten werden gemaakt door spits Anthony van den Hurk, die zich
daarmee topscorer van de Limburgers mag noemen.
Met een overwinning op MVV kan N.E.C. goede zaken doen op de ranglijst. Niet alleen blijft de koppositie
in de strijd om de tweede periode dan sowieso gewaarborgd, ook de weg naar boven op de ranglijst van
Keuken Kampioen Divisie kan dan verder worden vervolgd. Afhankelijk van de uitslagen op de andere
velden zou je vanavond op de zesde plaats kunnen uitkomen. Zo ver is het natuurlijk nog lang niet. Eerst
90 minuten strijden en zorgen dat de punten inderdaad in Nijmegen blijven, daarna kijken we pas verder.
Door Teun van Thiel
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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: MVV MAASTRICHT
Vandaag komt MVV op bezoek. De ploeg uit Maastricht is niet goed begonnen aan het seizoen en bezet de
achttiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Er werd tot nu toe pas twee keer gewonnen, Roda JC werd thuis
verslagen en er werd gewonnen op bezoek bij Jong PSV, beide met de minimale score.
MVV is opgericht in 1902 en speelt de thuiswedstijden in

Makhachkala. Als speler kwam de geboren Turk uit voor

Stadion de Geusselt, dat 10.000 supporters kan herbergen.

achtereenvolgens Fortuna Sittard, Besiktas, weer Fortuna,

Sinds het seizoen 2000/01 speelt de ploeg in de Eerste

Cambuur, Sparta, FC Jokerit (Finland), MVV en weer

Divisie. Ondanks meerdere keren de play-offs te hebben

Fortuna Sittard.

gespeeld is de ploeg nooit gepromoveerd. De prijzenkast

Een aantal bekende spelers die het rood-witte shirt

van de Sterrendragers bestaat uit twee titels in de Eerste

hebben gedragen zijn onder andere: Willy van der Kuijlen,

Divisie, in 1983/84 en in 1996/97 was de Limburgse ploeg

Wilfred Bouma, Eric Gerets, Denny Landzaat, Gerrie

lijstaanvoerder na een seizoen voetballen.

Mühren, Kenneth Perez, Dick Nanninga en oud N.E.C.’ers

Trainer in de Limburgse hoofdstad is Fuat Usta. Hij verving

Tom Daemen en Leroy Labylle. Momenteel komt Marnick

deze zomer Ron Elsen, die na ruim vijf jaar stopte als

Vermijl uit voor de Limburgers. De rechtback droeg eerder

trainer. Tegenwoordig heeft de geboren Maastrichtenaar

de clubkleuren van N.E.C.

de functie van Manager Technische Zaken bij de club. Fuat
Usta is bij MVV bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer,
eerder was hij assistent bij Fortuna Sittard en Anzhi
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

8. Ferdy Druijf 0-1

Competitie: Keuken Kampioen Divisie

87. Jerom Deom 1-1

Datum: 03-05-2019
Locatie: Stadion De Geusselt
Bezoekers: 4492
Scheidsrechter: Edwin van de Graaf

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

33. Luc Mares 0-1

Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Datum: 14-12-2018
Locatie: De Goffert
Bezoekers: 8326
Scheidsrechter: Richard Martens
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UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - MVV MAASTRICHT
Voor de wedstrijd uit de oude doos gaan we terug naar het seizoen 2017/18. MVV werd toen verslagen
met 4-1 in De Goffert. De wedstrijd onder leiding van Edwin van de Graaf werd gespeeld voor 9106
toeschouwers.

In de ploeg van Adrie Bogers was één wijziging doorgevoerd

Aan het begin van de tweede helft werd een bekend

in de basiself. Doelman Joshua Smits werd vervangen

spreekwoord waarheid voor N.E.C. Dogan Golpek schoot

door Joris Delle. N.E.C. schoot uit de startblokken, maar

in de 51e minuut de gelijkmaker binnen uit een vlugge

twee hele grote kansen voor Groeneveld werden om zeep

counter. Door dat doelpunt kreeg MVV geloof in een

geholpen. Na elf minuten was het uiteindelijk toch raak.

resultaat. Okita, toen nog in rood-wit, kreeg een opgelegde

Een schot van Breinburg na een aanval van Groeneveld

kans op 1-2, maar hij miste waardoor N.E.C. met Golla

en Braken werd tot hoekschop verwerkt door Verrips.

in de tegenstoot ging. De Poolse verdediger zette Rayhi

Golla kopte uiteindelijk raak uit diezelfde corner. N.E.C.

met een prachtige pass voor de keeper, die uiteindelijk

zette door na de voorsprong en meerdere kansen via

tekende voor de 2-1. Het verzet van de Maastrichtenaren

onder andere Joppen, Kadioglu, Groeneveld en Braken

leek gebroken. Rayhi werd na zijn treffer vervangen door

werden door uitblinker aan Maastrichtse kant, Michael

Langil. Vlak daarna zette hij Kadioglu vrij voor de keeper,

Verrips, gekeerd. Daardoor bereikte de wedstrijd een 1-0

wat meteen de 3-1 en de definitieve nekslag betekende.

ruststand.

Hierna bleef N.E.C. aandringen en in de slotfase was het
nog Arnaut Groeneveld die de marge op drie bracht.

Weer
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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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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

Anthony Musaba:

‘Ik keek altijd naar de lichtmasten van De Goffert’
Geboren en getogen in Beuningen, begonnen bij de nabijgelegen amateurclub VV Ewijk om vervolgens de
stap te maken naar de voetbalacademie van N.E.C. en na een avontuurtje bij de jeugd van Vitesse sinds vorig
jaar weer terug in Nijmegen: waar hij zich thuis voelt. Anthony Musaba over zijn prille tijd als profvoetballer
en over zijn band met zijn familie: ‘Rivaliteit is er niet thuis’.
Geboren en getogen in Beuningen, begonnen bij de
nabijgelegen amateurclub VV Ewijk om vervolgens de
stap te maken naar de voetbalacademie van N.E.C. en na
een avontuurtje bij de jeugd van Vitesse sinds vorig jaar
weer terug in Nijmegen: waar hij zich thuis voelt. Anthony
Musaba over zijn prille tijd als profvoetballer en over zijn
band met zijn familie: ‘Rivaliteit is er niet thuis’.
“Ik heb geloof ik ergens nog een foto liggen van mijn
broer en ik toen we drie of vier jaar oud waren en voor
het eerst de bal aanraakte in de tuin. Mijn vader pakte
toen gelijk de camera”, vertelt Anthony Musaba met een
glimlach over zijn begindagen als voetballer. De 18-jarige
Anthony is de paar minuten oudere broer van de tweeeiige tweeling: bestaande uit hemzelf en zijn broer Richie.
Laatstgenoemde bezoekt regelmatig de wedstrijden van
zijn broer in De Goffert, maar speelt zelf voor de rivaal
uit Arnhem.
“Rivaliteit is er niet bij ons thuis. Mijn relatie met mijn broer
is heel erg goed. Sowieso met mijn familie is de relatie

sterk. We zijn met zijn vieren en steunen elkaar heel
veel”, vertelt het N.E.C.-talent trots over zijn komaf. “Mijn
vader houdt gigantisch van voetbal. Het gaat daar erg veel
over bij ons thuis, helaas voor mijn moeder”, grapt de in
Beuningen geboren aanvaller. “Maar zelfs mijn moeder
vindt voetbal leuk hoor, alleen gaat dat denk ik niet zo ver
zoals bij mijn vader; broer en ik.” De N.E.C.-aanvaller kent
geen wrok jegens Vitesse, de club waar hij jarenlang de
jeugd doorliep, waarvan de wegen scheidden vorig jaar.
“Toen ik wist dat ik bij Vitesse weg ging, heb ik direct
contact opgenomen met de academie van N.E.C. en
gevraagd of ik langs mocht komen om te laten zien ik in
me heb. Die kans kreeg ik, gelukkig. Het lastige van keuzes
die je soms maakt in het leven, is dat je achteraf pas weet
of het de juiste is geweest”, legt de 18-jarige uit. “Ik heb
mij altijd fijn gevoeld bij N.E.C., maar het was ook fijn om
samen met mijn broer ergens te voetballen. Achteraf
gezien had ik niet weg willen gaan bij N.E.C., maar dat is
achteraf natuurlijk.”
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INTERVIEW
De jaren dat hij in de jeugd bivakkeerde in Arnhem waren
leerzaam, maar er zitten wel flinke verschillen tussen de
omgang met hun pupillen tussen de clubs. “Het is daar
meer individueel gericht. Minder gemoedelijk. Dat is bij
N.E.C. geheel anders merk ik. Hier is het veel persoonlijker
allemaal. Meer aandacht voor je als persoon, waardoor jeje op meerdere vlakken ontwikkelt. In mijn tijd in Arnhem
was het ieder voor zich, bij N.E.C. is het meer een geheel. Ik
ben heel blij dat ik de kans heb gehad om terug te kunnen
komen in deze clubcultuur, want die gemoedelijkheid en
het vertrouwde gevoel was er nog altijd bij mij.”
De jongeling wist te overtuigen na vier ‘proefwedstrijden’
en werd bij N.E.C. Onder 19 gestald. Kort daarna stootte
Musaba al door naar het eerste van N.E.C., een droom
die uitkwam. “Het is heel mooi om te mogen voetballen in
een gevuld stadion. Je begint natuurlijk met wat mensen
langs de kant die komen kijken bij De Eendracht. Dan
keek ik wel eens naar de lichtmasten van De Goffert en
dacht ik; ‘dáár wil ik spelen’. Daar werkte ik voor om die
stap te kunnen maken en dat is gelukt”, klinkt de 18-jarige
buitenspeler trots als een pauw. “Ik geniet van elke minuut
die ik momenteel speel. Hier doe je het voor als voetballer
en zo kan ik mijzelf ontwikkelen.”

Afgelopen vrijdagavond bleven de punten weer eens in
Nijmegen, nadat de beloften van PSV verschalkt werden
met 1-0. In de daaropvolgende maandag won N.E.C.
opnieuw, ditmaal van de jongelingen van AZ. Het werd 0-2
in Wijdewormer, waar de tweede treffer op naam kwam
van Musaba.- tevens de derde goal van het seizoen voor
de piepjonge speler. “Ik kon vrij inkoppen. Ik liep weg bij
mijn tegenstander in de zestien en zag de bal voorkomen.
Met mijn hoofd kon ik het richting de hoek sturen”, vertelt
hij over zijn bevrijdende treffer. N.E.C. klom door de
overwinning naar plek acht van de ranglijst en maakt zich
nu op voor de komende tegenstander: MVV.
“We moeten blijven laten zien dat we het kunnen, zoals
afgelopen wedstrijden. Het loopt steeds beter. Toen
het wat moeizamer ging was het niet dat we het niet
willen, maar soms ging het gewoon niet”, analyseert de
jonge aanvaller. Komende wedstrijd kan N.E.C. goede
zakendoen. Weet het te winnen van MVV, dan mogen de
Nijmegenaren negen punten noteren in één week tijd.
“Komende tijd gaat uitwijzen dat we een stuk hoger horen
dan dat we nu staan”, klinkt Musaba vastberaden.

De rappe aanvaller was niet alleen van N.E.C. de eerste
doelpuntenmaker dit seizoen, maar van de gehele Keuken
Kampioen Divisie. “Ja zoiets is leuk natuurlijk, maar na
de goede start volgde algauw een lastige periode voor
ons”, doelt Musaba op de vijf moeizame wedstrijden na
Telstar, toen er slechts drie punten bij elkaar gevoetbald
werden. “We hebben als team gekeken wat er misging,
maar ook wat ging er goed. We hebben het er veel over
met elkaar natuurlijk om te kijken waar we onszelf kunnen
verbeteren, wat we móéten verbeteren. Die stijgende lijn
lijken we afgelopen wedstrijden te pakken te hebben.”
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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

N.E.C. Parateam werkt eerste training af bij n.e.c.
Afgelopen woensdag heeft het N.E.C. Parateam haar eerste training afgewerkt op
sportcomplex De Eendracht. Samen met de N.E.C. Oldstars hebben de deelnemers van
een voetbaltraining genoten. Een kleine twee maanden geleden werd het Parateam
gepresenteerd in De Goffert.
Het N.E.C. Parateam bestaat uit mensen die
een fysieke beperking hebben. In dit geval gaat
dat om amputaties. In de eerste zes weken
hebben de deelnemers drie dagen in de week
een training gevolgd bij de Sint Maartenskliniek.
Nu de deelnemers klaar zijn om te gaan sporten
deden ze eerst sportcomplex De Eendracht aan.

In de volgende periode staan er verschillende
sporten op het programma, zo gaan de deelnemers
naast voetballen ook zwemmen, fitnessen en
naar de atletiekbaan. Het Parateam is tot stand
gekomen door een samenwerking tussen N.E.C.,
Uniek Sporten en St. Maartenskliniek.
Meet weten over het N.E.C. Parateam? Neem
contact op via maatschappelijk@nec-nijmegen.nl.
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WEDSTRIJD IN BEELD JONG AZ - N.E.C.
Afgelopen maandag ging N.E.C. op bezoek bij Jong AZ. Na een ruststand
van 0-0 werd er door doelpunten van Zian Flemming en Anthony Musaba
een 0-2 eindstand behaald. Door deze overwinning gaat N.E.C. alleen aan
kop in de tweede periode! Met huisfotograaf Broer van den Boom kijken
we terug op de overwinning.

UITSLAG
JONG AZ - N.E.C.

0-2

18

Foto's: Broer van den Boom
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N.E.C. JUNIORS

N.E.C. JUNIORS ZWEMMEN BIJ HEIJDERBOS.
Alle leden van N.E.C. Juniors kunnen op 15 november
2019 voor slechts 1 euro zwemmen in Aqua Mundo
in het Heijderbos. Vriendjes, familie, papa en mama
kunnen uiteraard ook mee, zij betalen 11,95 euro
(normale prijs 14,50 en 17,95 euro). Het Heijderbos is
geopend tot 21.00 uur. Kaarten kun je kopen via deze
website, je krijgt vervolgens een ticket toe gemaild.
Deze dien je uit te printen en vanaf 12.00 uur bij de
receptie van het Heijderbos om te ruilen voor het
daadwerkelijke toegangskaartje. Bij het inwisselen
van de tickets krijg je een voucher voor een heerlijke
kinderbox met friet, snack en een beker ranja.
Wil je kaarten bestellen? Mail dan naar juniors@nec-nijmegen.nl.
Vermeld hierin hoeveel kaarten je wilt bestellen, vergeet bij
de 1 euro kaarten niet de lidnummers te vermelden. Nadat je
de mail hebt gestuurd met de bestellling krijg je van ons een
bevestigingsmail met de info hoe te betalen.
Maak je dag compleet!!
Dit jaar is het mogelijk om op 15 november te blijven
overnachten in de Jungle Dome, hoe vet is dat! In de Jungle
Dome vind je exotische planten en veel verschillende
diersoorten. Je overnacht hier in een 2 of 4 persoons cottage.
Ook bestaat er de mogelijkheid om te barbecueën en ontbijten
op zaterdagmorgen. Stel je eigen nacht samen: 2 persoons
cottage 99 euro, 4 persoons 198 euro. BBQ volwassene 28,95
kind 14,95. Ontbijt volwassene 14,95, kind 9,25 euro.
Bijvoorbeeld: je gaat met een zus (ook lid Juniors) en papa
en mama zwemmen en overnachten in de Jungle Dome met
ontbijt.

15 NOVEMBER
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MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

EXCELSIOR – N.E.C.
DINSDAG 29 OKTOBER 19:45 UUR
VAN DONGE & DE ROO STADION
1 KAART PER UITKAART

SC CAMBUUR – N.E.C.
VRIJDAG 1 NOVEMBER 20:00 UUR
CAMBUUR STADION

1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - TOP OSS
VRIJDAG 8 NOVEMBER 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
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PROGRAMMA EN UITSL AGEN
DAG

DATUM

Maandag

18 oktober

THUIS

UITSLAG

UIT

Jong FC Utrecht

2-2

De Graafschap

		

FC Eindhoven

2-2

NAC Breda

		

N.E.C.

1-0

Jong PSV

		

Jong AZ

3-2

Jong Ajax

		

SC Cambuur

5-1

Top Oss

		

FC Dordrecht

1-2

Helmond Sport

		

MVV Maastricht

0-0

Excelsior

		

Go Ahead Eagles

3-0

FC Volendam

		

FC Den Bosch

0-0

Roda JC Kerkrade

		

SC Telstar

1-0

Almere City

THUIS

TIJD

DAG

DATUM

Vrijdag

25 oktober

UIT

Jong FC Utrecht

20.00 uur

SC Cambuur

		

FC Volendam

20.00 uur

Jong AZ

		

Go Ahead Eagles

20.00 uur

FC Den Bosch

		

Excelsior

20.00 uur

Jong Ajax

		

De Graafschap

20.00 uur

FC Dordrecht

		

N.E.C.

20.00 uur

MVV Maastricht

		

Roda JC Kerkrade

20.00 uur

NAC Breda

		

Top Oss

20.00 uur

Jong PSV

		

Almere City

20.00 uur

FC Eindhoven

		

Helmond Sport

20.00 uur

SC Telstar

DAG

DATUM

Vrijdag

1 november

THUIS

TIJD

UIT

SC Cambuur

20.00 uur

N.E.C.

		

FC Dordrecht

20.00 uur

Top Oss

		

NAC Breda

20.00 uur

Go Ahead Eagles

		

MVV Maastricht

20.00 uur

Almere City

		

FC Eindhoven

20.00 uur

Jong AZ

		

FC Den Bosch

20.00 uur

Helmond Sport

		

De Graafschap

20.00 uur

Excelsior

		

SC Telstar

20.00 uur

Jong FC Utrecht

Jong PSV

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

Jong Ajax

20.00 uur

FC Volendam

4 november
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STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 21 OKTOBER 2019

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

11

2

De Graafschap

11

8

1

2

22

25

6

5

0

14

3

NAC Breda

11

23

7

2

2

9

23
20

4

Jong Ajax

11

6

2

3

16

5

Ecxcelsior

11

6

2

3

3

20

6

Jong FC Utrecht

11

5

3

3

3

18

7

Go Ahead Eagles

11

4

5

2

3

17
16

8

N.E.C.

11

4

4

3

2

9

Almere City

11

4

4

3

0

16

10

FC Eindhoven

11

4

3

4

-3

15

11

Telstar

11

4

2

5

-3

14
13

12

Roda JC Kerkrade 11

3

4

4

-2

13

FC Den Bosch

11

2

6

3

2

12

14

FC Volendam

11

3

3

5

-7

12

15

Helmond Sport

11

3

3

5

-12

12
10

16

Jong AZ

11

2

4

5

-4

17

Jong PSV

11

3

1

7

-8

10

18

MVV Maastricht

11

2

3

6

-12

9

19

Top Oss

11

2

2

7

-10

8

1

3

7

-13

6

20

FC Dordrecht

11

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

Robert Mühren

SC Cambuur

9

Lassina Traore

Jong Ajax

9

Jamie Jacobs

SC Cambuur

6

Shayon Harisson

Almere City

6

Branco van den Boomen

De Graafschap

6

Ike Ugbo

Roda JC Kerkrade 5

Reda Kharchouch

SC Telstar

5

Ryan Gravenberch

Jong Ajax

5

Jeffry Fortes

Excelsior

5

Sydney van Hooijdonk

NAC Breda

5

Zian Flemming

N.E.C.

4
24

WEDSTRIJD IN BEELD N.E.C. - JONG PSV
Vorige week won N.E.C. haar thuiswedstrijd tegen Jong PSV. Met een
minimaal verschil van 1-0 trokken de Nijmegenaren aan het langste eind.
De treffer kwam op naam van Zian Flemming. Met huisfotograaf Broer van
den Boom kijken we terug op de 1-0 zege.

UITSLAG
N.E.C. - JONG PSV

1-0

25

Foto's: Broer van den Boom

Weer
trekken wij
ten strijde.
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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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