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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, aan in ons Goffertstadion.
Vorige week vrijdag speelden we met 3-3 gelijk tegen Jong Ajax, waardoor onze tegenstander van
vanavond momenteel de ranglijst aanvoert. Ik heet jullie allemaal van harte welkom voor de wedstrijd
N.E.C. – SC Cambuur.
Tegen Jong Ajax hebben we als ploeg laten zien dat we ons kunnen terug knokken van een achterstand.
Met het publiek, dat weer als vanouds achter N.E.C. stond, behaalden we een punt tegen een goede
tegenstander. Vanavond staat dus voor de tweede week op een rij een wedstrijd tegen de koploper op
het programma. We zullen wederom boven onszelf uit moeten stijgen om een goed resultaat te behalen
en daar gaan we weer alles aan doen!
Samen zijn wij N.E.C. en trekken wij vanavond ten strijden voor een goed resultaat! Bij deze wens ik jullie
veel plezier en succes, ik reken op jullie!

Met sportieve groet,
Wilco van Schaik
Algemeen directeur

Weer
trekken wij
ten strijde.

Kostuum: Hoogenboom Mode
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N.E.C.
N.E.C.
TECHNISCHE STAF
François Gesthuizen (Trainer/Coach)

SC CAMBUUR

Gabor Babos

TECHNISCHE STAF
Henk de Jong
Sandor van der Heide
Pascal Bosschaart
Martijn Barto
Peter van der Vlag

1. Mattijs Branderhorst (K)

1. Sonny Stevens (K)

22. Norbert Alblas (K)

12. Pieter Bos (K)

31. Job Schuurman (K)

2. Jordy van Deelen

3. Rens van Eijden

3. Calvin Mac-Intosch

4. Josef Kvida

4. Erik Schouten

5. Bas Kuipers

5. Doke Schmidt

6. Tom van de Looi

6. Mees Hoedemakers

7. Anthony Musaba

7. Issa Kallon

8. Jellert van Landschoot

8. Jamie Jacobs

9. Etien Velikonja

10. Mitchel Paulissen

10. Jonathan Okita

11. Giovanni Korte

11. Randy Wolters

14. Michael Breij

12. Mart Dijkstra

15. Kellian van der Kaap

14. Tom Overtoom

16. Alex Bangura

15. Niek Hoogveld

17. Daniel Bouman

16. Souffian El Karouani

18. Stanley Akoy

17. Ole Romeny

19. Sven Nieuwpoort

20. Ayman Sellouf

20. Robin Maulun

21. Zian Flemming

21. Robert Mühren

26. Cas Odenthal

22. Delano Ladan

28. Bart van Rooij

24. David Sambissa

30. Frank Sturing

26. Ragnar Oratmangoen

34. Terry Lartey Sanniez

27. Jarchinio Antonia

Rogier Meijer (Trainer/Coach)
Adrie Bogers (Trainer/Coach)

71. Dirk Proper

NAMEN EN RUGNUMMERS WORDEN AANGEBODEN DOOR
TEXTIELDRUKKERIJNIJMEGEN.NL
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VOORBESCHOUWING
N.E.C. – SC CAMBUUR
Voor de tweede vrijdag op rij staat voor N.E.C. een wedstrijd tegen de koploper van de Keuken
Kampioen Divisie op het programma. Vorige week was het Jong Ajax dat op bezoek kwam in
Nijmegen, maar door het gelijkspel (3-3) in die wedstrijd was het SC Cambuur dat door winst op
Jong FC Utrecht (3-1) op de ranglijst over de Amsterdammers heen wipte. Het was een welkome
winst voor de Friezen, die de twee wedstrijden daarvoor verloren. Bij FC Oss werd het 3-2 voor de
Brabanders, terwijl een week eerder in Leeuwarden met 1-2 verloren werd van het uitstekende
presterende FC Volendam.
N.E.C. speelde afgelopen vrijdag zoals gezegd met 3-3 gelijk tegen Jong Ajax. De Amsterdammers
kwamen in de tweede helft op een 3-1 voorsprong, maar N.E.C. rechtte de rug en kwam via treffers
van Anthony Musaba en Zian Flemming (die eerder vanaf de strafschopstip ook al de 1-1 had
gemaakt) alsnog langszij.
Bij SC Cambuur vinden we onder andere Ragnar Oratmangoen in de gelederen, die afgelopen
zomer transfervrij de overstap maakte van Nijmegen naar Friesland. De middenvelder wist tot
nu toe vier keer te scoren dit seizoen en heeft drie assists achter zijn naam staan. Afgelopen
vrijdag maakte de geboren Ossenaar nog de tweede treffer in de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht.
Absolute topscorer bij de Friezen is spits Robert Mühren, die al zeventien keer wist te scoren. In
de thuiswedstrijd tegen N.E.C. kwam de aanvaller eerder dit seizoen gelukkig niet tot scoren, de
wedstrijd eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.
N.E.C. is in de competitie inmiddels vier wedstrijden op rij ongeslagen (twee keer winst, twee keer
gelijk), maar na twee gelijke spelen op rij zou een driepunter tegen SC Cambuur erg welkom zijn.
De ploeg staat op het moment op de negende plaats en bij winst zou een klein sprongetje op de
ranglijst gemaakt kunnen worden. Makkelijk zal het evenwel niet worden tegen de Friezen en dus
zal ook alle steun vanaf de tribunes van onze Goffert meer dan welkom zijn. Met zijn allen de drie
punten binnenhalen, we gaan er voor!

Door Teun van Thiel

Weer
trekken wij
ten strijde.

5

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: SC CAMBUUR
SC Cambuur komt op bezoek in De Goffert. De Friezen kennen een sterk seizoen, maar toch zijn er de laatste weken al
wat speldenprikjes uitgedeeld aan de lijstaanvoerder van de Eerste Divisie. Tegen zowel Jong Ajax (0-2) als Volendam
(1-2) werd verloren. In november wist N.E.C. in de heenwedstrijd één punt mee te nemen uit Friesland: 0-0.
De ploeg van trainer Henk de Jong bezet de koppositie

Met de topscorer in de Eerste Divisie voert Cambuur

van de Keuken Kampioen Divisie, maar het verschil met

ook de lijst aan. De 30-jarige spits Robert Muhren wist

runner-up Jong Ajax is broos. De ploegen staan op (slechts)

al 17 keer te scoren en op nummer vijf van de ranglijst

een punt verschil op de ranglijst. Maar ook nummer 3

volgt zijn teamgenoot Jamie Jacobs met 11 doelpunten.

Graafschap en 4 Volendam liggen intussen op de loer met

In totaal maakte de ploeg 54 doelpunten en kreeg het

drie punten achterstand op De Geel-Blauwen.

22 tegen- daarmee is het ook de ploeg met de minste
tegendoelpunten in de competitie.

Opvallend is dat de punten niet bij uit-, maar
thuiswedstrijden werden gemorst. Jong Ajax was in
december met 0-2 te sterk en met de openingswedstrijd
van het nieuwe kalenderjaar namen de Volendammers de
punten mee huiswaarts.
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MEEST RECENTE ONTMOETINGEN

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS
Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

Datum:

01-11-2019

Locatie:

Cambuur Stadion

Bezoekers:

8675

Scheidsrechter:

Jeroen Manschot

WEDSTRIJDVERLOOP

WEDSTRIJDDETAILS

28. Matthew Steenvoorden 1-0

Competitie:

Keuken Kampioen Divisie

Datum: 		

08-02-2019

Locatie: 		

Cambuur Stadion

Bezoekers: 		

7010

Scheidsrechter:

Jochem Kamphuis

52. Josef Kvida 1-1

Weer
trekken wij
ten strijde.
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Foto's: Broer van den Boom

UIT DE OUDE DOOS N.E.C. - JONG AJAX
In het seizoen 2015 – 2016 won N.E.C. met een minimaal verschil thuis in De Goffert van Cambuur.
Doelpuntenmakers destijds waren Christian Santos en Mihai Roman. Het bleek het enige
doelpunt van Roman voor de Nijmegenaren, want daarna was de Roemeen niet meer trefzeker.
N.E.C., destijds onder leiding van Ernest Faber,
bezette als promovendus de tiende plek op
de ranglijst. De Friezen werden dat seizoen
getraind door Marcel Keizer en kwamen als rode
lantaarndragers op bezoek in De Goffert.
De doelpunten lieten op zich wachten tot de
tweede helft. Santos opende de score voor de
gastheren na 54 minuten voetbal. De Venezolaan
zou uiteindelijk uitkomen op zestien treffers
in het Eredivisieseizoen. In de 69e minuut
schroefde Roman de doelpuntenproductie van de
Nijmegenaren op naar twee treffers. De bezoekers
uit Leeuwarden brachten vervolgens de spanning

Weer
trekken wij
ten strijde.

terug in de naam van Jergé Hoefdraad: 2-1. Deze
voorsprong werd met succes verdedigd en dat
zorgde ervoor dat de drie punten in Nijmegen
bleven.
Door de overwinning passeerde N.E.C. haar
rivaal Vitesse op de ranglijst. Uiteindelijk zouden
de Nijmegenaren met een puntenaantal van 46
eindigen op de tiende positie in de Eredivisie.
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* Op vertoon van je N.E.C. seizoenkaart elke maandag
een 25cm pizza voor €5,00 in alle filialen te Nijmegen.
Bij grotere formaten geldt een bodemtoeslag.

*

NEWYORKPIZZA.NL

St Jacobslaan 402, NIJMEGEN, 024-8000770
Sint Annastraat 53B, NIJMEGEN, 024-3607508
Leuvensbroek 11-01, NIJMEGEN, 024-8000777
Molenweg 38, NIJMEGEN, 024-8000778
7 DAGEN GEOPEND VAN 16.00 - 22.00 UUR.

Software
PROGRAMMAJava
EN UITSL AGEN
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

TALENT IN BEELD
Foto's: Broer van den Boom

Soufian Sayeb
Tijdens Talent in beeld lichten wij elke keer een speler uit de Voetbalacademie uit. Deze keer is dat Soufian
Sayeb, 12 jaar, dit seizoen spelend in de O13-1 als aanvaller.
N.E.C.
Soufian was 4 jaar oud toen hij voor zijn gevoel echt begon
te voetballen maar “waarschijnlijk speelde ik al veel eerder
voetbal maar kan me daar verder niks meer van herinneren”.
Voordat hij bij N.E.C. een contract had getekend, speelde hij
4 seizoenen lang bij PSV Eindhoven. Voordat hij daar begon
speelde Soufian eerst nog bij vitesse’08. Dit deed hij in
combinatie met VVV-Venlo. Daar trainde hij een aantal keer
in de week mee maar speelde hij zijn wedstrijd voornamelijk
bij Vitesse’08. Zo kon Soufian al op vroege leeftijd ruiken aan
een niveautje hoger dan dat hij gewend was.
Soufian zou zichzelf omschrijven als “een speler die zich op
de eerste plaatste altijd in zet voor het team en voetballend
gezien een speler die beschikt over een goed overzicht”.
Hij vindt dat zijn sterke punten voornamelijk in zijn acties
zitten en in zijn overzicht/passing. Toch kent Soufian ook
zijn minder sterke punten en vind hij dat het altijd beter kan:
“Mijn minder sterke punten zijn dat ik conditioneel gezien
veel sterker moet worden, en ook vind ik dat ik wel meer
van mezelf moet verwachten op het veld”. Met dat laatste
bedoelt hij meer doelpunten of assists. Daarnaast kijkt hij
ook naar zijn rol binnen het team. “Ik wil in de toekomst
aanvoerder worden maar voordat ik die rol op me kan
nemen moet ik eerst op de trainingen een voorbeeld
worden voor het team”. Dit houdt voor hem in: meer
discipline, sneller handelen en vooral beter worden in het
coachen van mijn teamgenoten.
Soufian heeft door de jaren heen veel verschillende
voetballers gezien waarvan hij veel kan opsteken. En er is er
eentje die er voor hem uitspringt, Ronaldinho! Zijn techniek,
zijn overzicht, en zijn mentaliteit op het veld zijn binnen zijn
gezin een groot voorbeeld. “Omdat hij zo veel van voetbal
houdt en altijd zo blij is wanneer hij op het veld sta, denk ik
dat ik het dichts bij hem kom als ik iemand moest uitkiezen
waar ik van denk dat hij op me lijkt”.
Hoogtepunt
Soufian speelt pas sinds dit seizoen bij NEC en moet nog
veel hoogtepunten beleven met zijn team en voor mezelf.
Maar als hij een moment mocht uitkiezen in deze korte

periode kiest hij voor zijn eerste wedstrijd, tegen Roda JC,
waar hij gelijk een goeie indruk had achter gelaten met 1
doelpunt en 2 assists.
Buiten het veld
Buiten het voetbal houdt Soufian zich vooral bezig met
school, pas wanneer hij echt het gevoel heeft dat hij tijd
heeft, speelt hij graag met zijn vrienden op pleintjes of
speelt hij af en toe een potje FIFA. De trucjes die hij leert
op FIFA leert hij zichzelf meestal aan op de pleintjes. Net
als laatst toe hij een trucje zag op FIFA die hij nog niet kon.
Toen besloot Soufian voor zichzelf dat hij pas weer FIFA mag
spelen als hij dat trucje na kon doen. Het duurde 3 dagen
voordat hij pas mocht gamen van zichzelf.
Toekomst
Soufian denkt in stappen over zijn toekomst. Binnen nu en
een jaar of twee wil hij doorstromen naar de O15-1. Daar wil
hij een belangrijke rol opeisen binnen het team. Basisspeler
worden is voor hem een must. Op het gebied van school wil
hij graag zijn diploma behalen. Het liefst een Havodiploma
zodat hij een Hbo-opleiding kan gaan volgen. Over 10 jaar,
als hij 22 jaar is, hoopt hij officieel te zijn doorgebroken als
professioneel voetballer. Naast het voetbal ziet hij zichzelf
wel bezig zijn met het helpen van mensen, net als zijn broer
die als personal werkt met verschillende soorten mensen
en altijd thuiskomt met nieuwe verhalen. Ook lijkt het hem
wel leuk om iets te doen met mode, met bepaalde merken,
of zelf kleding ontwerpen.
Om deze doelen te behalen, verwacht hij van zichzelf dat hij
hard werkt en dat hij zich er 100% aan toewijdt. Niemand
gaat hem tegenhouden om zijn doelen te halen. Soufian
is gemotiveerd en wil echt achter zijn dromen aangaan. “Ik
ga elke dag eraan werken en elke dag beter worden dan
de dag van ervoor”. Hiervoor wil hij meer uit de trainingen
halen om conditioneel sterker te worden zodat er er nog
meer voor zijn team kan zijn.
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VOETBAL ACADEMIE

AWC, RKSV Brakkenstein en EGS brengen
aantal Partnerclubs op 19
Het jaar 2019 werd afgesloten met in totaal 19 Partnerclubs
nu ook het Wijchense AWC, RKSV Brakkenstein uit
Nijmegen en EGS uit de gemeente Grave zijn aangesloten.
Als betaald voetbalorganisatie gelooft N.E.C. dat elk
voetballend jongetje en meisje recht heeft op een
goede begeleiding en voelt de club uit Nijmegen de
verantwoordelijkheid om clubs in de regio hierbij te helpen.
Door het delen van kennis worden de amateurverenigingen
ondersteunt bij het ontwikkelen van hun spelers en trainers
en het najagen van hun ambities.

partnerbijeenkomsten en een enthousiaste regio. In 2020
gaan we door met het beïnvloeden van de beïnvloeders
en blijven we bijeenkomsten organiseren voor hoofd
jeugdopleidingen, coördinatoren, trainers en scouts van
amateurverenigingen. Daarbij verwacht ik dat er in 2020
nog de nodige verenigingen zullen aansluiten."
Naast AWC, Brakkenstein en EGS bestaat het lijstje
Partnerclubs uit Berghem Sport, Beunings Boys, Blauw
Geel, Blauw Wit, BVC’12, DIO’30, DVOL, HVCH Heesch, SV
Nijmegen, Oranje Blauw, OSC, Overasseltse Boys, Quick’88,
VV Trekvogels, WVW Weurt en SC Woezik.

Dominique Scholten, manager Voetbalacademie N.E.C.
is vooral trots op hoe deze samenwerking in korte tijd
vorm heeft gekregen. "19 Partnerclubs, 7 goed bezochte
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N.E.C. MAATSCHAPPELIJK

Op weg naar rookvrije voetbalstadions
Vanaf het seizoen 2020/’21 zijn alle Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stadions rookvrij.
Dat is het doel van het nieuw opgerichte platform rookvrijestadions.nl, opgezet door de
initiatiefnemers Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, in samenwerking met alle 34
betaald voetbalclubs, de KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij (een initiatief van de
Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds). Met ingang van komend seizoen
2019/’20 wordt er door de clubs die op dit moment nog niet (volledig) rookvrij zijn een
ontmoedigingsbeleid gehanteerd.
Supporters komen naar het stadion om te genieten van
een voetbalwedstrijd. Zowel rokers als niet-rokers. We
vragen aan alle rokers: laat anderen, die er niet voor
hebben gekozen, geen nadelige gevolgen ondervinden.
Passief meeroken is namelijk ongezond. Supporters
kunnen op een tribune, met voornamelijk vaste plaatsen,
nu eenmaal niet een andere plek opzoeken.
De actie sluit aan bij de landelijke beweging De Rookvrije
Generatie, die als doelstelling heeft kinderen te laten
opgroeien in een volledig rookvrije omgeving. In openbare
gebouwen en in de horeca geldt al langer een verbod op
roken. Bij Vitesse, Ajax en Almere City FC mag al langer niet
meer gerookt worden, PSV wordt met ingang van komend
seizoen volledig rookvrij. Tevens zijn de wedstrijden van

het Nederlands elftal en andere vertegenwoordigende
elftallen rookvrij, worden in toenemende mate
amateurverenigingen rookvrij en komen er ook steeds
meer rookvrije vakken in het betaald voetbal.
Een rookvrij stadion geldt zodra het stadion wordt
betreden: op alle tribunes, toiletten, horecapunten,
trappen, businessruimtes, loges en skyboxen. Waar wél
mag worden gerookt, is buiten het stadion. De Eredivisie
en Keuken Kampioen Divisie zijn zich ervan bewust dat
handhaving op sommige plekken in de stadions lastig
zal zijn, maar gaan hiertoe komend seizoen alle nodige
voorbereidingen treffen.
Meer informatie is te vinden via www.rookvrijestadions.nl
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WEDSTRIJD IN BEELD

N.E.C. - JONG AJAX

Afgelopen vrijdag speelde N.E.C. thuis tegen Jong Ajax. De ploeg
kwam als koploper naar Nijmegen, maar door een goede comeback
van N.E.C. gingen de Amsterdammers als nieuwe nummer twee naar
huis. Zian Flemming scoorde twee keer, de andere treffer kwam van
Anthony Musaba.

Weer
trekken wij
ten strijde.

UITSLAG
N.E.C. - JONG AJAX

3-3
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Foto's: Broer van den Boom
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N.E.C. JUNIORS

&
15 FEBRUARI 2020; DISCOZWEMMEN
WATERVOETBAL IN ‘DE MEERVAL’
15 februari 2020; Discozwemmen & watervoetbal

20.30 uur zal de muziek en de lichten uitgaan, dan is deze

in ‘De Meerval’

super avond weer ten einde. Heb je nog niet gegeten op deze

Zaterdag 15 februari van 17.30-20.30 uur krijgen de leden van

avond? In het zwembad is een keuken aanwezig, je kunt dus

N.E.C. Juniors gratis toegang bij het subtropisch zwembad

lekkere hapjes, snoepjes en ijsjes kopen. Je kunt je opgeven

‘De Meerval’ in Wijchen. Ook zin in een knalfeest? De

door een mail te sturen naar juniors@nec-nijmegen.nl

Meerval organiseert deze zaterdag een N.E.C. discofeest,

met daarin naam, lidnummer, en hoeveel introducees je

met discolampen, rook, swingende muziek en ballonen in

meeneemt. Zij betalen de normale entreeprijs van € 5,50.

het zwembad! Lijkt je dit helemaal het einde, dan is het

Wil je je team opgeven voor het watervoetbal?Dat kan op de

discozwemmen in De Meerval echt iets voor jou, je vrienden

dag zelf bij de kassa.

en vriendinnen! Uiteraard staan de badmeesters naast veel
Tevens krijg je op vertoon van je lidmaatschapspas het

lol ook in voor een veilige discoavond.

gehele jaar korting bij ‘de Meerval’. Leden van N.E.C.
De activiteit begint om 17.30 uur met veel discolichten en

Juniors betalen slechts € 3,85 in plaats van € 5,50. Voor

vette muziek, waarna er ook een activiteit zal zijn waarbij

openingstijden kijk op www.meerval.com

de winnaar kaarten wint voor een thuiswedstrijd van
N.E.C. Tevens zal er deze avond worden gestreden om de

21 februari 2020; N.E.C. Juniors Express naar Go Ahead Eagles

felbegeerde wisselbeker van het watervoetbal toernooi. Om

Deze

wedstrijd

wordt

Pannenkoekenbakker

in

Slijk-Ewijk

combinatie
bezocht!

met
De

de

exacte

vertrektijd is nog niet bekend. We vertrekken vanaf de
Goffert richting de Pannenkoekenbakker, hier kunnen we
genieten van een pannenkoek, drankje en toetje hierna
reizen we af naar Deventer waar we vanuit het uitvak de
wedstrijd bijwonen. In de bus zal er een bingo zijn, drankje
en snoepjes worden er geserveerd :-) ook zullen er 11 kids
worden uitgeloot die als spelersmascotte mogen meelopen
met de N.E.C. spelers. Wil je mee? Voor slechts €20,- ben jij
erbij. Geef jezelf op via juniors@nec-nijmegen.nl

TOT ZIENS OP

Weer
trekken wij
ten strijde.

15 & 21 FEBRUARI
20
20

MET PLEZIER
OP DE BANK...

TROTSE SPONSOR VAN NEC
4SEASONSOUTDOOR.COM

K AARTVERKOOP

SC TELSTAR – N.E.C.
VRIJDAG 7 FEBRUARI 2020 20.00 UUR
RABOBANK IJMOND STADION

1 KAART PER UITKAART

N.E.C. - HELMOND SPORT
VRIJDAG 14 FEBRUARI 2020 20.00 UUR
STADION DE GOFFERT

VRIJE VERKOOP

GO AHEAD EAGLES – N.E.C.
VRIJDAG 21 FEBRUARI 2020 20.00 UUR
DE ADELAARSHORST

1 KAART PER UITKAART

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
DATUM

THUIS

24 januari

Helmond Sport

0-0

FC Den Bosch

		

SC Telstar

1-0

TOP Oss

		

Roda JC Kerkrade

2-3

FC Volendam

		

N.E.C.

3-3

Jong Ajax

De Graafschap

3-2

MVV Maastricht

		

FC Dordrecht

1-0

FC Eindhoven

		

SC Cambuur

3-1

Jong FC Utrecht

26 januari

Go Ahead Eagles

1-0

NAC Breda

27 januari

Jong AZ

3-3

Almere City

Jong PSV

2-1

Excelsior

DATUM

THUIS

TIJD

31 januari

MVV Maastricht

20.00 uur

Jong PSV

		

FC Eindhoven

20.00 uur

De Graafschap

		

TOP Oss

20.00 uur

Roda JC Kerkrade

		

FC Volendam

20.00 uur

Helmond Sport

		

Excelsior

20.00 uur

NAC Breda

		

Almere City

20.00 uur

SC Telstar

N.E.C.

20.00 uur

SC Cambuur

FC Den Bosch

20.00 uur

Jong AZ

Jong Ajax

20.00 uur

Go Ahead Eagles

Jong FC Utrecht

20.00 uur

FC Dordrecht

24
SPEELRONDE

		
		
3 februari
		

25

UIT

		

		

SPEELRONDE

UITSLAG

DATUM

THUIS

7 februari

Helmond Sport

20.00 uur

Excelsior

SC Telstar

20.00 uur

N.E.C.

		

Roda JC Kerkrade

20.00 uur

FC Den Bosch

		

Go Ahead Eagles

20.00 uur

FC Eindhoven

		

NAC Breda

20.00 uur

TOP Oss

		

FC Dordrecht

20.00 uur

Almere City

		

SC Cambuur

20.00 uur

MVV Maastricht

Jong AZ

20:00 uur

FC Volendam

		

Jong PSV

20.00 uur

De Graafschap

		

Jong FC Utrecht

20.00 uur

Jong Ajax

		

10 februari

TIJD

UIT

UIT

23

STAND KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE

PER 30 JANUARI 2020

CLUB

GESPEELD GEWONNEN

GELIJK

VERLOREN DOELSALDO PUNTEN

1

SC Cambuur

23

15

3

5

32

48

2

Jong Ajax

23

14

5

4

30

47

3

De Graafschap

23

12

10

1

26

46

4

FC Volendam

23

14

4

5

11

46

5

Go Ahead Eagles

23

10

11

2

13

41

6

NAC Breda

23

11

5

7

12

38

7

Telstar

23

10

6

7

5

36

8

Excelsior

23

10

6

7

4

36

9

N.E.C.

23

9

8

6

8

35

10

Almere City FC

23

9

6

8

0

33

11

Jong FC Utrecht

23

8

7

8

-2

31

12

FC Den Bosch

23

6

11

6

1

29

13

FC Eindhoven

23

7

4

12

-15

25

14

Jong AZ

23

6

6

11

-6

24

15

MVV Maastricht

23

5

6

12

-15

21

16

Jong PSV

23

5

5

13

-16

20

17

Roda JC Kerkrade

23

4

9

10

-10

18

18

TOP Oss

23

5

3

15

-24

18

19

Helmond Sport

23

3

7

13

-27

16

20

FC Dordrecht

23

3

6

14

-27

15

TOPSCORERS KEUKEN K AMPIOEN DIVISIE
SPELER

CLUB

DOELPUNT

Robert Mühren

SC Cambuur

17

Reda Kharchouch

SC Telstar

16

Lassina Traore

Jong Ajax

13

Ralf Seuntjens

De Graafschap

12

Jamie Jacobs

SC Cambuur

11

Ike Ugbo

Roda JC Kerkrade

11

Jurgen Ekkelenkamp

Jong Ajax

11

Zian Flemming

N.E.C.

7

24

PROGRAMMA EN UITSL AGEN

HET
BEGINT
Bij
VOETBAL OP VRIJDAG: SCHAKELPROGRAMMA
ELKE
WeerVRIJDAG 19:30 UUR OP FOX SPORTS 1
trekken wij
ten strijde.
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