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Als deze Goffertkreet bij u op de mat valt,
is de drukke decembermaand al lang achter
de rug. Niet alleen is deze maand druk
vanwege de feestdagen, maar ook door de
activiteiten die we organiseren. Na een paar
jaar afwezigheid zijn we weer met een groep
een dag naar Düsseldorf gegaan. En voor wie
denkt dat een dagje kerstshoppen oubollig
is, die heeft het mis. Met de NEC-spelersbus
vertrokken we in de middag naar Düsseldorf
waar ieder zijn eigen dag leuk kon invullen.
De één ging voor de kerstmarkten, de ander
voor de mooie winkels, maar de meesten
voor een gezellig drankje in de Altstadt.
Volgend jaar gaan we weer, dan naar Keulen!
En dan de bingo. Ieder jaar wordt het steeds
drukker. De vele sponsoren en vrijwilligers
maken het mogelijk om een avond lang kans
te maken op mooie prijzen, waarbij deelname
slechts 10 euro kost. Van biertap tot een
waar vloerkleed, ik denk dat iedereen een
leuke avond heeft gehad, er kon in ieder
geval geen stoel meer bij in Brasserie Bikkels.
Na de twee weken winterstop is de sneltrein
van de Jupiler League weer vertrokken. We
sloten in december af tegen Jong AZ, waar in
Wormerveer (want daar spelen de jonkies) al
gauw duidelijk werd waarom beloftenteams
niet in deze competitie thuishoren. Je wordt
ontvangen op een afgelegen terrein waar
voor de dames een paar dixies staan en
waarbij in een schaftkeet alleen maar wat te
drinken te halen viel. Na een reis van zeker
twee uur was er gewoon niks te eten. Dat
kan natuurlijk niet, waarna na aandringen
toch broodjes kroket bezorgd worden. We
hebben er toen ook voor gezorgd dat deze
gratis voor de 65 supporters beschikbaar
werden gesteld.

Het zijn kleine gestes, maar je rekent
hiermee wel af met het amateurisme van
de Jupiler League. Net zoals de elftallen
waar je tegen moet spelen. Nadat Jong
Ajax voor de zoveelste keer een ander elftal
opstelde, hebben we in Het Parool ook ons
ongenoegen daarover uitgesproken. Je
bent als SV een roepende in de woestijn,
want de meerderheid van de Jupiler
League clubs vindt het wel prima. Die
vinden het goed dat er 4 beloftenelftallen
meespelen. Want zolang de amateurclubs
niet willen promoveren, zijn dit toch 4 extra
thuiswedstrijden met inkomsten. En zolang
FC Eindhoven samenwerkt met (Jong) PSV
en Almere City met (Jong) Ajax krijg je het
helemaal niet meer voor elkaar om die teams
eruit te gooien.
Maar goed, we moeten vooral naar onszelf
kijken. Zelf ervoor zorgen dat we kampioen
worden. Met zelfs een nieuwe trainer aan het
roer. Net als in 2016/2017 met Peter Hyballa
willen we ook dit seizoen nog een College
Tour avond organiseren. Ook proberen we
nog een bus vol te krijgen naar een wedstrijd
van Club Brugge op zaterdag 3 maart, staat
er een dartavond op het programma en
hopen we toch een spetterend (kampioens)
eindfeest te organiseren!
Jeroen Rengers
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WeG Uit de GoFFert... toM dAeMeN

“NOG STEEDS TROTS
DAT IK DAT SEIZOEN
HEB MOGEN MEEMAKEN”
“Het was leuk maar nooit meer” is een veel gehoorde uitspraak na het legendarische kampioenschap van de
Jupiler league in 2015. Maar nooit meer kwam eerder terug op het pad van NeC dan menig bestuurder en
supporter had kunnen bedenken. dit seizoen is er, net als toen, maar één doel: directe promotie terug naar
de eredivisie, het liefst met weer een kampioenschap. Halverwege dit seizoen is NeC aardig op weg maar zo
makkelijk als de vorige keer gaat het voorlopig nog niet. een dragende kracht van dat fantastische elftal was de
limburger tom daemen. Met hem blikken we terug op dat bijzondere seizoen.
DOOR TWAN ARNTS
FOTO’S ROB KOPPERS
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DE NORM VAN SMIT

Alleen de beste transformatoren
Royal SMIT Transformers B.V. is een internationaal opererend bedrijf dat al

Royal SMIT Transformers B.V. heeft inmiddels meer dan 100 jaar ervaring

sinds 1913 vermogenstransformatoren ontwikkelt en vervaardigt voor de

en blijft een bedrijf met een jonge geest en met een nieuwsgierige drang tot

distributie en opwekking van elektrische energie. Als onderdeel van de SGB-

vernieuwing. Deze combinatie van bewezen technologie en voortdurende wil

SMIT Group is het bedrijf een belangrijke speler in het segment tot 1200

tot innovatie zijn belangrijke vertrekpunten gebleken voor ondermeer het

MVA/800 kV. Tot haar klantenkring telt Royal SMIT Transformers B.V. grote

leveren van maatwerk, de directe koppeling tussen engineering en productie,

energiebedrijven, industrieën en transmissie- en distributiebedrijven in Europa,

de optimalisatie van productieprocessen en een zeer moderne fabriek en

Noord Amerika, Afrika en het Midden Oosten.

testlaboratorium.

www.sgb-smit.com

0204058.pdf 1

10-1-2018 16:49:12

Kun
je
de
hoofdrol
spelen
Kun je
je fanatiek
fanatiek zijn
zijn
Kun
zonder
de
boventoon
en toch
toch sportief
sportief blijven?
blijven?
en
te voeren?

Wel
Weldegelijk.
degelijk.

onze
vestigingen
Cuijk,
Wijchen,
Wanroij,
Heesch
en
Boekel zijn
wij
Met
Met
onze
vestigingen
in in
Wanroij,
Wanroij,
Cuijk,
Cuijk,
Wijchen,
Wijchen,
Boekel
Boekel
enen
Nistelrode
Nistelrode
zijn
zijn
wijwij
diepgeworteld
regio
weten
wat
onze
klanten
beweegt.
zakelijk
diepgeworteld
in in
dede
regio
enen
weten
wewe
wat
onze
klanten
beweegt.
OpOp
zakelijk
vlak
privé
wanneer
aan
orde
Interesse
een
nadere
kennismaking?
vlak
énén
privé
wanneer
datdat
aan
dede
orde
is. is.
Interesse
in in
een
nadere
kennismaking?
Kijk
dan
onze
website
www.oovb.nl
neem
direct
contact
met
ons
voor
Kijk
dan
opop
onze
website
www.oovb.nl
of of
neem
direct
contact
met
ons
opop
voor
een
vrijblijvende
kennismaking.
Wij
staan
graag
voor
u klaar.
een
vrijblijvende
kennismaking.
Wij
staan
graag
voor
u klaar.

Cuijk
| Wijchen
| Wanroij
Heesch | Boekel
Cuijk
Cuijk
| Wijchen
| Wijchen
| Wanroij
| Wanroij
| Nistelrode
| |Nistelrode
| BoekelEmail:
Email:
info@oovb.nl
info@oovb.nl
Onze
Onze
website
website
vindt
vindt
u op
u op
www.oovb.nl
www.oovb.nl

0205121.pdf 1

Goffertkreet Jan 2018.indd 6

19-1-2018 16:31:58

23-1-2018 12:51:36

WeG Uit de GoFFert

NEC is een samenwerking aangegaan met
het bedrijf Futuralis dat de technische
kant van het voetbal bijna volledig voor
haar rekening neemt. Met behulp van data
wordt berekend wat er op het veld nodig
is om een onoverwinnelijk team te krijgen.
Uit die berekeningen blijkt dat NEC nog
een balveroveraar nodig heeft. Eentje
die ook nog weet hoe de bal in de ploeg
te houden. “Bij mijn zaakwaarnemer had
ik aangegeven dat ik weer in Nederland
wilde gaan voetballen. We hadden het
prima naar onze zin in Cyprus maar het
was tijd om terug te keren. Johan Hansma,
die bij Futuralis werkte, kende mij als
voetballer goed en zo was het contact
snel gelegd. NEC had een goed verhaal en
duidelijke ambities waar ik mij helemaal in
kon vinden.” De club is net gedegradeerd
en zowel op technisch als bestuurlijk vlak
is het nog onrustig in de Goffert. “Zeker
als nieuweling was het begin best raar.
De ellende van de degradatie was nog
voelbaar en ook de samenstelling van de
selectie was onduidelijk. Veel spelers van
het seizoen ervoor wilden vertrekken,
maar trainden nog wel mee. De trainer
(Ruud Brood red.) bracht duidelijkheid en
ging aan de slag met de spelers waarvan
hij wist dat ze zouden blijven, dat zorgde
voor rust binnen het team. De eerste
overwinning tegen FC Eindhoven voelde
als een verlossing, voor de hele club. Een
omslagpunt van waar we niet meer naar
terug gekeken hebben.”

de GoFFertKreet 2017-2018
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Tegenwoordig is Tom niet meer
actief als voetballer en druk met zijn
maatschappelijke carrière, maar gestopt
als voetballer is hij zeker niet. “Nee dat
lijkt misschien zo omdat ik niet meer
bij een betaald voetbalclub zit. Maar na
een slepende bovenbeenblessure ben ik
weer topﬁt.” Afgelopen zomer krijgt hij
aanbiedingen van onder andere MVV en
FC Den Bosch. Maar Tom en zijn gezin
maken een bewuste keuze om terug te
keren naar de streek waar hij in 1985 is
geboren: Zuid-Limburg. “Er zijn inderdaad
een aantal aanbiedingen geweest maar
om uiteenlopende redenen heb ik een
bewuste keuze gemaakt om hier niet op
in te gaan. Een aantal jaar geleden heb ik
verschillende diploma’s behaald op het
gebied van persoonlijke voeding en sport.
Samen met 16 jaar ervaring als voetballer
komt dat goed van pas bij mijn huidige
baan. Bij Topsport Limburg begeleid ik
jonge talentvolle sporters, veel Olympiërs
waar alles in het teken van sport staat.
Waarbij ik vaak denk, ‘wat hebben wij
het als voetballer toch gemakkelijk’. Op
alle mogelijke gebieden probeer ik ze te
ondersteunen, ook in de communicatie
naar de ouders toe. Ik ben dus een andere
weg ingeslagen die erg leerzaam is.
Natuurlijk mis ik het om zelf te voetballen
maar ik wil eerst deze carrière vorm
geven. Daarna wil ik absoluut weer gaan
voetballen, op welk niveau dat is zien we
dan wel.”

Nadat de geur van bier en champagne
weer is weggetrokken uit de Goffert
begint Tom Daemen vol goede moed
aan het nieuwe seizoen in de eredivisie,
maar dat loopt anders dan gedacht:
“Geen moment had ik gedacht aan
vertrekken. Mijn contract liep nog door
en we hadden als ploeg toch een unieke
prestatie geleverd. Onder het bewind
van de nieuwe trainer (Ernest Faber
red.) werden er in mijn ogen teveel
wisselingen doorgevoerd. Mij werd al snel
medegedeeld dat ik weinig aan spelen
toe zou komen. Dan moet je een keuze
maken. Ga je voor die paar kansjes die
je misschien maar krijgt of zoek je je heil
ergens anders. Het was voor mij echt
een teleurstelling dat ik bij NEC op een
dood spoor kwam, maar vond een mooie
nieuwe uitdaging bij de Go Ahead Eagles.”
De Eagles zijn dat seizoen gedegradeerd
maar willen, net als NEC, linea recta
weer terug naar de eredivisie: “Het trucje
dat ik bij NEC had gedaan wilde ik met
de Go Ahead Eagles herhalen maar dat
liep even anders. Go Ahead is ook een
prachtige club met een mooi stadion en
fanatieke supporters. Maar de club stond
er minder ﬂorissant voor dan NEC, ook
qua spelersmateriaal. We hadden het
erg moeilijk dat seizoen en eindigden op
een vijfde plaats, genoeg om de playoffs te halen.” In die play-offs doen de
Eagles het fantastisch door eerst VVV
uit te schakelen en in de ﬁnaleronde af
te rekenen met de Graafschap: “In twee
seizoenen met twee verschillende clubs
op twee manieren promoveren is heel
apart natuurlijk.” Op 14 augustus 2016
debuteert Tom Daemen in de eredivisie
uitgerekend tegen NEC, maar het seizoen
loopt uit op een deceptie: “Al snel raakte
ik geblesseerd aan mijn bovenbeen. Door
een verkeerde diagnose en behandeling
werd dat alleen maar erger. Later heb ik
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oplevert. Het begin van een goed verhaal. Met minder stookkosten, minder warmteverlies en
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of bezoek onze website voor meer informatie.
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MET BOUNCY

Een goede
coach tilt
een team
naar een
hoger plan!

Flavius Assurantiën en Financiën een 18-1-2018
hecht team met een winnende formule.

10:14:09

Flavius is dé coach op het gebied van assurantiën en verzekeringen, zowel voor particulieren
als voor bedrijven. Bij Flavius kunt u terecht voor al uw verzekeringen; van autoverzekering tot
zorgverzekering en van rechtsbijstand tot opstalverzekering. Bent u op zoek naar een goede
Flavius is dé coach op het gebied van verzekeringen en financiële diensten, zowel voor
verzekeringscoach waar u blind op kan vertrouwen? Dan moet u bij Flavius zijn. Wij gaan op
particulieren als voor bedrijven. Bij Flavius kunt u terecht voor al uw verzekeringen;
zoek naar de verzekering met de allerbeste voorwaarden tegen een scherpe prijs. Bovendien
van autoverzekering tot zorgverzekering en van rechtsbijstand tot opstalverzekering.
bieden wij een gratis overstapservice; wij zeggen uw huidige verzekering gratis voor u op en
Maar ook voor hypotheek of financiële planning kunt u prima bij Flavius terecht.
zorgen ervoor dat u dat u van het overstappen niets merkt!
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SUCCES!

Bent u op zoek naar een goede verzekeringscoach waar u blind op kan vertrouwen?
Neem contact met ons op voor meer informatie.
Dan moet u bij Flavius zijn. Wij gaan opzoek naar de verzekering met de allerbeste
voorwaarden tegen een scherpe prijs. Bovendien bieden wij een gratis overstapservice;
wij zeggen uw huidige verzekering gratis voor u op en zorgen ervoor dat u dat u van
het overstappen niets merkt!

Daar kunt u blind op vertrouwen.

Flavus 1, 6541 LJ Nijmegen • t. [024] 642 19 11 • f. [024] 641 93 60 • e. info@flavius.nl • www.flavius.nl
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me extern laten behandelen en raakte
weer ﬁt maar het seizoen was verloren.”
Ondanks zijn gedwongen vertrek bij
NEC kijkt hij met veel plezier terug op
dat bijzondere seizoen bij Nijmeegse
club: “We hadden een heel sterk elftal
en begonnen goed aan de competitie.
Het moeilijkste was om de focus die
daarvoor nodig was week in week uit vast
te houden. Het omgaan met tegenslagen,
daar waren we ook heel sterk in. Zoals
na de verloren uitwedstrijd tegen jong
PSV, de week erna stonden we er gewoon
weer. Hiervoor gaat een groot compliment
uit naar de trainers Ruud Brood en Roy
Hendriksen. Die zorgden er wel voor
dat iedereen scherp bleef. Er waren wel
spelers die wat gemakzuchtig konden
zijn maar daar zaten de trainers telkens
bovenop.” Halverwege december staat
de belangrijke uitwedstrijd tegen Roda
JC op het programma, vooraf gezien
als de sterkste concurrent: “Mooie
wedstrijd in een vol stadion, maar
die hadden we vooraf al gewonnen.
Voorafgaand sprak ik een paar jongens
van Roda, die hadden de handdoek al
in de ring gegooid. Ze hadden zich er al
bij neergelegd dat het kampioenschap
voor ons zou zijn.” In de winterstop
staat NEC ﬁer bovenaan met slechts
vijf verliespunten. De uitwedstrijd tegen

de GoFFertKreet 2017-2018
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FC Eindhoven is de enige wedstrijd dat
seizoen waarin NEC wordt weggespeeld
en met 3-0 verliest. Het elftal herpakt
zich en zet een indrukwekkende reeks
van overwinningen neer: “Het klinkt als
een cliché maar het belangrijkste voor
ons was om de focus vast te houden en
in die ﬂow te blijven. Dat we kampioen
zouden worden was wel duidelijk, de
vraag was meer wanneer. Maar naar
buiten toe ben je daar terughoudender
in. Iedereen bleef er nuchter onder en we
wilden gewoon ons publiek vermaken.”
De uitwedstrijd tegen MVV is de eerste
wedstrijd waarin NEC ofﬁcieel kampioen
kan worden. UItgerekend de club waar
Tom Daemen bijna 170 wedstrijden voor
speelde: “De mensen van MVV waren echt
blij voor mij en gunden mij dit succes.
Bij iedereen waren de kriebels voelbaar,
maar zelf wilde ik liever kampioen in
een thuiswedstrijd worden.” Doordat FC
Eindhoven haar wedstrijd ook won wordt
het feest twee weekjes uitgesteld.
“Achter de schermen was iedereen
druk bezig met het organiseren van het
kampioensfeest, maar ook nu bleven
de trainers rustig. Op de wedstrijddag
was ik ontspannen en had een goede
concentratie, dit kon niet meer misgaan.
Op dat moment leek het ook alsof
het zo moest zijn. Een thuiswedstrijd,

uitgerekend tegen Sparta, de club
die voor de degradatie had gezorgd,
mooi dat dat allemaal zo samenvalt.”
Door een doelpunt van de Venezolaan
Christian Santos in de tweede helft is
NEC al zes wedstrijden voor het einde
van de competitie kampioen en kan het
feest beginnen: “Het kampioensfeest
was groots en heel goed georganiseerd.
Heel bijzonder om dit met je familie en
vrienden te kunnen beleven. De volgende
ochtend zat iedereen gebroken in de
kleedkamer maar wel te genieten. We
waren kapot en hebben toen met z’n
allen eerst een biertje open getrokken
voordat we op de bus stapten. Het
was koud maar wel prachtig weer. De
rondrit door de stad was heel erg gaaf
met overal mensen langs de kant. Ook
de huldiging met zo’n mensenmassa is
onvergetelijk, maar na drie dagen feesten
stond wel de uitwedstrijd tegen FC Oss
op het programma. Dan zit je daar in
Oss in een kleedkamer zo groot als een
garderobekast met je zware benen. De
eerste 20 minuten ging het nog wel maar
daarna hadden we het heel zwaar. Ik
maakte nog een eigen goal en was blij
dat ik in de 75ste minuut werd gewisseld.
En dan win je die wedstrijd toch nog in
de blessuretijd door een goal van Santos,
ongelofelijk.” De dadendrang van NEC
is nog niet voorbij. Het elftal behaalt
het magische aantal van 101 punten
en scoort 100 doelpunten in totaal:
“Voor alles en iedereen die NEC een
warm hart toedraagt een mijlpaal in de
clubgeschiedenis. Ik ben er trots op dat ik
daarvan deel uit heb mogen maken.”
Ook dit seizoen is het kampioenschap
het doel, maar promotie terug naar de
eredivisie het ultieme doel. De grootste
concurrent tot nog toe is er één waar
maar weinig mensen vooraf aan de
competitie hun geld op gezet hebben. Het
Fortuna Sittard van trainer Sunday Oliseh
doet het heel erg goed en heeft zelfs al
lange tijd aan kop gestaan. Een laatste
gewetensvraag voor Tom Daemen die zijn
debuut in het betaalde voetbal maakte bij
Fortuna. Welke club moet er volgens jou
kampioen worden dit jaar? “Ik woon op
nog geen twee kilometer van het Fortuna
stadion vandaan en heb vanzelfsprekend
een band met deze club. Voor Fortuna
Sittard is dit al mooi na vijftien jaar vol
ellende, jaren het lachertje in de media
waar nu eindelijk weer eens positief naar
wordt gekeken. Dan heb ik liever dat NEC
weer kampioen wordt. Ik volg het nog op
de voet en zie overeenkomsten met ons
seizoen. Al denk ik wel dat we toen meer
kwaliteit in team hadden, kijk eens waar
sommige spelers tegenwoordig spelen.
Wel zie je dat dit team ook goed met
tegenslagen omgaat om zo hetzelfde doel
te bereiken. En in alle eerlijkheid een club
als NEC hoort toch ook in de eredivisie
thuis…”
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Advertorial

Remiqz pResenteeRt
zich als analytisch
paRtneR van n.e.c.
Met Remiqz beschikken technisch directeur

Robert Slijk, Manager Director Remiqz, over

relatie op te bouwen met N.E.C. en

Remco Oversier en hoofdscout Nick Kersten

de samenwerking met N.E.C.: ”Het is een

onze inzichten ondersteunend te laten

over het platform voor data-analyses

club met geschiedenis, die de beschikking

zijn aan het technisch team. Om op die

in het betaald voetbal. Met de data uit

heeft over een prachtige accommodatie en

manier samen nieuwe ontwikkelingen te

verschillende bronnen, reikt Remiqz

een sterke achterban. In combinatie met de

testen, en elkaar naar nieuwe hoogtes te

in eerste instantie voor 1,5 jaar adviezen

wil om zich terug knokken naar een stabiele

brengen.”

aan over onder andere de indeling van de

plek in de Eredivisie, beschikt N.E.C. over

selectie, potentie van spelers, mogelijke

bepalende ingrediënten voor succes. Voor

Remiqz wenst de staf en alle fans een

transfers en concurrerende teams.

Remiqz is het streven om een lange termijn

mooie tweede seizoenshelft!
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NeStverlAterS

‘WEINIG SUCCESVERHALEN NA
VERTREK UIT DE DUIVENTIL’
Het zijn er nogal wat, al die spelers die N.e.C. na het afgelopen rampseizoen al dan niet vrijwillig definitief de rug
hebben toegekeerd. Maar waar gingen ze eigenlijk heen? en nog interessanter: hoe is het ze vergaan in hun eerste
seizoenshelft ‘na N.e.C.’? dat valt nogal tegen, zo blijkt.
DOOR TEUN VAN THIEL

N.E.C. leek voor en tijdens het
vorige seizoen een regelrechte
duiventil. Spelers vlogen met hoge
verwachtingen in, maar ﬂ adderden net
zo snel weer uit zonder onuitwisbare
indruk achtergelaten te hebben. De
fout die na de degradatie in 2014
nooit meer gemaakt zou worden (een
onevenwichtig vreemdelingenlegioen
samenstellen) werd gewoon weer
gemaakt, met de inmiddels bekende
fatale gevolgen van dien. N.E.C.
degradeerde afgelopen jaar wéér en
dus was het tijd om op alle niveaus
schoon schip te maken. Nieuwe
trainer, nieuwe directie en veel nieuwe
spelers.
Om voor die spelers ruimte te maken,
moest wel eerst een stevige bezem
door de selectie heen. Sommige
contracten liepen af, huurlingen
keerden terug naar hun club en een
speler als Dario Dumic vond onderdak
bij FC Utrecht. Deze winter vertrokken

Ali Messaoud

ook jongens als Jordan Larsson
(verkocht aan IFK Norrköping) en
Joey Sleegers (verkocht aan AS
Trencin), maar met name in de zomer
werden al heel wat koffers gepakt.
Het verging de nestverlaters door de
bank genomen niet al te best, zo blijkt
bij een nadere blik op de afgelopen
seizoenshelft.
dUMiC
Eerder genoemde Dario Dumic
vertrok zoals gezegd naar FC
Utrecht. De centrale verdediger
was bij N.E.C. nog één van de
sterkhouders, maar heeft die
positie in de Domstad nog lang niet
verworven. Vier basisplaatsen en
twee invalbeurten in de competitie,
daar stokt de teller op het moment.
Elf competitiewedstrijden bekeek de
Bosniër 90 minuten lang vanaf de
reservebank. Wel mocht hij nog even
aantreden in de Europa League: tegen
Zenit St. Petersburg mocht hij exact
één minuut meedoen.
Dario Dumic
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Vragen of advies?

Zet uw mensen Bel:
niet
0481buitenspel!
- 43 32 44
 Eersteklas vakmensen en VCA gecertificeerd
 Uitgebreide mogelijkheden

Wie een ingrijpende gebeurtenis meemaakt, zet dit niet makkelijk uit
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Driessen Appendages BV

E-mail: info@driessen-appendages.nl

Molenveld 4 - 6566 CK - Millingen aan de Rijn

Website: www.driessen-appendages.nl

Driessen Appendages BV

Wie zijn wij?

0196293.pdf
0190054.pdf

REVISIE & MODIFICATIE

E-mail: info@driessen-appendages.nl

Molenveld 4 - 6566 CK - Millingen aan de Rijn

Website: www.driessen-appendages.nl

D.O.E.N. is een onafhankelijke organisatie, die al meer dan 20 jaar
Driessen Appendages BV
E-mail: info@driessen-appendages.nl
succesvol
is op het gebied van
opvang na ingrijpende gebeurtenissen.
Molenveld 4 - 6566 CK - Millingen aan de Rijn
Website: www.driessen-appendages.nl
Onze opvang beperkt zich niet alleen tot de emotionele en psychische
aanpak. Ook de praktische en organisatorische maatregelen komen
bod. Om uw organisatie te ontzorgen, bieden
wij
uw
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Bel: 0481 - 43 32 44

 Uitgebreide mogelijkheden

D.O.E.N. is 24/7 direct inzetbaar en binnen twee uur ter plaatse in heel
Nederland.
Wij zorgen voor uw economische doorstroming!

€
25,- P.U.
Met directe en deskundige hulp van
Wij zijn slechts één telefoontje van u verwijderd.

EX BTW

Driessen Appendages BV

E-mail: info@driessen-appendages.nl

Molenveld 4 - 6566 CK - Millingen aan de Rijn

Website: www.driessen-appendages.nl

TOOS KORVEZEEPAD 34 6533 HA NIJMEGEN
T. 024 2062537 M. 06 14624238 E. INFO@JORISBOEKHOUDING.NL

D.O.E.N. voorkomt u veel narigheid

WWW.JORISBOEKHOUDING.NL

D.O.E.N. BV
Postbus 79
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info@doenbv.eu
Roelwww.doenbv.eu
Kop (49) heeft een eigen arbeidsrechtpraktijk in Nijmegen:
Kop Advocaten.

D.O.E.N is 24/7 direct inzetbaar en binnen
twee uur ter plaatse in heel Nederland

“Alhoewel het totale arbeidsrecht mijn aandacht heeft, heeft het collectief en
individueel ontslagrecht een speciale plek in mijn praktijk. Op dit moment sta
ik bij voorkeur individuen ((hoge) werknemers) bij. Met name wil ik werken
voor de economisch sterkere zwakkeren”

2 4/7 +31 88 51 50 7 00

Molenveldlaan 158 | 6523 RN NIJMEGEN
T: 0247370376 | M: 0653308440
roel@kopadvocaten.nl
www.kopadvocaten.nl

www.doenbv.eu
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Nederland

www.electricsolutions.nl
Voor zonnepanelen en overige elektrische
werkzaamheden bent u hier aan het juiste adres.

www.electricsolutions.nl

www.electricsolutions.nl
Voor zonnepanelen
en overige elektrische
Voor zonnepanelen
overige
elektrische
werkzaamheden
bent u en
hier
aan
het juiste adres.
werkzaamheden bent u hier aan het juiste adres.
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Kévin Mayi

dan waar hij in Nijmegen op mocht
rekenen.
SCoreN BliJFt MoeiliJK
Kévin Mayi ging aan de slag bij
Stade Brest, in de Franse Ligue 2.
De aimabele Fransoos maakte in
12 wedstrijden speelminuten, maar
speelde geen enkele keer de volle 90
minuten. De statistieken zijn daarbij
niet om over naar huis te schrijven: één
enkele assist, terwijl scoren nog niet
gelukt is. Voorlopig zal dat er ook niet
van komen, aangezien de aanvaller
onder het mes moet en daarna een
tijdje niet zal kunnen spelen. Ook bij
Mihai Roman laten de statistieken nog
altijd te wensen over. De Roemeense
spits werd vorig seizoen al uitgeleend
aan het Israëlische Maccabi Petha Tikva
(7 doelpunten in 26 wedstrijden), maar
trok na die huurperiode de deuren
van de Goffert deﬁ nitief achter zich
dicht. We vinden Roman inmiddels in
Roemenië terug in zijn geboorteplaats
Craiova, waar hij actief is voor CS
U Craiova. Waar het scoren hem in
Nijmegen al moeilijk af ging, is het er
in Roemenië blijkbaar niet makkelijker
op geworden: in 17 wedstrijden wist de
spits het doel nog niet te vinden.

Bratislava) en Ali Messaoud (FC Vaduz)
bleven niet bij N.E.C., maar hadden
ook bij hun eigenlijke werkgevers geen
toekomst. Excelsior bood voor beide
spelers uitkomst, al heeft vooral Burnet
daar nog weinig kunnen laten zien.
Zes wedstrijden bekeek hij vanaf de
bank, verder ontbrak hij (een tijdje ook
door een enkelblessure) in de selectie
van trainer Mitchell van der Gaag. De
enige speelminuten die hij dit seizoen
maakte waren voor Jong Excelsior. Ali
Messaoud zal met iets meer plezier
terugkijken op het halfjaar. Acht
basisplaatsen, negen invalbeurten en
drie assists zijn de rapportcijfers die hij
kan overleggen.
veelBeloveNd
Taiwo Awoniyi (gehuurd van Liverpool)
kwam aan het eind van vorig seizoen
enigszins op stoom, maar maakte in
Nijmegen nooit de hoge verwachtingen
waar. Terug bij Liverpool kreeg hij
te horen dat hij dit seizoen wéér
verhuurd zou worden, nu aan Excelsior
Moeskroen in België. Met drie goals
en twee assists in zijn eerste zeven
wedstrijden begon de Nigeriaan
veelbelovend, maar in de twaalf
wedstrijden die volgden wist hij het net
nog maar één keer te vinden. Aan de
speeltijd ligt het niet: bijna wekelijks
staat Taiwo bij de eerste elf op het
wedstrijdformulier van trainer Mircea
Rednic en dat is in ieder geval meer
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Jay-Roy Grot
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VDP is altijd op zoek naar

technisch talent!
Ben jij klantgericht en is werken in de
beveiligingstechniek echt iets voor jou?
Dan komen wij graag met je in contact!
Solliciteer direct via:
https://www.vdp-beveiliging.nl/vacature/

Biezenstraat 75
6541 ZP Nijmegen
024 - 378 22 33

Openingstijden:
Maandag tm vrijdag half 8 tot half 5
tel. 024-3977169
Groesbeek

0205243.pdf 1

www.vdp-beveiliging.nl
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Wie zijn wij
Verfstreek is een modern schilders- en stukadoorsbedrijf uit de regio Arnhem
Nijmegen, toonaangevend, snel en op de hoogte van de laatste technieken
en stijlen. Wij staan garant voor kwaliteit en flexibiliteit, welke wij kunnen
garanderen door onze directe manier van communiceren en anderzijds door
onze ervaren en gediplomeerde vaklieden. Verfstreek is gespecialiseerd in de
volgende werkzaamheden:
• Binnen- & buitenschilderwerk Restauratie
• Schilderwerk
• Onderhoud schilderwerk
• Nieuwbouw schilderwerk
• Behangwerk
• Stukadoorswerk
• Kleuren advisering

Energieweg 30 | 5600 AA Nijmegen | 0642654164 | info@verfstreek.nl

WWW.VERFSTREEK.NL
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heeft de middenvelder overigens
niet in die strijd. Verder dan vijf korte
invalbeurtjes kwam hij nog niet en de
Duitser zit vaker niet dan wel bij de
selectie. Linksback André Fomitschow
tekende tot de verbazing van velen bij
de Kroatische topclub Hajduk Split. Het
begin was veelbelovend. In de eerste
zeven wedstrijden maakte Fomitschow
zes keer de 90 minuten vol, maar
daarna moest hij toch zijn plek afstaan
aan concurrent Hysen Memolla.
Fomitschow komt in de Kroatische
competitie ook Reagy Ofosu tegen, die
nu actief is voor NK Istra. Ofosu maakt
veel minuten bij zijn nieuwe club en
scoorde in zijn laatste vijf wedstrijden
zelfs drie keer.

KeerZiJde
Aanvaller Jay-Roy Grot maakte
afgelopen zomer een droomtransfer
naar Leeds United, dat actief is in
het Championship in Engeland.
De afgelopen maanden leerde de
jongeling daar vooral ook de wetten
van het internet kennen. Twitter
ontplofte in Leeds en omgeving zowat
toen Grot gecontracteerd werd en
de Engelsen het imposante postuur
van de aanvaller leerden kennen.
Er werd heel wat binnengehaald,
zo vonden de internetters, en de
verwachtingen werden daardoor
onbewust misschien wat al te hoog. Na
de nodige tegenvallende invalbeurten
(12 in totaal) zijn de berichten op het
wereldwijde web van een heel andere
aard. ‘De slechtste speler die het
Leeds shirt ooit heeft gedragen’ en ‘ze
zouden hem moeten arresteren voor
het zich voordoen als profvoetballer’
horen nog bij de milde berichten die te
lezen zijn. Laten we hopen dat het tij
voor Grot snel keert. Misschien kan een
uitleenperiode uitkomst bieden.

AllSveNSKAN
Ook de Zweden Mikael Dyrestam
(mede door blessures) en Sam
Lundholm (meermaals gewogen en
te licht bevonden) hebben het nooit
kunnen maken in Nijmegen. Allebei zijn
ze inmiddels actief in Allsvenskan, de
hoogste divisie in Zweden. Dyrestam
vinden we terug bij Kalmar FF (uit
Kalmar), Lundholm bij IK Sirius FK, uit
studentenstad Uppsala. Aangezien de
Zweedse competitie pas in het voorjaar
weer begint, is nog niks zinnigs te
zeggen over hun vervolgstap.
Zo bezien komen alleen Taiwo Awoniyi
en Reagy Ofosu veel aan spelen
toe en wie kijkt naar de selectie die
N.E.C. op dit moment heeft, kan
eigenlijk alleen beamen dat het gat
dat al die vertrokken spelers hebben
achtergelaten niet zo gek groot is
gebleken. Eens te meer een reden
om het seizoen 2016-2017 heel snel
te vergeten, kampioen te worden en
nu écht niet meer te vervallen in oude
fouten!

dUitSerS
De Duitse enclave dan. Met André
Fomitschow, Julian von Haacke en
Reagy Ofosu verdwenen drie Duitse
protegés van trainer Peter Hyballa
uit de Goffert. Voor het gemak
nemen we Oostenrijker Fabian
Gmeiner ook meteen maar even
mee. Laatstgenoemde speelde voor
N.E.C. slechts twee minuten mee in de
Eredivisie en vindt zichzelf nu terug
bij de beloften van Hamburger SV, dat
de ranglijst van de Regionalliga Nord
aanvoert. Ook daar is Gmeiner geen
basisspeler. Julian von Haacke vecht
met Darmstadt tegen degradatie uit de
Tweede Bundesliga. Een groot aandeel

de GoFFertKreet 2017-2018

Goffertkreet Jan 2018.indd 15

15

23-1-2018 12:52:07

MArt diJKStrA
Goffertkreet Jan 2018.indd 16

23-1-2018 12:52:12

Goffertkreet Jan 2018.indd 17

23-1-2018 12:52:18

NOVIOSTORES.NL


Kerkenbos 1028

 6546 BA Nijmegen
 info@noviostores.nl


024 206 1340

WWW.NOVIOSTORES.NL
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laassen
www.sloopwerken.com
•
•
•
•

totale sloop
renovatie sloop
asbestsaneren (SC 530)
mobiel breken (brl 2506)

Klaassen Sloopwerken
Ing. van Stuivenbergweg 31
6644 AA Ewijk

UW BETROUWBARE PARTNER
VOOR PERFECT STUCWERK
tel. 0487 521629
fax 0487 523235
info@sloopwerken.com
www.sloopwerken.com

0204951.pdf 1

Peelstraat 7c, 5446 PJ Wanroij
Tel.: 0485-45 44 49 Fax: 0485-34 05 99
Mobiel: 06-22 39 96 80
E-mail: bernarddekort@home.nl
www.bernarddekortstukadoorsbedrijf.nl
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ruim 50 verse maaltijd mogelijkheden uit eigen keuken
Tel. 06-39619299 | info@riryschilderwerken.nl

www.riryschilderwerken.nl

Het resultaat zoals u wenst!
ruim 50 verse maaltijd mogelijkheden uit eigen keuken
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MARI VAN RENS
Tweewielerspecialist

diverse
- ruim 20mogelijkheden
rauwkostsalades
versekeuken
pizza’s
ruim 50soepen
verse maaltijd
uit -eigen
kant en klaar - A LA CARTE
marwijk_poster_v3.indd 1

Dorpsstraat 72A | 6661 En Elst (Gld) | 0481 - 376 363
info@vanmarkwijkcatering.nl | www.vanmarwijkcatering.nl
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Marconistraat 2, 6604 BX Wijchen
Telefoon (024) 6419653 • Fax (024) 6453876
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Uit de BeStUUrSKAMer

SV ORGANISEERT

TRIP NAAR CLUB BRUGGE
De Supportersvereniging organiseert een
trip naar Club Brugge op zaterdag 3 maart.
We bezoeken de wedstrijd tegen Kortrijk
en je hebt voldoende tijd om ook de stad
te verkennen.
Club Brugge is op dit moment koploper
in België. Anthony Limbombe is goed in
vorm. Andere bekende spelers zijn Jordy
Clasie en Ruud Vormer.

Het ProGrAMMA iS AlS volGt:
09.00 uur vertrek vanaf Goffertstadion
12.30 uur aankomst in Brugge (onderweg
maken we een korte stop)
tijd vrij te besteden in Brugge
20.00 uur aanvang wedstrijd
22.30 uur vertrek retour naar Nijmegen
02.00 uur verwachte tijd terug in
Nijmegen

deelNAMe
De kosten bedragen ¤45,00 inclusief
busreis en ticket (korte zijde zuidtribune).
Deelname alleen voor leden..
Wil je mee, stuur dan een mail naar
jeroen@svnec.nl.

vrieNdeN Sv NeC
ANAC
www.anaccarwash.com
Basten Assurantiën & Makelaardij
www.verzekeringsplaneet.nl
Betuwe Express
www.betuwe-express.nl
Café Hanneke
www.cafehanneke.nl
Coffee@Work
www.coffeeatwork.nl

Crowe Horwath
www.crowehorwath.nl
Debo Voegwerken
Dedicated Fashion
www.dedicatedfashion.nl
Hekkelman advocaten | notarissen
www.hekkelman.nl
Jac. Bongers Dranken
www.bongersdranken.com
Lap & Hofmans Advocaten
www.lapenhofmans.nl

SV NEC START MET
JEUGDKORTING
De Supportersvereniging heeft een
jeugdkorting geintroduceerd. Leden tot
18 jaar betalen nu ¤9,00 per jaar. Voor
65-plussers gold deze korting al.
Standaard kost het lidmaatschap
¤18,00 per jaar. Het bestuur is tot dit
besluit gekomen naar aanleiding van
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de laatste ledenvergadering. Daar werd
gevraagd om een korting voor gezinnen
omdat bij bijvoorbeeld 3 gezinsleden de
contributie dan al ¤54,00 per jaar is.
Een gezinskorting is administratief
gezien lastig te verwerken, daarom nu
de gereduceerde prijs voor ¤9,00 per
jeugdlid.

Mazars
www.mazars.nl
Moenen Woondecoratie
www.moenenwoondecoratie.nl
Noviostores.nl
www.noviostores.nl
Tandheelkundig Centrum Nijmegen
www.tc-nijmegen.nl
Van Duinen reclame
www.vanduinenreclame.nl
W.H.T. van Deelen BV Mediations
YveY Events & Hospitality
www.yvey.nl
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Nijmegen

‘Als ondernemer
moet je gewoon lekker
kunnen ondernemen’
- 5,5 jaar flexibiliteit per medewerker
- Geen werkgeversrisico’s
- Lagere administratieve lasten

Industrieweg 48
6541 TW Nijmegen
Nedflex Nijmegen
Dé payrollpartner voor MKB | Horeca | Agrarische sector

Tel. 024-3743350
nijmegen@pontmeyer.nl
www.pontmeyer.nl
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terUGBliK trAiNiNGSKAMP

NEC BEREIDT ZICH UITSTEKEND
VOOR OP TWEEDE SEIZOENSHELFT
in de eerste week van het nieuwe
kalenderjaar reisde NeC meteen
af naar het buitenland om zich
daar optimaal voor te bereiden op
de cruciale tweede seizoenshelft,
waarin promotie van groot
(financieel) belang is.
DOOR JULIAN PAARDEKOPER
FOTO’S FORZANEC / RN7

In het Spaanse Estepona kon de groep
meteen kennismaken met de nieuwe
trainer, want Pepijn Lijnders werd de
ochtend voor het vertrek gepresenteerd.
Optimale omstandigheden, want je hebt
meteen een kleine week waarin je 24/7
onder een dak zit. Wilco van Schaik
was content met de aanstelling van de
34-jarige Limburger.
De algemeen directeur blikte onder de
Spaanse zon met veel vertrouwen vooruit
op de tweede seizoenshelft. "We hebben
Adrie Bogers nu als een van de beste
assistenten van Nederland en daar zit nu
een trainer bij die energie, lef, durf heeft.
Dat stukje wat wij graag wilden toevoegen.
Dit moét het winning-team zijn voor het
kampioenschap. Dat zullen we elke dag
moeten uitstralen. Dat heb ik ook gezegd,
voordat we het vliegtuig instapten.
'Iedereen die hier nu instapt, moet nonstop honderd procent de focus hebben
op het voetbal.' Wij moeten héél graag
kampioen willen worden. Ten koste van
álles. En dat moeten de spelers uitstralen,

daar moeten ze elke dag keihard voor
werken."
Voor vijf jongens uit de eigen
jeugdopleiding was het een tikkeltje
speciaal. (v.l.n.r.) Ole ter Haar Romeny (17),
Lowie van Zundert (19), Dani Theunissen
(18), Hicham Haouat (19) en Niek Hoogveld
(18) mochten voor het eerst mee naar
Spanje. Voor de eerstgenoemde was het
misschien nog een tikkeltje extra bijzonder,
want het was zelfs de eerste keer dat hij bij
de eerste selectie zat.

De trainingen werden op een werkelijk
schitterende locatie afgewerkt. Tussen de
bergen
in, ergens op een plek waar niemand een
voetbalveld verwacht, lag een prachtige
grasmat, waar ook onder anderen Heracles
en de beloften van Werder Bremen hun
oefensessies afwerkten. Er werd elke dag
ﬂink getraind. Niet per se heel lang, maar
wel heel intensief, en dat twee maal per
dag.
Er werden twee oefenduels gespeeld.
Tegen derde-divisionist Quick Boys werd
er met 6-0 gewonnen, terwijl Eintracht
Braunschweig, dat uitkomt in de Tweede
Bundesliga, met 4-0 werd verslagen.
Of dat voortekenen zijn voor de tweede
seizoenshelft, zullen we weten op 28 april.
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Hoveniersbedrijf

U bent opzoek naar een hoveniersbedrijf met hart
voor het vak en een jarenlange ervaring op het gebied
van ontwerp, aanleg én onderhoud van alle mogelijke
groenvoorzieningen?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Voor een
goed advies tot een mooi ontwerp en een vakkundige
aanleg en van de levering van planten tot ambachtelijk
bestratingswerk en zorgvuldig onderhoud:

Meulenhof zorgt ervoor!
Hoveniersbedrijf De Meulenhof | De Dreef 1, 6616 AX Hernen
Tel. 0487 53 19 23 | Mob. 06 51 51 46 64
email. hoveniersbedrijf@demeulenhof.nl | www.demeulenhof.nl

0205146.pdf 1

THEATER
LUNCHEN
VERGADEREN
EVENEMENTEN

VAN HEEMSTRAWEG 53
6651 KH DRUTEN
0487-745003
WWW.BOGERDDRUTEN.NL

23-1-2018
0204751.pdf
11:44:15 1

18-1-2018 13:00:39

Specialist in apps
en online applicaties

www.bluenotion.nl

0204996.pdf 1
Goffertkreet Jan 2018.indd 22

18-1-2018
0204967.pdf
10:09:12 1

19-1-2018 14:43:49
23-1-2018 12:52:30

iN GeSPreK Met...

iN GeSPreK Met... PAtriCK PotHUiZeN

IK WIL ALS TRAINER HET
HOOGSTE NASTREVEN
de ‘held van de jaren 90’ Patrick Pothuizen is bijna niet meer weg te denken bij NeC. onlangs werd bekend dat zijn
contract opengebroken en verlengd is tot 30 juni 2019. Hij blijft daardoor aan de club verbonden in de functie van
assistent-trainer waar hij eerder al de functie van teammanager vervulde. Bij velen is hij echter vooral bekend als
speler ‘Potje’ uit de jaren 90.
DOOR MICHEL GUNSING EN LINDA VAN MUNSTER
FOTO'S ROB KOPPERS

Pothuizen werd opgeleid bij de
bovenburen en maakt voor die club dan
ook zijn debuut in de Eredivisie. Hij brak
daar echter niet door en werd verhuurd
aan Dordrecht ’90. Hierna kwam hij
naar NEC waar hij direct een basisplaats
kreeg en in de 6 seizoenen daarna erg
populair werd. Niet alleen vanwege zijn
voetbalkwaliteiten, maar vooral ook
vanwege zijn persoonlijkheid. Hij werd een
echte publiekslieveling door zijn opvatting
dat hij vooral zichzelf moest kunnen
blijven om te presteren. Na 6 succesvolle
seizoen keert hij weer even terug naar
de bovenburen, maar (gelukkig) werd
dat geen succes. Na een seizoen stapt
hij over naar FC Twente en daar speelt
hij nog ruim 3 jaar, waarna hij in 2004
weer terugkeerd naar NEC en het nog 6
seizoen volhoudt als profvoetballer. Op
zijn 38ste stopt zijn profcarriere met de
twijfelachtige eer van recordhouder gele
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kaarten in de Eredivisie op zak. 84 ontving
hij er in zijn hele carriere en tot de dag van
vandaag is dat nog niet evenaard.
Na twee seizoen bij De Treffers en een jaar
bij DIO ’30, waar hij als trainer van de A1
ook beschikbaar was als speler, werd hij
per 1 juli 2014 team-manager bij het eerste
van NEC.
In dat eerste divisie seizoen beleefde
Pothuizen een topjaar als team-manager
van een volgens hem Eredivisiewaardig
elftal. Met spelers als onder andere
Limbombe, Jahanbakhsh, Santos stond
er volgens hem een team dat in de
Eredivisie zeker goed mee had kunnen
komen. Onder Ruud Brood werd NEC
met overmacht kampioen en is er wel een
weekendje feest geweest. “Ik heb genoten
van dat jaar en het was een goede
kennismaking met een functie binnen een
team. Als team-manager ben je er vooral

voor om te zorgen dat de staf en spelers
zich volledig op het voetballen kunnen
richten. Alle bijkomende zaken eromheen
moeten door de teammanager goed
geregeld zijn. Zo was ik verantwoordelijk
voor alle organisatorische zaken rondom
het eerste elftal, voor materialen
en middelen, maar ook voor de
organisatie van trainingskampen en
teambuildingsactiviteiten en probeerde
ik op mijn eigen wijze ook de sfeer in de
groep goed te houden al was dat dat jaar
overigens niet zo moeilijk."
In 2016 haalt Ernest Faber hem over
om te gaan starten met de opleiding
Trainer Coach 1. “Dat wilde ik eigenlijk al
eerder doen, maar toen kwam het privé
niet zo goed uit. Ik was net weer vader
geworden en kon de tijd er toen niet voor
vrijmaken. Ik ben daarna wel gestart met
de opleiding en werd assistent-trainer
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onder Ron de Groot bij Jong NEC. Dat was
mijn eerste ervaring als assistent trainer
en een hele leerzame. Ron en ik kennen
elkaar natuurlijk al jaren wat erg prettig
werken is, maar we zijn ook een beetje
dezelfde types wat de samenwerking
echt ten goede komt. We hielden ons in
die tijd eigenlijk alleen bezig met Jong
NEC. Natuurlijk kregen we de onrust die
ontstond wel mee, zeker ook omdat op
maandag regelmatig spelers van het
eerste bij ons meespeelden. Ook wij zagen
de wekelijkse nederlagen en de groeiende
ontevredenheid onder de supporters.
Na het ontslag van Hyballa werden Ron
en ik gevraagd het seizoen samen af te
maken. Echt lang hebben we daar niet
over nagedacht. Natuurlijk doe je dan voor
de club. We zijn direct na deze beslissing
een paar dagen op trainingskamp gegaan.
Enerzijds om even weg te zijn, maar ook
om de groep te leren kennen en ons voor
te bereiden op de belangrijke wedstrijden
die zouden komen. We troffen een
redelijk positieve groep aan en op dat
gevoel zijn wij verder gegaan. We hebben
tijdens dat kamp vooral duidelijkheid
en vastigheid gecreert, een herkenbare
speelstijl afgesproken en spelers
vertrouwen gegeven. De groep heeft dat
toen goed opgepakt en had er zin in. “
Er volgden een paar belangrijke
overwinningen en mede daardoor werd
niet rechtstreeks gedegradeerd. In de
nacompetitie ging het echter alsnog fout.
Na twee redelijke makkelijke zeges tegen
FC Emmen werd de tweeluik tegen NAC
uiteindelijk alsnog ‘fataal’.
“Daar waren we goed ziek van. We zaten
echt in een goede ﬂow, maar bij NAC
uit ging het mis. Ik denk ook dat we het
daar hebben laten liggen. Als je zoveel
kansen creeert, maar er gaat er geen
een in en dan wordt er ook nog eens een
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doelpunt afgekeurd dan weet je dat het
moeilijk gaat worden op het moment dat
zij wel scoren. Dat was een frustrerende
wedstrijd voor iedereen. Thuis werden
onze intenties om snel te scoren teniet
gedaan door een snelle penalty voor NAC
na ingrijpen door de videoref. Je weet dat
je dan zelf 3 keer moet scoren en daar
hebben we echt ons best voor gedaan.
Helaas gaat er dan van alles mis en loopt
het uiteindelijk helemaal verkeerd af en
was de degradatie een feit. Ziek was ik
ervan.”
Dit seizoen zit Pothuizen weer als assistent
op de bank, maar dan naast Adrie Bogers.
“Adrie heeft het in mijn ogen heel goed
gedaan. Hij is een hele goede, tactische,
rustige en inhoudelijk sterke trainer. Hij
wordt echt onderschat door het publiek.
De kritiek die hij kreeg op social media
was echt niet terecht. Nu wordt er ineens
gesproken over counterpressing, maar dat
was ook de insteek van Bogers. Het is alleen
maar net hoe je er invulling aan geeft.
Het kost nou eenmaal ook tijd om
spelers in te passen, dat wordt ook
onderschat hoor. Tot de sluiting van de
transferperiode is het altijd onrustig.
Spelers komen en willen misschien nog
gaan, eigenlijk kan je pas echt beginnen
met het bouwen van je elftal na 1
september. En dat is volgens mij best
goed gelukt. Er staat nu een aardige
selectie die jong en gretig is en Adrie
heeft er toch een winnend elftal van
kunnen maken.”
Door de komst van Pepijn Lijnders neemt
Adrie Bogers weer plaats op de bank
als assistent-trainer. “We hebben een
goede staf nu hoor. Samen met Ron
de Groot en Jeffrey Leiwakabessy van

Jong NEC en Bogers, Brookhuizen en
ik als assistenten van Pepijn Lijnders.
Ik heb er vertrouwen in dat we met
deze groep heel ver kunnen komen en
ons doel is rechtstreekse promotie,
kampioen worden! Alles en iedereen bij
de club is daar nu op gericht. Er zijn veel
veranderingen geweest ten opzichte
van vorig jaar, maar zeker geen slechte.
Nieuwe mensen, nieuwe energie!
Ook de communicatie binnen de club
is nu duidelijker. De lijnen zijn kort en
duidelijk. Moesten we vorig jaar nog
voor alles bij Bart van Ingen zijn die
ook verantwoordelijk was voor vele
andere zaken, nu is Remco Oversier ons
aanspreekpunt. Dat werkt wel prettiger.
“Kampioen worden is ons doel, ik heb
wel weer zin in een feestje. Maar liever
een paar stabiele jaren in de Eredivisie
daarna.
Mijn persoonlijke doel is om me snel door
te ontwikkelen. In april mijn diploma
Trainer-Coach 1 halen en dan zodra
het kan door met de opleiding Coach
Betaald Voetbal. En ondertussen een
stabiele assistent-trainer worden. Ik heb
al een paar trainers meegemaakt nu en
van iedereen steek je weer wat op al
ben ik natuurlijk wel wie ik ben met mijn
eigen visie. Ik zie mezelf in de toekomst
wel ergens aan de slag als hoofdtrainer.
Ik denk dat ik daar ook wel geschikt voor
ben. Ik ben een makkelijke prater, ben
makkelijk in de omgang en heb een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Als trainer
wil wel ik het hoogste nastreven. En waar
dat dan is, zie ik dan wel weer. Ik hoef
ook niet per se weg hoor. Als ik hier bij
NEC 10 tot 15 jaar kan blijven dan vind ik
dat ook heel prima!”
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terUG iN de tiJd

20 APril 1987

NEC-VOLENDAM 5-0
Anno 2018 zou het niet zo’n verrassende uitslag zijn, maar dik dertig jaar geleden was het dat wel. in dat seizoen
(1986-1987) speelde NeC – net als nu – na een degradatie weer eens in de eerste divisie. Anders dan dit seizoen en
drie jaar geleden, deed NeC bepaald niet mee om het kampioenschap. Middenmoot, op z’n best sub-top, dat was
meer het niveau. en toen kwam koploper volendam op bezoek en kreeg met liefst 5-0 klop. de volkskrant schreef:
‘een uitslag die alle bookmakers naar de haren deed grijpen’. Het was de start van een eindsprint die de vierde
periodetitel zou opleveren en dus deelname aan de nacompetitie.
DOOR MICHEL GUNSING

ZoNder roUtiNierS eN tAleNteN
Het hele seizoen daarvóór (1985-1986)
bivakkeerde NEC onderin de eredivisie
en degradeerde uiteindelijk, ondanks een
indrukwekkende eindsprint waarmee de
deﬁnitieve degradatie steeds weer werd
uitgesteld. Een aantal ervaren krachten
hield het daarna voor gezien (Sije Visser,
Michel Mommertz, Wim van Zinnen, John
van Geenen) en de grootste talenten
(Danny Hoekman, Anton Janssen)
vertrokken. Trainer Sandor Popovics
zag tot zijn geluk Jan Peters terugkeren
naar Nijmegen, die met de eveneens
teruggekeerde Frans Paymans het hart
van de verdediging ging vormen. Wilco
Klop, overgekomen van Vitesse, en de
jeugdspelers Arno Arts en Remco Bicentini
kwamen het middenveld versterken, samen
met de nieuw aangetrokken routinier
Toon Nelemans. In de aanval bleven Frans
Janssen en Henk Grim de bepalende
krachten.
De resultaten waren nogal wisselend.
Verdienstelijke resultaten, zoals gelijke
spelen bij de kampioenskandidaten
Volendam en Cambuur werden afgewisseld
met zeperds tegen Eindhoven (2-6 verlies)
en NAC (4-1 nederlaag). Een absoluut
dieptepunt was de 3-0 bekernederlaag

bij de Amsterdamse hoofdklasser DWV in
oktober. Na het afhaken van nieuwkomer
Nelemans in december vanwege een zware
blessure, raakten ook basiskrachten Carlos
Aalbers en John Vievermans geblesseerd.
Voor de uitgedunde selectie was in maart
zelfs laagvlieger Wageningen te sterk

(1-0 verlies). In het paasweekend stond
NEC elfde en speelde op zaterdag gelijk
bij Vitesse (1-1), de laatste wedstrijd van
de derde periode. Op paasmaandag (20
april 1987) stond voor NEC de loodzware
thuiswedstrijd tegen koploper Volendam
op het programma. De wijdbroeken hadden
sinds september niet meer verloren. Het
was een laatste kans om het seizoen nog
glans te geven, door de vierde periodetitel
in de wacht te slepen en deelname aan
de nacompetitie af te dwingen. De drie
weken eerder gespeelde wedstrijd tegen
SC Cambuur (4-1) telde al mee voor die
periode, dus de start was in ieder geval
positief.
Niet alleen sportief was het een cruciaal
moment. In de winter had voorzitter Henk
Bergamin de schuldenlast van twee ton
(in guldens, uiteraard) terug weten te
brengen tot dertigduizend gulden. Maar
door tegenvallende bezoekersaantallen
was de schuld in de laatste maanden
weer opgelopen. In de laatste negen
thuiswedstrijden moesten er gemiddeld
bijna 3.000 toeschouwers komen, maar dat
aantal haalde NEC in die tijd zelden. Daarin
was NEC overigens geen uitzondering,
want bij de meeste clubs in de eerste
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divisie kwamen niet meer dan zo’n 2.000
toeschouwers. In de eredivisie lag het
gemiddelde op zo’n 7.000 kijkers, een
derde van wat het nu is.
NeC SCHiet Uit Z’N SloF
Op de frisse, maar zonnige paasmaandag
gingen zo’n 1.200 mensen er eens goed
voor zitten (of staan). Al na twee minuten
veerde iedereen op, toen Frans Janssen
NEC op voorsprong zette. Met verzorgd
spel werd de koploper vervolgens
weggespeeld. Kort voor rust scoorde Henk
Grim binnen enkele minuten twee keer (op
aangeven van respectievelijk Ron de Groot
en Frans Janssen) en was de wedstrijd
feitelijk beslist. Na rust pikte Grim nog een
goaltje mee uit een rebound en scoorde
ook jongeling Berry Arends een doelpunt,
na een combinatie tussen Janssen en
Grim. Jan Peters was op dreef en ‘speelde
met zijn fabelachtige traptechniek een
superieure partij als laatste man’
[Volkskrant]. De organisatie van het elftal
was beter dan eerder in het seizoen en
ook het vertrouwen was gegroeid. Jan
Peters in De Gelderlander: ‘Vooral de
jongere spelers lopen beter te voetballen.
Het is een kwestie van aanvoelen. Je moet
Arno Arts bijvoorbeeld geen diepte-ballen
geven, nee, Arno wil de bal graag in de
voeten hebben. Slaag je als elftal erin de
speciﬁeke kwaliteiten van elke voetballer
beter te benutten, dan ben je een heel eind.’
Wilfried Brookhuis: ‘Het klikte goed en dat
geeft vertrouwen. Toch raar hè, heb je vijf
geblesseerde spelers en vrees je het ergste,
blijkt dat het toch plotseling kan klikken in
zo’n elftal. Jan Peters speelde vandaag een
prima partij, een goede organisatie is zo
belangrijk. Het liep vandaag erg goed. Van
onzekerheid was geen sprake meer.’
NACoMPetie Wordt deBACle
De monsteroverwinning is inderdaad
de start van een succesvolle eindsprint
van NEC. De volgende vijf wedstrijden
leveren drie overwinningen en twee gelijke
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spelen op. Dan gaat het ineens ﬂink mis
in Eindhoven, tegen de Eindhovense
Voetbalvereniging. In het laatste kwartier
moet NEC vier doelpunten slikken: een 4-0
nederlaag. De Gelderlander constateert
dan dat NEC lijkt opgebrand, krampachtig
voetbalt en vermoeid oogt. Toch slaagt
NEC er in om uit bij Emmen te winnen (0-1,
doelpunten van Eric van Rossum) zodat
de beslissing in de laatste thuiswedstrijd
tegen MVV valt. NEC is nerveus en MVV
krijgt verreweg de beste kansen, maar
benut er geen één. Voor NEC scoort Henk
Grim twee keer en de veelbelovende
nacompetitieplaats is binnen! Het publiek
bestormt het veld, waar vandaan de spelers
zich rap uit voeten maken. Alleen Frans
Janssen laat zich bespringen en uitkleden;
grijzend verlaat hij in zijn onderbroek het
veld.
De nacompetitie, die twee jaar eerder
nog zo’n 34.000 toeschouwers naar
Nijmegen trok, wordt een debacle. Na een
forse nederlaag op zaterdag bij RKC (4-1)
moet NEC twee dagen later (op tweede
pinksterdag) in de eerste thuiswedstrijd
een goed resultaat halen. Dat lukt niet: DS
’79 wint met 1-2. Weer twee dagen later,
op woensdag, krijgt NEC de genadeklap in
Leeuwarden door met 7-0 van Cambuur te
verliezen. Zo gaat de nacompetitiedroom
in vier dagen tijd in rook op. Niet meer dan
7.000 toeschouwers (in drie wedstrijden)
komen naar de Goffert.
Twee seizoenen later haalt NEC alsnog
de eredivisie, via een dan wel succesvolle
nacompetitie. Daar treft het dan weer
Volendam, dat in 1987 inderdaad kampioen
is geworden (en na de 5-0 tegen NEC geen
nederlaag meer heeft geleden) en als zesde
zal eindigen, de hoogste positie ooit. Het is
het derde eredivisiejaar uit een reeks van
liefst elf, de langste periode die Volendam
ononderbroken in de eredivisie doorbrengt.
De monsternederlaag uit 1987 is dan al lang
vergeten.
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JOCHEM VAN GELDER
ZULLEN WE LIEF ZIJN
VOOR ONZE PEP?
We hebben weer eens een nieuwe trainer.
NEC verslijt momenteel meer trainers dan
Dave Roelvink vriendinnetjes. Na Pastoor,
Janssen, Brood, Faber, de Groot, Hyballa
en Bogers is nu laptoptrainer Pepijn,
voor vrienden Pep, Lijnders aangesteld
als hoofdcoach. Best wel uniek dat een
trainer die de eerste periodetitel wint,
vervolgens tweede staat in de winterstop
(met nog wel een wedstrijd tegoed), aan
de kant geschoven wordt. Ik hoop en
denk dat deze ﬂitstransfer van Lijnders
met goedkeuring van Bogers is gebeurd.

Ik weet het eigenlijk wel zeker.
Adrie was immers aan het begin niet
voor niets aangesteld als assistent. Adrie
is een rustige, hardwerkende trainer die
het beste gedijt in de schaduw. Daarom
moest hij ook even nadenken toen
technisch-directeur Oversier hem al twee
weken na zijn aanstelling smeekte om
hoofdtrainer te worden. Er was immers
geen enkele trainer op de wensenlijst
van NEC die naar de Goffert wenste te
komen. De loyale Brabander liep niet
weg voor zijn verantwoordelijkheid en

ging met zijn kompanen Pothuizen en
Brookhuis aan de slag en met succes.
Dat laatste wil ik gaarne benadrukken
omdat er vrijwel vanaf het begin een paar
zogenaamde supporters waren die het
nodig vonden om op social media na een
paar mindere wedstrijden #Bogersout te
roeptoeteren. Ik heb me daar mateloos
aan geërgerd. Natuurlijk ben ik inmiddels
bekend met de Nijmeegse negativiteit.
(ik heb me voorgenomen het andere
N-woord in deze columns niet meer te
gebruiken) maar ik vond het, zeker gezien
de voorgeschiedenis meer dan ongepast
om Adrie Bogers op voorhand te
slachtofferen. We mogen hem dankbaar
zijn dat hij met zijn staf, maar ook met een
vrijwel nieuwe selectie gezorgd heeft dat
we staan waar we nu staan.
Wat dat betreft hoop ik dat onze
ambitieuze nieuwe hoofdcoach meer
krediet zal krijgen. Hopelijk dwingt het
feit dat hij veldtrainer was in en bij het
grote Liverpool iets meer respect af bij
de supporters. Of het feit dat hij uit het
lieﬂijke Limburgse Broekhuizen komt. Een
dorp waar de gemiddelde bewoner nog
geen vlieg kwaad doet. Of het feit dat
hij nog maar 35 jaar is. Zou verdorie mijn
zoon kunnen zijn. Hij heeft misschien zelfs
ooit een brief geschreven naar Willem
Wever. Waarschijnlijk was zijn vraag :
Beste Willem Wever, hoe word ik de
beste trainer van de wereld? Inmiddels
is hij hard op weg om dat doel te
bereiken. Zijn blik verraadt een tomeloze
ambitie. Hij heeft veel vlieguren gemaakt
in Portugal en Engeland en heeft als
specialiteit om spelers op te leiden.
Ik hoop dat hij ook sterk in de schoenen
staat als de wind niet in de zeilen staat.
Als de Nijmeegse achterban weer eens
onrustig wordt. Als #Lijndersout op
social media verschijnt. Als er een paar
aangeschoten roodzwertgruunen in
de kleedkamer voor zijn neus staan of
‘Lijnders rot op’ van de Hazekamp klinkt.
Hopelijk laat dat moment nog heel lang
op zich wachten en krijgt hij de tijd om
de huidige succesvolle speelwijze te
perfectioneren.
Laten we lief zijn voor onze Pep. Laten we
hem koesteren en voor de verandering
het voordeel van de twijfel geven. Ik heb
er vertrouwen in en niet in de laatste
plaats omdat hij een uitstekende assistent
heeft!
Jochem van Gelder
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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
7 DAGEN GEOPEND VAN 16.00 - 22.00 UUR.
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100% Sociaal Groen
Groene energie voor jezelf en de rest
van de wereld.

Kun je een goede daad verrichten én duurzaam bezig zijn?
Jazeker! Met een 100% Sociaal Groen energiecontract krijg jij groene stroom en groen gas.
Ons groene gas heeft als eerste in Nederland het Fairtrade keurmerk. De CO2-uitstoot van
je gasverbruik wordt gecompenseerd omdat we samen met onze partner FairClimateFund
schone kookovens in India aanschaﬀen. Daardoor worden de leefomstandigheden van de
allerarmsten verbeterd.
Wil je meer weten over 100% Sociaal Groen?
Kijk dan op energieﬂex.nl/sociaalgroen
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