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Een mens kijkt van nature graag vooruit,
maakt plannen, heeft dromen. We willen 
allemaal graag goed wonen, een vak 
leren en werken. Maar niet iedereen 
kan dat op eigen kracht. Pluryn onder-
steunt mensen bij het vergroten van 
kansen op een zo volwaardig en zelf-
standig mogelijke plek in de samen-
leving. Iedereen doet mee! De eigen 
kracht van mensen en hun toekomst-
wensen zijn daarbij het uitgangspunt. 
We zijn er voor iedereen en voor alle 
complexe zorgvragen: combinaties 
van een beperking, gedrags-
problematiek, psychiatrische 
problematiek, verslaving of 
niet-aangeboren hersenletsel.

 “DE STAP
 NAAR EEN

BAAN VOND
 IK WEL  

SPANNEND

Leuk werk en een goede vrijetijdsbesteding 
zorgen voor plezier, voldoening en uitdaging. 
Bovendien kom je in contact met andere 
mensen en netwerken. Daarom nemen 
we bij Pluryn werk en vrijetijdsbesteding 
serieus. Samen zoeken we naar een 
passende plek, als het even kan midden
in de samenleving.
 
Charley vond op deze manier een baan in 
de horeca. In het begin was het spannend, 
vertelt ze. Maar nu is ze helemaal gewend. 
En ze ontwikkelt zich. “Ik heb wel eens de 
neiging om me af te zonderen, maar hier 
vind ik het juist makkelijk om met klanten 
te praten.”

”

Meer weten? Vraag het
aan het klantenbureau:
T. 088 - 779 50 00
E. klantenbureau@pluryn.nl
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De laatste Goffertkreet van dit seizoen. 
En wat voor een jaar was het. Vooraf 
waren de verwachtingen laag gespannen. 
Halverwege kon het niet meer misgaan. 
Aan het eind staan we met lege handen 
en zijn we weer terug bij af. Het hele jaar 
hoop je op handhaving, je probeert er 
zoveel mogelijk aan te doen. Wij hebben 
twee kortingsacties gedaan en meebetaald 
aan sfeeracties. Het zorgde voor volle 
uitvakken. Wij hebben oproepen gedaan, 
samen met andere geledingen. Het hele 
jaar was, ondanks de resultaten, de sfeer 
goed. De positieve support was er. Maar 
het kwam niet meer goed. 

Daarna moet je verder, de scherven 
opruimen. Je denkt na over de mensen op 
kantoor die nu moeten vertrekken. Waar 
je eigenlijk wekelijks contact mee hebt. Je 
maakt binnen de vereniging ook je balans 
op. Zijn er meer leden die nu opzeggen 
door de degradatie? Frappant is juist dat 
we afgelopen weken zo’n twintig nieuwe 
aanmeldingen hebben gehad. Dat doet ons 
heel goed!

Voordat iedereen hopelijk gaat genieten 
van een welverdiende zomervakantie 
wil ik alle vrijwilligers bedanken die 
ons het afgelopen jaar ondersteund 
hebben. Iedereen die helpt bij de 
thuiswedstrijden: verkoop merchandising, 
programmaboekjes, vrijwilligers van de 
tubes, vlaggen en middenstipdoek tot 
aan het barpersoneel van De Schup. Een 
dankwoord ook voor de vele vrijwilligers 

bij de uitwedstrijden, de verkopers van 
de drank in de bussen. Dank ook iedereen 
die meedenkt bij ons beleid, commissie 
activiteiten/supporterszaken en dank aan 
vrijwilligers die helpen bij onze activiteiten 
en het maken van deze Goffertkreet. Een 
vereniging run je niet alleen, dat doen we 
met zijn allen. 

Tot slot een dankwoord aan Rolf Post, 
die na 9 jaar stopt als bestuurslid. Samen 
zijn wij begonnen bij de SV en hebben 
altijd zeer prettig samengewerkt. Dank 
voor je inspanningen de afgelopen jaren 
rond de Uli/De Gier bus, maar ik spreek 
voornamelijk mijn waardering uit voor 
jouw bijdrage binnen het bestuur. Je bent 
altijd positief kritisch geweest binnen de 
vereniging. Je wist goed hoe wij zaken 
binnen de vereniging en club moesten 
oplossen. Op een moderne manier ook die 
de vereniging vooruitbracht. Dat zullen 
we zeker gaan missen, maar ben blij dat jij 
betrokken blijft bij de club. 

Ik kan eigenlijk al niet wachten tot de 
eerste oefenpotjes weer beginnen. Tot dan 
of tot ziens op de Open Dag.

Jeroen Rengers
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Beste supporters,

Bedankt voor het vertrouwen in onze 
Nijmegen T-shirts en natuurlijk blijven 
wij ook trouw aan jullie. 
                   
                   Groeten Jan
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TERUG IN DE TIJD...

DE KLEINE BERLUSCONI 
VAN NEDERLAND

SHIRTSPONSOR
Mirjam reageert direct heel enthousiast 
als ik haar benader voor een interview 
over Bart en NEC, en het wordt dan ook 
een heel prettig gesprek, super leuk zoals 
ze het zelf verwoordt. “Bart had altijd wel 
iets met voetbal, al kon hij door zijn ziekte 
zelf niet spelen. We komen uit het midden 
van het land. Dus qua supporter was hij 
toch wel een Ajax aanhanger, echter de 
mogelijkheid die hij bij NEC kreeg vond 
Bart zo bijzonder en hij was super trots 
dat zijn BNN op het shirt stond. Het 
rondkomen van de sponsordeal ging 
eigenlijk best wel snel, binnen een paar 
weken was het rond, we hadden echt niet 
verwacht dat het zo snel rond zou komen. 
In die tijd kon dat gelukkig nog, nu zou dat 
echt niet meer kunnen.”

“Wat deze deal helemaal speciaal maakte, 
was dat er geen geld mee gemoeid was, 
voor Bart was het belangrijkste om de 
benodigde 60.000 leden te halen, en NEC 
kreeg opeens heel veel positieve media 
aandacht, vandaar dat de overeenkomst 
ook maar voor een half jaar was. Dit 

half jaar heeft een diepe indruk achter 
gelaten op Bart en hij was zo trots als 
een pauw, ook na dit half jaar is hij NEC 
blijven volgen, en zelfs nu nog kijk ik ook 
altijd eerst wat NEC in het weekend heeft 
gedaan, jammer dat ze nu nacompetitie 
moeten spelen (dit gesprek is voor het 
tweeluik tegen NAC) maar ik hoop echt 
dat ze in de eredivisie blijven. Ook dit 
soort verzoeken na al die jaren vind ik heel 
leuk en de Supportersvereniging van NEC 
is momenteel ook met ons over iets ter ere 
van Bart bezig.”

BART’S CARRIERE
Even een zijstapje naar het begin van 
de carrière van Bart en hoe deze ooit 
is begonnen weet Mirjam nog goed. 
“Bart vond het altijd al leuk om in de 
belangstelling te staan, dit terwijl hij 
van zichzelf eigenlijk heel verlegen was, 
maar als hij een podium kreeg, ging er 
een knop om. Als het doek open ging en 
Bart aandacht kreeg werd hij een heel 
ander persoon. Hij had de lachers op zijn 
hand en improviseerde maar wat, maar 
dat sloeg wel aan. Het begon eigenlijk 

Dit jaar 20 jaar geleden, januari 1997, Bart de Graaff die zijn eigen TV zender wil beginnen geeft een 

persconferentie in het Goffertstadion in Nijmegen waarop hij bekend maakt voor de rest van het 

seizoen met BNN op het shirt van NEC komt te staan, een unieke gebeurtenis. 15 jaar geleden, 25 mei 

2002 overlijdt Bart aan een slopende nierziekte, 16 april van dit jaar zou Bart 50 zijn geworden, tijd 

voor een gesprek over Bart en zijn NEC-periode met zijn zus Mirjam.

DOOR AREND BAKKER

allemaal toen hij in het ziekenhuis lag en 
een oproep kreeg voor een toneelstuk (ze 
zochten iemand die al wat ouder was en 
jong leek) waarop hij gesolliciteerd had 
en de rol kreeg. Kort daarna kwam zijn 
doorbraak met de koekjesreclame met de 
bekende slogan “Zeg maar nee, dan krijg 
je er twee”, daarna is het echt gaan lopen 
met het programma B.O.O.S. bij Veronica. 
Dit was een programma van Rob de Boer 
Producties en dit bedrijf ging failliet 
en kort daarna wilde omroep Veronica 
commercieel worden, iets waar Bart 
geen zin in had. Toen is het idee ontstaan 
om een eigen omroep op te richten 
en daarmee in het gat van Veronica te 
springen, dat was dus het begin van BNN.”

BART EN NEC
Terug naar de verschillende items die Bart 
heeft gemaakt met NEC en hoe Mirjam 
daarop terugkijkt. “De spelers waren nooit 
voorbereid, Bart overviel de spelersgroep 
altijd wat denk ik ook het beste werkt, het 
was ook een vrij makkelijke spelersgroep 
wat dat betreft en de meesten deden altijd 
spontaan mee. Alleen met het thema met 
de Macarena hebben we ze echt moeten 
overtuigen, en in mijn herinnering was 
dit ook het item wat trainer Koevermans 
(Koef zoals Bart hem noemde) het minst 
leuk heeft gevonden. Maar als ik items 
moet kiezen waar Bart het meest van 
genoten heeft dan zijn dat toch echt de 
fi lmpjes met de selectie en het bellen 
met de Koef, en dan speciaal toch de 
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DE NORM VAN SMIT
Alleen de beste transformatoren 
Royal Smit Transformers B.V. is een internationaal opererend bedrijf dat al 

sinds 1913 vermogenstransformatoren ontwikkelt en vervaardigt voor de 

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

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

MVA/800 kV. Tot haar klantenkring telt ROYAL SMIT grote energiebedrijven, 

industrieën en transmissie- en distributiebedrijven in Europa, Noord Amerika, 

Afrika en het Midden Oosten.

ROYAL SMIT heeft inmiddels 100 jaar ervaring en blijft een bedrijf met een 

jonge geest en met een nieuwsgierige drang tot vernieuwing. 

Deze combinatie van bewezen technologie en voortdurende wil tot innovatie 

zijn belangrijke vertrekpunten gebleken voor ondermeer het leveren 

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

optimalisatie van productieprocessen en een zeer moderne fabriek en 

testlaboratorium.

www.sgb-smit.com
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TERUG IN DE TIJD...

Macarena en het item als Kees Jansma, 
waarin hij het voor elkaar kreeg om de 
spelers de grootst mogelijke onzin uit te 
laten kramen, dit vond Bart echt genieten. 
Wat ook een leuk item was, voor mij 
eigenlijk best wel spannend en een beetje 
eng, de metamorfose met de Harde Kern. 
Het waren toch allemaal ruige jongens, 
sommigen met bivakmuts omdat ze niet 
in beeld wilden, en ze wilden er totaal niet 
aan meewerken. De nodige woorden, die 
ik hier niet zal herhalen, kwamen er uit en 
ik begon al een beetje in paniek te raken 
hoe we dit voor elkaar moesten krijgen. 
Totdat ik een best wel leuke en knappe 
jongen met zwarte krullen (zijn naam weet 
ik niet meer) aanschoot en vroeg of hij 
me wilde helpen. Deze knaap knikte naar 
me en ging op een stoel staan en maande 
de groep tot rust, waarna hij verkondigde 
“We moeten dit voor Bart doen, we weten 
allemaal wat Bart voor ons gedaan heeft”. 

Ik was deze jongen zo dankbaar en dankzij 
zijn hulp is het een top item geworden.”

Na mijn opmerking dat ik het verrassend 
vind dat Mirjam de komst met helikopter in 
de rust van de wedstrijd Heerenveen-NEC 
niet genoemd heeft, begint ze te lachen. 
“Ja die noemde ik bewust niet, maar puur 
en alleen omdat dat in een uitwedstrijd 
was, was het bij een thuiswedstrijd 
geweest dan had ik deze gebeurtenis 
zeker op 1 gezet. Bart heeft hier zelf 
ontzettend van genoten, en het was ook 
een fantastisch en briljant idee van Bart, 
het beste wat hij ooit had kunnen doen bij 
NEC. Hij heeft hiermee in een klap vrijwel 
alle supporters voor hem gewonnen en 
ik kan je verzekeren, hij had wel uren op 
dat veld willen blijven voor dat uitzinnige 
uitvak met supporters die helemaal uit 
hun dak gingen. Zoals al eerder gemeld 
zijn we NEC na dit mooie halve jaar 

blijven volgen en ook nog regelmatig op 
uitnodiging in de Goffert geweest, wat 
Bart heerlijk vond. Er is nog een moment 
dat ik nooit meer zal vergeten, al ben 
ik er zelf niet bij geweest, maar huidig 
BNN-directeur Gerard Timmer wel, het 
indrukwekkende eerbetoon dat in de 
Goffert is gegeven na het overlijden van 
Bart, dat was echt fantastisch.”

STICHTING BART DE GRAAFF 
FOUNDATION
“Na het overlijden van Bart hebben we 
de Bart de Graaff Foundation opgericht, 
Bart had daar zelf geen ambities in, maar 
wij wilden zijn doorzettingsvermogen 
levend houden. De stichting zet zich in om 
mensen met een lichamelijke beperking 
in staat te stellen om een eigen bedrijf te 
starten. Het afgelopen jaar zijn er weer 
14 nieuwe bedrijven gestart, ze krijgen 
een startkapitaal en 1 jaar begeleiding 
van de stichting. De fi nanciering hiervoor 
blijft moeilijk maar we blijven constant 
naar nieuwe mogelijkheden zoeken om 
dit toch weer ieder jaar te kunnen blijven 
faciliteren. Zondag 21 mei 2017 hebben we 
de 1ste Barts Media Run georganiseerd op 
het Mediapark, wat een zeer geslaagde 
dag is geworden. Tijdens de run kwam 
men dingen van Bart tegen en kreeg men 
een uniek kijkje achter de schermen van 
BNN, ook de opbrengst van dit evenement 
is volledig naar de Stichting gegaan. 
Binnenkort gaan we weer Bikkels zoeken.” 
(zie oproep in kader, red.)

“Als laatste wil ik het volgende nog kwijt 
aan de NEC supporters: Bart heeft enorm 
genoten van de periode bij NEC en vond 
de Goffert een geweldig stadion om te 
zijn. Hij had er een heel goed gevoel bij en 
is dat half jaar nooit vergeten.”

OPROEP BIKKELS
Ben of ken je een jong iemand met 
een lichamelijke beperking die zijn 
eigen bedrijf wil starten en wel wat 
hulp kan gebruiken, meld je dan aan 
via de website van de Bart de Graaff 
Foundation, www.bartfoundation.nl
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Molenveldlaan 158  |  6523 RN NIJMEGEN
T: 0247370376  |  M: 0653308440

roel@kopadvocaten.nl
www.kopadvocaten.nl

Roel Kop (48) heeft een eigen arbeidsrechtpraktijk in Nijmegen: 
Kop Advocaten. 

“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”

0186659.pdf   1 20-4-2017   14:48:04

Voor BEDRIJF en PARTICULIER 

Bent u op zoek naar elektrische onderdelen, accessoires, 
meetapparatuur, rubber verdeelkast, tijdelijke 
stroomvoorziening, of zonnepanelen, kijk dan eens naar onze 
mogelijkheden of neem contact met ons op.

marcona-groesbeek
Drentselaan 16, 6562 BG Groesbeek
T: 024 3971286, Email: info@marcona.nl
Web: www.marcona.nl

0186723.pdf   1 20-4-2017   14:38:19
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024 - 37 85 543

info@schaepmeester.nl

Schilderwerk

Afwerking

Houtrot Sanering

Glas

Betonreparaties

Renovaties

Adres: Bijsterhuizen 31 - 41 | 6604 LV Wijchen

0189690.pdf   1 9-6-2017   9:57:18

Fransestraat 75  |  Nijmegen  |  (024) 323 42 59  |  www.romito.nl

Grote sortering onderdelen (huishoudelijke) 
apparaten, voor alle bekende merken 

Uit voorraad leverbaar

Vriendelijke service en 30 jaar ervaring

Uw onderdelen laten bezorgen of afhalen in
Wellerlooi behoort ook tot de mogelijkheden

Leverancier van Europart onderdelen!

Onderdelen bestellen of advies? We helpen u graag!Fransestraat 75  |  Nijmegen  |  (024) 323 42 59  |  www.romito.nl
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Onderdelen bestellen of advies? We helpen u graag!
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Accu’s Banden, Velgen

www.johngreup.nl • info@johngreup.nl • www.autobedrijfjohngreup.nl
AVIA AVIA
benzine - diesel - lPG

OFFiCiele deAleR MUlTi CHiP TUninG

 www.AUTObedRijFjOHnGReUP.nl

benzine - diesel - lPG
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DRIESSEN 
APPENDAGES B.V.

REVISIE & MODIFICATIE

Ruim 50 jaar ervaring in revisie en modificatie

Eersteklas vakmensen en VCA gecertificeerd

Uitgebreide mogelijkheden

Vragen of advies?

Bel:    0481 - 43 32 44









Driessen Appendages BV 
Molenveld 4 - 6566 CK  - Millingen aan de Rijn

E-mail: info@driessen-appendages.nl 
Website: www.driessen-appendages.nl

Wij zorgen voor uw economische doorstroming!
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UIT DE BESTUURSKAMER

NIEUWE STAP IN PROFESSIONALISERING LEDENADMINISTRATIE

SV GAAT SAMENWERKEN 
MET CLUBCOLLECT
De afgelopen tijd is het bestuur bezig geweest om te onderzoeken of 

bepaalde zaken binnen onze organisatie verbeterd kunnen worden. Ook 

de contributie innen is hierbij aan bod gekomen en wij zijn van mening 

dat we hierin stappen kunnen maken. Om die reden gaan wij vanaf 

komend seizoen samenwerken met ClubCollect, een organisatie die 

ruime ervaring heeft met contributie innen.

ClubCollect is een ondersteunende partij 
(geen incassobureau) die ervoor zorgt 
dat contributie innen makkelijker gaat. 
Voor zowel u als de vereniging levert dit 
veel voordelen op. Het grootste voordeel 
voor u is het betaalgemak en de mogelijk 
tot gespreid betalen.

WAT GAAT ER VERANDEREN? 
ClubCollect neemt de administratieve 
verwerking van de contributie-inning 
over. Samen met het nieuwe ledenpasje 
zult u per post informatie ontvangen over 
uw persoonlijke betaalpagina. In deze 
beveiligde omgeving kunt u aangeven 
op welke manier u wenst te betalen. 

Standaard is de jaarlijkse automatische 
incasso. Wilt u dat zo houden, dan hoeft 
u verder niets te doen. Nieuw is dat u nu 
ook kunt kiezen tussen een gespreide 
incasso of een betaling via iDEAL als u 
meteen uw contributie wilt voldoen. Bij 
de keuze voor gespreid betalen ontvangt 
u altijd een aankondiging voordat een 
bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd 
op de hoogte bent. Op uw persoonlijke 
betaalpagina kunt u ook alle facturen 
inzien en zo nodig vragen stellen over 
een bepaalde factuur. 

Omdat ClubCollect u betaalverzoeken 
zal sturen namens de vereniging, zullen 
er enkele persoonsgegevens worden 
gedeeld zoals het adres, telefoonnummer 
en e-mailadres. Deze persoonsgegevens 
zullen nooit worden verspreid, nooit 
worden gebruikt voor commerciële 
doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor 
de penningmeester. De verwerking van 
de persoonsgegevens zal plaatsvinden 
geheel conform de vereisten onder de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens 
(artikel 8 onder b Wbp).

DOORGEVEN VAN WIJZIGINGEN
Via de persoonlijke betaalpagina treft u 
uw naam, adres- en betaalgegevens aan. 
Is uw adres of bankrekening gewijzigd? 
Geef dit dan eenvoudig aan ons

OVER CLUBCOLLECT
ClubCollect is een Nederlands bedrijf 
en opgericht in 2013 vanuit Le Credit 
Sportif (kassa/betaalsystemen voor 
sportverenigingen) en Social Payments 
(verwerken online betalingen). Inmiddels 
verzorgen zij voor meer dan 600 (sport)
verenigingen de contributie inning.

bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd 

gedeeld zoals het adres, telefoonnummer 

AANKONDIGING ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 
Op woensdag 23 augustus 2017 vindt 
de Algemene Ledenvergadering plaats. 
Vanaf 20.00 uur start onze vergade-
ring in ons Supportershome De Schup. 
De agenda zal enkele weken voor de 
vergadering op onze website gepubli-
ceerd worden en via e-mail (aanmelden 
kan via www.svnec.nl/nieuwsbrief).

ZAALVOETBALTOERNOOI 
Op zaterdag 6 mei vond ons zaalvoet-
baltoernooi plaats. Het was weer een 
geslaagd toernooi met mooie winnaars 
en voor iedereen een geslaagde avond.

VRIENDEN SV NEC 
ANAC www.anaccarwash.com
Basten Assurantiën & Makelaardij  www.verzekeringsplaneet.nl
Betuwe Express www.betuwe-express.nl
Café Hanneke www.cafehanneke.nl
Crowe Horwath www.crowehorwath.nl
Dedicated Fashion www.dedicatedfashion.nl
F Work Uitzendbureau www.fwork.nl
F-store www.f-graphics.nl
Jac. Bongers Dranken www.bongersdranken.com
Jan de Boer Tuinhuizen www.jandeboertuinhuizen.nl
Klus-Connect.com www.sanitairmeester.nl
Mazars www.mazars.nl
Media Mail www.mediamail.nl
Moenen Woondecoratie www.moenenwoondecoratie.nl
R’Estate B.V.  www.restate.nl
Sportshop Richard Kregting www.richardkregting.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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0168818.pdf   1 13-5-2016   13:43:24

• geopend van 10:00 - 02:00
 (zondag vanaf 12:00)
• meer dan 100 bieren 
  waarvan 24 op tap
• lunch en borrelhapjes
• koffie met gebak
• gratis WiFi
• gratis bier-app voor 
   Android en Apple van 
  Cafë Samson
• zaal met eigen bar voor 
  borrels en feesten
• verwarmd terras

0172482.pdf   1 20-4-2017   14:44:07

Flavus 1, 6541 LJ Nijmegen • t. [024] 642 19 11 • f. [024] 641 93 60 • e. info@fl avius.nl • www.fl avius.nl

Assurantiën •  Hypotheken •  Financial Planning •  Employee Benefi ts •  Financieringen •  Pensioenen

Daar kunt u blind op vertrouwen.

Een goede 
coach tilt 
een team 
naar een 

hoger plan!

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 
verzekeringscoach waar u blind op kan vertrouwen? Dan moet u bij Flavius zijn. Wij gaan op 
zoek 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! 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Flavius is dé coach op het gebied van verzekeringen en financiële diensten, zowel voor 

particulieren als voor bedrijven. Bij Flavius kunt u terecht voor al uw verzekeringen; van 

autoverzekering tot zorgverzekering en van rechtsbijstand tot opstalverzekering. Maar ook 

voor hypotheek of financiële planning kunt u prima bij Flavius terecht. 

Bent u op zoek naar een goede verzekeringscoach waar u blind op kan vertrouwen? 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!

0172818.pdf   1 21-4-2017   11:44:30

Nijmegen

   ‘Als ondernemer 
moet je gewoon lekker 
kunnen ondernemen’

     -  5,5 jaar fl exibiliteit per medewerker
     -  Geen werkgeversrisico’s
     -  Lagere administratieve lasten

Nedfl ex Nijmegen

Dé payrollpartner voor MKB | Horeca | Agrarische sector

www.nedfl exnijmegen.nl   |   info@nedfl exnijmegen.nl   |   024 2020009

0190460.pdf   1 9-6-2017   10:24:01
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IN MEMORIAM

HENK VAN DE WATER: 

EEN ‘DUIDELIJKE’ BESTUURDER 
MET HET HART OP DE TONG
De afgelopen tijd is het bestuur 

bezig geweest om te onderzoeken 

of bepaalde zaken binnen onze 

organisatie verbeterd kunnen 

worden. Ook de contributie innen is 

hierbij aan bod gekomen en wij zijn 

van mening dat we hierin stappen 

kunnen maken. Om die reden 

gaan wij vanaf komend seizoen 

samenwerken met ClubCollect, 

een organisatie die ruime ervaring 

heeft met contributie innen.

DOOR RAYMOND JANSSEN

Het is begin jaren tachtig. NEC staat er 
niet zo goed voor, het grootste deel van 
het zittende bestuur is afgetreden, Henk 
Bergamin is voorzitter van NEC. Hij is het 
die Henk van de Water als bestuurslid bij 
NEC binnenhaalt. Bergamin was tussen 1981 
en 1987 voorzitter van de club. Onder zijn 
aanvoering moest het kwakkelende NEC 
weer een fi nancieel gezonde organisatie 
worden. Daarbij zag hij voor de nuchtere 
aannemer Van de Water ook een rol 
weggelegd. 

NO NONSENSE
‘Aan het einde van de jaren 70 lag NEC 
fi nancieel op z’n gat’, aldus Bergamin. ‘Ik 
was toen bestuurslid en ik kende Van de 
Water al als aannemer’. De oud-voorzitter 
herinnert zich Van de Water vooral als 
een echte doordouwer. ‘Hij was een echt 
no nonsense voorzitter. Aan ceremonies 
en presentaties had-ie een broertje dood.’ 
Een vergaderdier was Van de Water ook 
niet bepaald, herinnert Bergamin zich. ‘Dat 
noemde-ie geouwehoer. Als je iets met 
twee woorden kon zeggen, hoefde je dat 
niet met tien woorden te doen.’ Van de 
Water zal uiteindelijk de voorzittershamer 
van Bergamin overnemen. 

BUSINESSCLUB
Zijn aandeel in de oprichting van de OSRN 
staat Bergamin goed bij. ‘In de verbinding 
met het bedrijfsleven heeft Van de Water 
een belangrijke rol gespeeld. Dat weet 
ook Hans van Delft, die van 1997 tot 2006 
voorzitter van NEC was. ‘Henk had bij clubs 
als Ajax en Feyenoord gezien dat daar 
business clubs werden opgericht. Hij zag 
daar ook bij NEC wel mogelijkheden voor.’ 
Van de Water had gelijk. Bij zijn afscheid 
had de OSRN zo’n 450 leden, bij elkaar 
toch goed voor een extra 2,5 miljoen op de 
begroting van de club. 

STEVIGE BESTUURDER
Van de Water was een bestuurder waar 
clubs vandaag de dag nog wel eens 
behoefte aan hebben. ‘Iemand à la Jan 
Smit van Heracles’, aldus Van Delft. ‘Hij 
was een stevige bestuurder en hij was – en 
dat was erg belangrijk voor een stad – 
ook de verbinding met de gemeente, op 
het vlak van investeringen of veiligheid. 
Daarin zei Van de Water altijd precies wat 
hij vond. Hij had het hart op de tong, zoals 
Van Delft dat noemt. ‘En dat was best 
lastig voor bepaalde mensen, maar hij 
hield van duidelijkheid. En duidelijk… Dát 
was Henk wel!’

HONDA VAN DE CLUB
Oud-speler Arno Arts koestert louter 
mooie herinneringen aan Van de Water. 
‘Hij was een echte voorzitter, écht eentje 
met de hand op de knip’, aldus Arts. Hij 
lacht: ‘We noemden hem in die tijd Zeeuws 
Meisje, zo zuinig was hij!’ Toen Arts op zijn 
negentiende van Achilles ‘29 naar de A1 
van NEC kwam, moest hij met zijn vader 

bij Van de Water op gesprek komen. Inzet 
van het gesprek was onder meer een 
brommer, Arts moest immers dagelijks 
van Groesbeek naar Nijmegen zien te 
komen. Van de Water wilde daar eigenlijk 
niet te veel geld aan uitgeven. Arts: “Hij 
wist dondersgoed dat zo’n Honda toen 
ongeveer 3000 gulden kostte’. Uiteindelijk 
kreeg Arts maar liefst 160 gulden per 
maand voor zijn brommer. 

ENVELOP
Op enig moment speelde Arts in de A1, 
het beloftenteam én in het eerste elftal. ‘Ik 
speelde dat seizoen zo’n 70, 80 wedstrijden. 
Het was een wonder dat ik niet geblesseerd 
raakte!’ Van de Water wilde Arts daarvoor 
belonen, maar vanwege zijn zuinige 
reputatie was Arts niet onder de indruk 
dat hij tussen twee trainingen door van 
Van de Water een envelop kreeg. ‘Ik raakte 
dat ding die dag twee keer kwijt, maar 
gelukkig stond mijn naam op die envelop.’ 
De verbazing was groot toen Arts ‘s avonds 
dile envelop toch maar eens open maakte. 
‘Er zat 3000 gulden in! Ik was 19 jaar, ik had 
nog nooit zoveel geld bij elkaar gezien!’

FC BARCELONA
Tijdens het bestuurschap van Van de Water 
speelt NEC uit en thuis tegen FC Barcelona. 
Dat herinnert Henk Bergamin zich nog 
goed. ‘Ook dat was fi nancieel een mooie 
opsteker voor de club, zeker als verliezend 
bekerfi nalist tegen Ajax.’ Mooie tijden, net 
als de borrel die er op vrijdagmiddag werd 
gedronken met medewerkers van de club. 
Dat schiep ook een band, herinnert Arno 
Arts zich ook. ‘Ook in tegenspoed stond hij 
voor je klaar. Echt een voorzitter.’
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MARKIEZEN - ZONWERING - ROLLUIKEN
Voor particulieren en bedrijven

Tevens reparatie en onderhoud aan 
bestaande installaties - hoogwerkservice

Kelvinstraat 4, Wijchen
Tel. (024) 6455337  Fax (024) 6455338 Mobiel: 06-53 78 35 48
www.kroonmontage.nl • info@kroonmontage.nl

Nu de 
voordeligste
in de regio

met screens
en rolluiken!

0041240.pdf   1 27-4-2010   14:49:510173303.pdf   1 29-5-2017   14:27:10

DAT IS LEKKER 
THUISKOMEN

WONINGISOLATIE

Meer comfort, minder energie en dus - een lagere energierekening. Dat is lekker thuiskomen 

natuurlijk. Uit weer en wind, thuis genieten van een aangenaam en behaaglijk binnenklimaat. 

Meer met minder; dé reden om uw woning vakkundig door ons te laten isoleren. Met ons isolatie-

waarborg keurmerk, weet u vooraf waar u aan begint en wat u dat uiteindelijk daadwerkelijk 

oplevert. Het begin van een goed verhaal. Met minder stookkosten, minder warmteverlies en 

minder vocht in huis. Of het nu gaat om het isoleren van de vloer, de spouwmuren, het dak  

of van tussenwanden in huis, als wij klaar zijn voelt u zich echt weer helemaal thuis. Bel ons 

vandaag nog voor het maken van een afspraak,

of bezoek onze website voor meer informatie. 

DAKISOLATIE

VLOERISOLATIE

(TUSSEN)WANDISOLATIE

SPOUWMUURISOLATIE

TECHNISOL I BIJSTERHUIZEN 10-11 I 6604 LA  WIJCHEN I T: 024-641 73 03 I F: 024-641 46 90 I WWW.TECHNISOL.NL

0175835.pdf   1 20-4-2017   15:06:38

LINDEBOOM 62 | 6585 BR MOOK | TEL: 024-696 1536 | INFO@BOUNCYVERHUUR.NL | WWW.BOUNCYVERHUUR.NL

 MET BOUNCY 
  LICHT EN GELUID 
WORDT UW 
     EVENEMENT 
  ZEKER EEN
    SUCCES!

0189591.pdf   1 24-4-2017   11:36:30

Hatertseweg 291  |  6533 AJ Nijmegen  |  T 024-3541705  |  E info@bvddakbedekkingen.nl

Niet alleen een waterdicht verhaal

0174425.pdf   1 20-4-2017   14:42:55
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TERUGBLIK

LIJDEN VOOR N.E.C.
“En?”, vraagt mijn vriendin als ik binnenkom. Aan de manier waarop mijn 

fiets schuin in de heg voor het huis hangt zou ze al veel kunnen aflezen. 

“Ze zijn weer gedegradeerd”, reageer ik. Mijn vriendin ontbeert elk beetje 

voetbalkennis en begrip voor verdriet om een (in haar ogen) futiliteit als dit 

kan ze zich dan ook nauwelijks inbeelden. De reactie van mijn zoontje (4) 

helpt daar ook niet echt bij: “Papa, krijgen ze nu een beker?” 

DOOR TEUN VAN THIEL

Nee zoon, geen beker voor N.E.C. dit 
seizoen. Nou ja, een fl inke gifbeker, dat 
wel. En hij moest blijkbaar tot op de 
bodem leeg. In een seizoen als dit zou ik 
oh zo graag met de onschuldige blik van 
mijn zoon de wereld bekijken. Niet dat 
de degradatie van je club een halszaak 
is, natuurlijk niet. Niemand gaat dood, 
maar waarom voelt het dan wel zo bij de 
zoveelste teleurstelling op rij? Als iemand 
een kind vraagt voor welke voetbalclub hij 
is, dan reageer ik weleens gekscherend: 
“Word maar voor N.E.C., dan leer je met 
tegenslagen omgaan.” Jammer genoeg 
zit daar de laatste jaren weer een stevige 
kern van waarheid in.”

GEGREPEN
Afi jn, die onschuldige blik. Die moet ik 
ook gehad hebben op 9 april 1986. Zeven 
jaar oud en voor het eerst zag ik een 
voetbalstadion van binnen. Naast mijn 
vader, zus, een buurman en zijn kinderen 
zat ik op de houten banken van de 
paddock en ik wist niet wat ik zag. Henk 
Grim was die middag de grote held, maar 
ik had geen fl auw idee wie Henk Grim 
was. Sterker nog, ik geloof niet dat ik wist 
wat N.E.C. was en ook van tegenstander 
Feyenoord had ik geen benul. Toch 
werd ik die middag gegrepen. De drie 
doelpunten van Grim? Niet gezien. De 
tegentreffer van Ivan Nielsen al helemaal 
niet. Wat ik wél zag was de wave die 
op een gegeven moment steevast bleef 
langskomen. Mijn ogen volgden de golf 
die over de (matig gevulde) tribunes trok. 
Eerst steeds verder weg, maar daar kwam 
‘ie weer aan. Aan de gezichten van mijn 
vader en de buurman zag ik dat dit iets 
magisch moest zijn. Ik wist niet waarom, 
maar ik voelde het wel degelijk. Kriebels 
in mijn buik en een glimlach die ’s avonds 
in bed pas weer van mijn gezicht moet zijn 
verdwenen. 

VIRUS
In de vroege jaren ’90 zat ik op de 
middelbare school. Het was een tijd 
waarin je jezelf nog moest verantwoorden 
als je vertelde dat je voor N.E.C. was. 
Zowat elke jongere in de regio was voor 
Ajax, Feyenoord of PSV, vandaar. N.E.C. 
pendelde tussen Eredivisie en Eerste 

Divisie en op veel successen hoefde je 
niet te rekenen. Winst in de nacompetities 
werd gevierd als een kampioenschap, dat 
waren meestal de sportieve hoogtepunten 
waar we het mee moesten doen. Maar 
wij waren trots als een pauw. N.E.C.-er 
werd je namelijk niet voor de successen, 
N.E.C.-er werden de meeste jongens 
gewoon toevallig. Aan de hand van vader 
naar het stadion, gepakt worden door de 
oude Goffert en alles wat er gebeurde. 
Een hardnekkig virus, waar maar weinig 
mensen ooit vanaf komen….hoe slecht het 
soms ook ging (en gaat) met de club. 

TROTS
Uitschieters naar boven waren er ook en 
het is maar goed dat juist die momenten 
je het langst bij lijken te blijven. De 
winst op het grote Ajax in De Meer in 
de halve fi nale van de KNVB-beker was 

legendarisch en de bekerfi nale tegen 
Feyenoord (die dan wel weer verloren 
ging) een happening op zich. Natuurlijk 
waren er ook de Europese avonturen 
in 2003 (met een zeer onbevredigend 
einde tegen Wisla Krakow) en 2008 
(het absolute sportieve hoogtepunt van 
de club), maar voor mij persoonlijk zijn 
het vaak de kleinere momenten die me 
door de jaren heen zijn bijgebleven. De 
fantastische volley van Jack de Gier die 
op 25 april 1999 in een halve Goffert (de 
verbouwing was in volle gang) de 3-1 
binnenschoot tegen Vitesse is er zo één. Ik 
herinner me nog altijd het krantenartikel 
van de dag erna, waarin Vitesse-trainer 
Herbert Neumann repte over het feit dat 
het een schande was hoe zijn ploeg in de 
Goffert bejegend was. Zijn ploeg voelde 
zich geïntimideerd door zoveel haat vanaf 
de tribunes, zo zei hij. Hij had Nijmegen 
op dat moment geen beter compliment 
kunnen geven en mij persoonlijk (al zal 
ik weinig aandeel hebben gehad aan het 
intimidatiedeel, zo imposant was en ben ik 
niet) maakte het ronduit trots op de club.

LÓÓÓÓK
Ook 7 december 1997 staat nog altijd 
in mijn N.E.C. Top 10. N.E.C. won die 
middag met 3-2 van Feyenoord en de 
samenvatting van Studio Sport kan 

Foto: Rob Koppers
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ik – dankzij talloze kijkbeurten op onze 
videorecorder destijds - twintig jaar 
naar dato nog dromen, inclusief het 
commentaar. De toevalstreffer van Danny 
Hesp, de fantastische uithaal van Emiel 
van Eijkeren en toen de punter van Cees 
Lok en de bal die langs doelman Jerzy 
Dudek hobbelde. Het commentaar (“Lok….
nog altijd zo sterk als een beer…..Lok….
Ellerman…..Lóóóók….met de punt van 
zijn schoen! Wat een verhaal zeg”!). De 
bedenkelijke blik van Julio Ricardo Cruz op 
de tribune van de Goffert, een chagrijnige 
Leo Beenhakker langs het veld. Het zijn 
beelden die me altijd zijn bijgebleven en 
die me nog altijd met trots vervullen. Dát 
is mijn club, dát is voor mij N.E.C. Een 
ontploffende Goffert (de grootste daarvan 
misschien wel tijdens N.E.C. – Udinese in 
2008), de stad die rood-zwart-groen kleurt 
en vaderlandse media die vol lof schrijven 
en praten over ‘mijn’ N.E.C. ‘Eindelijk ziet 
de rest van Nederland óók hoe mooi die 
club is’, denk je dan.

AFZIEN
Hoe anders was het ook dit jaar weer. 
Het was ongekend afzien en lijden 
zoals in mijn ogen alleen Nijmeegse 
voetbalfans kunnen lijden. Feyenoorders 
die zo zielig zijn omdat ze 18 jaar op 
een kampioenschap moeten wachten? 
Kinderspel bij het leed dat wij in al onze 
jaren supporterschap over ons uitgestort 
hebben gekregen, met afgelopen seizoen 
als meest recente en pijnlijke voorbeeld. 
De laatste jaren waren eigenlijk gewoon 
klote, met het kampioenschap in de 
Jupiler League als uitzondering natuurlijk. 

De degradatie in het jaar daarvoor was 
triest, maar ook het jaar Eredivisie onder 
Ernest Faber was weer teleurstellend. 
Zelfs toen het sportief gezien goed ging, 
was er opeens weer onrust in de Goffert. 
Getouwtrek rond Christian Santos – wel 
of niet opstellen – leidde een neerwaartse 
spiraal in, waarna N.E.C. uiteindelijk nnet 
in het linkerrijtje eindigde. Op zich een 
prima eindresultaat, maar de manier 
waarop stemde ontevreden. Altijd schijnt 
er wel íets aan de hand te moeten zijn bij 

de club. Het is leuk als er wat te beleven 
valt, maar ik zou tekenen voor een grijs 
seizoen zonder hoogtepunten waarin 
eindelijk weer eens RUST heerst aan 
het Stadionplein 1. Want als érgens naar 
gestreefd moet worden in de komende 
jaren, dan is het mijns inziens dát wel.

WAAROM?
Steeds vaker vroeg ik me afgelopen 
jaargang af waar ik het eigenlijk allemaal 
nog voor deed. De tweewekelijkse gang 
naar het stadion, het vrijwilligerswerk 
voor de club, het steeds weer moeten 
beamen dat het ‘inderdaad weer niet 
best was’. Heel even leek Ron de Groot 
N.E.C’s vege lijf alsnog te redden, maar 
de manier waarop het uiteindelijk alsnog 
misging was misschien wel typerend 
voor het seizoen én de staat waarin 
de club op het moment verkeert. Een 
stuurloos schip met een foute structuur, 
dat nog maar één kant op kon: recht 
naar beneden. Financieel gezond(er), 
maar sportief gezien zijn rode cijfers 
geschreven. Links en rechts om me heen 
hoorde ik gemopper en gedreig: ‘volgend 
jaar zien ze mij niet meer’, ‘dit was na 25 
jaar mijn laatste seizoenkaart’, ‘N.E.C. is al 
lang N.E.C. niet meer, dus ik kap ermee’. 
N.E.C.-suikeroom Marcel Boekhoorn liet 
zich (volgens De Gelderlander althans) 
in besloten kring ook al woorden van die 
strekking ontvallen en ook bij mij kwamen 
dergelijke gedachten op, maar uiteindelijk 
is er in mijn leven stiekem toch altijd weer 
één zekerheid: ook volgend seizoen zit 
ik gewoon weer in de Goffert. En ik weet 
bijna zeker dat het voor bijna iedereen 
geldt, want ook dát is N.E.C. Nuilen als de 
beste, maar volgend jaar gewoon weer op 
het eigen verkleurde stoeltje in het stadion 
zitten. Tot volgend seizoen!

Foto: Rob Koppers

Foto: Rob Koppers
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ALWEER ONRUST BINNEN DE CLUB EN DEGRADATIE

HET DRAMATISCHE 
SEIZOEN 2016/17
Het gaat een moeilijk seizoen worden. Niet alleen is het tweede seizoen in de eredivisie na de promotie altijd lastig, 

maar NEC moet ook voor het seizoen 2016/17 verder bezuinigen. Het spelersbudget gaat terug naar ruim 3 miljoen 

euro. Daarmee bevindt NEC zich in de staart van de eredivisie. De clubleiding heeft geen andere keuze. NEC zit 

sinds de winter van 2014 in categorie 1 –de categorie van betaaldvoetbalclubs in grote financiële problemen- en 

moet voor het eind van het jaar 2016 betere financiële cijfers aan de licentiecommissie van de KNVB overleggen. 

Zoniet, dan verliest NEC zijn proflicentie. Dan is het zaak om verstandig om te springen met dit budget. 

DOOR MARC SCHRAMM

Dat gebeurt niet. De kwaliteit van de 
spelersgroep wordt gevaarlijk ver 
uitgehold. Sterkhouders Jones, Foor, 
Limbombe, Van Eijden, Santos vertrekken 
en volwaardige vervangers worden 
niet aangetrokken. Mede als gevolg 
van interne confl icten. Futuralis dat het 
technisch beleid verzorgd heeft voor 
NEC ruziet met de pas aangestelde 
technisch manager Danny Hoekman en 
niemand wil verantwoordelijheid dragen 

voor de uiteindelijke samenstelling van 
de spelersgroep. Een bak vol twijfelaars 
krijgt een contract voorgelegd: Mauk, von 
Haacke, Ofosu, Quincy, Heinloth, Buwalda 
en noem ze maar op. De nieuwe trainer 
Hyballa ziet het niet zitten in keeper Smits 
en de dure aankoop van het seizoen 
2015/16 Roman. Dus een paar dagen 
voor de seizoensopening thuis tegen PEC 
worden twee Fransen binnengevlogen 
keeper Delle en spits Mayi. De Franse spits 

blijkt geen evenknie van Haller te zijn, 
maar een counterspits, die vaak de bal 
verliest, geen individuele actie heeft, niet 
kan koppen en amper kan schieten... 
NEC overleeft de seizoensopening 
tegen PEC. Het wordt geen afgang. Het 
kwaliteitsarme NEC verliest vaak de bal, 
maar holt, rent, draaft en speelt met veel 
passie. De passie van trainer Hyballa 
slaat over op de ploeg. Het publiek dat 
het ergste vreesde, gaat achter de ploeg 

Hyballa neemt het wedstrijdplan nog even door. Foto: Rob Koppers
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staan. “Als we zo blijven spelen, pakken 
we hooguit 4 punten dit seizoen,” is het 
nuchtere commentaar van Hyballa. 

Eind augustus wordt nogmaals een 
blik buitenlanders open getrokken. 
Ditmaal om de onderbezette links-, 
rechtsback- en spitspositie in te vullen. 
Ook deze drie kunnen de heimwee 
naar Kane, Woudenberg en Santos niet 
onderdrukken. 

NEC harkt en sprokkelt punten bijeen en 
de gedreven, enthousiaste, humoristische 
en openhartige trainer Hyballa wordt 
door NEC-aanhang en de pers in de 
armen gesloten. Niets lijkt erop dat 
NEC gaat degraderen. Intussen wordt 
er binnen de club gemord: “Waarom 

speelt dure aankoop Mauk niet meer en 
zijn dure aankopen Roman en Lundholm 
weggestuurd?” Opbouwtrainer Hyballa 
beleeft een van zijn fi nest moments bij 
NEC, als de nog 16-jarige eigen kweek 
Kadioglu furore maakt door binnen twee 
weken niet alleen te scoren tegen Utrecht 
(30 oktober) en Groningen (5 november) 
en daarmee twee nederlagen weet te 
voorkomen, maar ook de tegenstander 
weet te dollen. Wat een bluf, wat een 
klasse! Eigen kweek Grot breekt defi nitief 
door onder Hyballa. Uit het niets scoort 
ie twee goals tegen FC Twente (3-2, 26 
november). Grot blijkt als spits beter te 
zijn dan Mayi of Awoniyi. Ook krijgen 
debutanten uit de eigen jeugd Groeneveld 
en Sturing een kans van Hyballa en ook zij 
blijken beter te voldoen dan menig andere 

in de haast aangetrokken buitenlander. 
Nederland dweept met die malle maar 
ontwapenende Duitse trainer. 

In de winterstop probeert NEC wederom 
de linksback- en spitspositie (Burnet, 
Larsson) te versterken en creativiteit op 
het middenveld (Messaoud) te halen. 
Ook deze versterkingen blijken fl ops. 
Maar na zakelijke overwinningen tegen 
degradatiekandidaten Willem II en Roda 
JC (januari 2017) lijkt handhaving binnen 
handbereik. NEC staat inmiddels 8 punten 
boven de streep. 
 

Een overwinning thuis tegen het zwakke 
Go Ahead Eagles in speelronde 21 en 
NEC kan de competitie rustig uitspelen. 
Het komt er niet van. NEC kan het spel 
niet maken en wordt weggecounterd. 
Hyballa begint te twijfelen, wil meer 
zekerheid inbouwen en kiest steeds vaker 
voor een systeem met 5 verdedigers. 
Daarmee weet NEC het PSV zeer moeilijk 

2005/6 De Groot (10) 12 -6
2006/7 Been (10) 17 -4
2007/8 Been (8) 34 +19
2008/9 Been (11) 12 -3
2009/10 Vloet (13) 11 -12
2010/11 Vloet (11) 17 +3
2011/12 Pastoor (8) 22 +7
2012/13 Pastoor (15)  7 -16
2013/14 Janssen (17) 10 -10
2015/16 Faber (10) 12  -9
2016/17 Hyballa/De Groot (16)  9 -15

Seizoen Trainer 
(plek in de 

eindrangschikking)

Aantal punten in 
de laatste dertien 
wedstrijden

Doelsaldo in de 
laatste dertien 
wedstrijden 

Hyballa doet bezwering na zwaarbevochten overwinning. Foto: Rob Koppers
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LIJSTJES
Het vertrek van dribblekoningen Foor en Limbombe hebben we niet goed kunnen 
opvangen. Ofosu is erg actief, maar wel heel weinig succesvol, evenals Rayhi. 
Top-3 Aantal dribbles (% succesvolle dribbles)
Rayhi 64 (42%)
Ofosu 61 (31%)
Grot 53 (42%)

We schieten niet vaak richting het doel en nog wat minder vaak tussen paal en lat. 
Ook hier doet Rayhi zijn uiterste best. Grot heeft het zuiverste schot.
Top-3 Aantal schoten (% schoten op doel)
Rayhi 51 (45%)
Mayi 28 (53%)
Grot 24 (63%)

De voorzetten zijn dit seizoen niet altijd aangekomen. De Duitse backs en Rayhi 
hebben de meeste voorzetten gegeven.
Top-3 Aantal voorzetten (% geslaagde voorzetten)
Fomitschow 47 (26%)
Rayhi 46 (22%)
Heinloth 34 (29%)

Aanvaller Rayhi is de ijverigste speler en is bij de meeste persoonlijke duels betrokken. 
Top-3 Aantal persoonlijke duels (% gewonnen persoonlijke duels)
Rayhi 331 (44%)
Breinburg 313 (57%)
Bikel 285 (54%)

De middenvelders van NEC worden veruit het meest gezocht door de tegenstander en 
op hen worden de meeste overtredingen begaan. 
Top-3 Aantal keren slachtoffer van overtreding
Breinburg 63
Von Haacke 53
Bikel 42

De middenvelders van NEC maken ook de meeste overtredingen.
Top-3 Aantal begane overtredingen
Breinburg 42
Von Haacke 42
Bikel 37

Bronnen: Hillemuil NECs, Trouwe Honden, eredivisie.nl, fotomateriaal Rob Koppers

vaste basiself. Twee overwinningen 
volgen, maar die zijn niet genoeg om 
nacompetitie te ontlopen. In de fi nale 
tegen NAC gaat het mis. NEC blijkt nog 
steeds moeite te hebben met het maken 
van het spel en mist creativiteit en 
spelers met een individuele actie om een 
achterstand goed te maken. Hoe onnodig 
is deze degradatie al met al geweest...

STATISTIEKEN
NEC heeft het vaak moeilijk na januari. In 7 
van de laatste 11 eredivisieseizoenen pakt 
NEC gemiddeld minder dan een punt per 
wedstrijd in de periode februari-mei. (zie 
tabel op pagina 21)

Het tweede seizoen na promotie blijkt 
zwaarder dan het eerste seizoen. Ook 
voor NEC. Van de vijf keer dat NEC 
promoveert naar de eredivisie en zich 
minimaal twee seizoenen handhaaft, 
wordt in het tweede seizoen telkens 
minder punten gehaald dan in het eerste 
seizoen na promotie.

Het is wellicht een schrale troost, maar 
van alle degradatieseizoenen heeft NEC 
dit seizoen het best gepresteerd en 
NEC is in tegenstelling tot de overige 
degradatieseizoenen amper in de 
degradatiezone geweest.

bij Hyballa slaat over op de spelersgroep. 
NEC is niet meer vooruit te branden. 
Er wordt geen initiatief meer op het 
veld genomen. Met als dieptepunten 
kansloze nederlagen tegen Utrecht en 
het zomeravondvoetballende FC Twente. 
De thuiswedstrijd tegen Excelsior in 
speelronde 32, die gewonnen moet 
worden om de nacompetitie te ontlopen, 
gaat op een beschamende wijze verloren. 
NEC speelt uiterst defensief, zonder passie 
en alleen maar achteruitlopend. Hyballa’s 
gedrevenheid slaat niet meer over op de 
spelersgroep die lamgeslagen is door de 
ellenlange nederlagenreeks en de vele 
wisselingen in de basiself. Drie weken 
voor het einde van de competitie wordt 
Hyballa ontslagen. Tot groot ongenoegen 
van de Nederlandse voetbalpers en 
voetballiefhebbers buiten de regio 
Nijmegen, die van hem zijn gaan houden. 

In de laatste twee competitiewedstrijden 
gaat het roer om. De Groot en Pothuizen 
kiezen voor vastigheid: een 433 en een 

te maken in Eindhoven (3-1, 18 februari) 
. Een week later in speelronde 24 kan 
NEC thuis afrekenen met Sparta dat nog 
niet gewonnen heeft sinds november. 
Ook nu gaat het mis. NEC kan het spel 
niet maken, spelers weten elkaar niet te 
vinden en oud-NEC’er Paco van Moorsel, 
die NEC heel goed zou kunnen gebruiken, 
scoort de winnende treffer (0-1). Binnen 
en buiten de club beginnen alarmbellen te 
rinkelen. In speelronde 25 boekt NEC zijn 
laatste overwinning onder Hyballa. NEC 
knokt zich voorbij Heracles (3-1, 5 maart). 
Maar dan gaat het een week later 
goed mis tegen het zwakke ADO, dat 
3 maanden eerder nog kansloos in De 
Goffert verloor met 0-3. NEC speelt 
goed, is de bovenliggende partij, creëert 
voldoende kansen en ADO komt niet 
aan bod. Dumic vergeet echter bij een 
corner Havenaar te dekken en ADO wint 
met 1-0. De klap is groot bij Hyballa. 
Vlak na de wedstrijd brandt hij voor de 
pers zijn aanvallers af en verwijt de club 
verkeerd gescout te hebben. De paniek 
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IN GESPREK MET... JEFFREY LEIWAKABESSY

TRIEST EINDE NA PRACHTIGE 
CARRIÈRE JEFFREY LEIWAKABESSY
De play-off wedstrijd thuis tegen NAC Breda was ook de laatste wedstrijd uit de profcarrière van Jeffrey 

Leiwakabessy. Vanaf de bank moest hij lijdzaam toezien hoe zijn geliefde NEC degradeerde naar de 

Jupiler League. Jeffrey hierover: “Vanaf de bank probeer ik altijd fanatiek mee te coachen. Maar naarmate 

de tweede helft vorderde werd ik stiller en stiller. Je hoopt op een ommekeer maar na de rode kaart van 

Mohammed Rayhi was het over en sluiten.” Het betekende voor Leiwa de tweede degradatie in zijn laatste 

jaren bij NEC. Zo is het niet het afscheid geworden wat iedereen hem zo gunde.

DOOR MICHEL GUNSING EN TWAN ARNTS

“Het is nu een paar dagen geleden maar 
het doet nog steeds veel pijn. Ik heb een 
hele mooie carrière als profvoetballer 
achter me liggen maar heb er nog 
geen moment van kunnen genieten. Na 
de trainerswissel had ik er het volste 
vertrouwen in dat we ons zouden 
handhaven. We speelde stukken beter 
en de resultaten waren goed. Ook na de 
uitwedstrijd tegen NAC Breda was het 
vertrouwen groot omdat we een goede 
wedstrijd speelde. Dat het dan alsnog 
misgaat is verschrikkelijk voor de club en 
supporters. De teleurstelling is groot maar 
NEC heeft vaker in deze situatie gezeten, 
ik weet zeker dat de club er weer bovenop 
komt.” De Goffertkreet wil niet ongemerkt 
aan zijn afscheid voorbij gaan. Een speler 
met zo’n enorme staat van dienst voor 
onze club verdiend een groots afscheid. 
In de 11 seizoenen die Jeffrey voor NEC 
speelde interviewden we hem drie keer 
eerder. Aan de hand van deze verhalen 
blikken we terug op zijn carrière.

In december 1999 staat er een duo 
interview in de Gofferkreet met Anthony 
Hudson, wie kent hem nog, en Jeffrey 
Leiwakabessy. Beiden zijn dan 18 jaar 
oud en een exponent van de NEC 
jeugdopleiding. In het interview praat 
hij over spelen in een grote buitenlandse 
competitie en zijn liefde voor Ajax. En 
mocht het met voetballen niet lukken 
dan wil de jonge Elstenaar een modezaak 
beginnen. “We trainden bij de amateurs 
en droomde over spelen in het grote 
stadion. Vanaf mijn twaalfde speelde ik 
bij NEC en kreeg ik met de jaren steeds 
meer gevoel bij de club. Ik was eigenlijk 
fan van Ajax omdat ik als klein jochie 
met familie mee mocht naar stadion de 
Meer. Met Oranje onder 18 speelde ik 
onder andere in het ‘oude’ Wembley, 
een prachtige ervaring. Ik mocht al 
regelmatig met het eerste meetrainen, 
voor mijn gevoel was het een kwestie van 
tijd dat ik vast bij de selectie zou komen. 
Ik studeerde aan de detailhandel school 
en was veel met kleding en zo bezig. 
Maar leren was, en is nog steeds, niks 
voor mij. Van die modezaak is gelukkig 

nooit wat terechtgekomen.” Eerder dat 
jaar had hij al zijn debuut gemaakt in het 
eerste elftal in de thuiswedstrijd tegen FC 
Utrecht. “Van de ruim 350 wedstrijden 
die ik heb gespeeld is mijn debuut tijdens 
die wedstrijd mijn mooiste. Door de 
verbouwing was het stadion één grote 
bouwput maar dat maakte mij helemaal 
niks uit.”

In zijn eerste seizoen bij de selectie 
pendelt hij in het begin nog tussen 
de bank en basis. Maar onder trainer 
Johan Neeskens schopt hij het tot vaste 
basisklant. In juni 2004 prijkt hij op de 
cover van de Goffertkreet waarin hij 
uitvoerig praat over zijn privéleven en zijn 
blessure. “Mijn vrouw, toen nog vriendin, 
en ik kochten ons eerste huis wat voor 
ons een grote stap was. We hadden 

een heel goed seizoen onder Johan 
Neeskens waarin we Europees voetbal 
haalden. Maar het seizoen daarop was 
teleurstellend, het leek wel of alles tegen 
zat. Voor het eerst in mijn loopbaan raakte 
ik ernstig geblesseerd. Ik prijs me gelukkig 
dat ik in 19 seizoenen betaald voetbal 
slechts één keer serieus geblesseerd ben 
geweest. En dan was dit nog niet eens een 
typische voetbalblessure. De pijn in mijn 
buik was zo heftig dat ik mezelf niet meer 
kon bewegen. De ambulancerit naar het 
ziekenhuis was een regelrechte hel. Na 
veel onderzoek bleek dat mijn prostaat 
ontstoken was. Maandenlang kon ik 
helemaal niks doen als antibiotica slikken 
en raakte ook nog veel kilo’s kwijt. Voor 
aanvang van het nieuwe seizoen was ik 
weer topfi t en veroverde mijn plek in het 
elftal terug.”

Foto: Rob Koppers
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PLAATS VANDAAG NOG UW AANVRAAG 
OP SPORTCLUBPLAZA.NL!



Graag stellen wij, organisatie van de Nationale Sport 
Vakbeurs, het nieuwe platform Sportclub Plaza aan 
u voor! Hét platform waar alle sportbestuurders en 
sportambtenaren met één aanvraag in contact komen met 
de desbetreff ende toeleveranciers en/of dienstverleners uit 
de sportwereld.

Tijd en geld besparen
Het verhaal van een sportbestuurder komt u waarschijnlijk 
bekend voor: Vrijwilligers hebben een belangrijke functie binnen 
de vereniging. Deze vrijwilligers hebben weinig tijd, doordat ze 
naast hun vrijwilligerswerk een full time job hebben.  

Daarentegen worden zij wel geacht de club in goede banen 
te leiden. Hierdoor is de zoektocht naar een geschikte 
toeleverancier vaak een klus die links blijft liggen. Om dit zo 
effi  ciënt mogelijk te faciliteren hebben we, naast de Nationale 
Sport Vakbeurs, een online platform ontwikkeld. 

Hoe werkt het?
Sportverenigingen en sportambtenaren dienen op Sportclub 
Plaza een aanvraag in voor een aanbesteding of vraagstuk 
dat speelt binnen de sportclub of gemeente. Denk hierbij aan 
facilitaire producten en diensten die op de sportvereniging 
benodigd zijn: Van trainingsmaterialen, kantineproducten, 
aanleg van sportaccommodaties, sponsorsystemen, 
ledenadministratiesystemen tot vele andere ondersteuningen 
voor op de club.

De aanvraag komt direct binnen bij de aangesloten bedrijven, 
waardoor de verenigingen binnen 48 uur in contact kunnen 
komen met de juiste leverancier.

Dit platform dient puur als leadgenerator in de sportwereld en is 
voor gemeenten en sportverenigingen gratis toegankelijk. 

Plaats vandaag nog uw aanvraag op Sportclubplaza.nl

Bent u al bekend met ons nieuwe online platform? 

Plaats aanvraag Leveranciers reageren Vergelijk en kies

= =
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Onder trainer Cees Lok ontwikkelt Jeffrey 
zich verder door. Na acht seizoenen 
vindt hij het tijd om in het buitenland te 
voetballen maar dat gaat niet zonder slag 
of stoot. “Samen met mijn vrouw was ik 
er uit, we wilden naar het buitenland. Er 
was voldoende belangstelling maar Mario 
Been begon op mij in te praten waardoor 
ik ging twijfelen. Hij bracht het mooi maar 
uiteindelijk bleven we bij onze beslissing.” 
Uiteindelijk kiest Leiwakabessy voor 
de ambitieuze promovendus van de 
Bundesliga, Alemannia Aachen. “Het 
eerste seizoen bij Allemannia in de 
Bundesliga was een droom die uitkwam. Ik 
speelde alle wedstrijden en genoot van de 
topwedstrijden tegen Bayern, Stuttgart en 
Bremen. In het hele seizoen miste ik maar 
25 minuten. Als ik erover nadenk is dat 
het beste seizoen uit mijn carrière, ik ben 
nog nooit zo fi t geweest en speelde heel 
goed.” Toch gaat het mis voor Alemannia 
Aachen en degradeert het na één seizoen 
weer naar de tweede Bundesliga. 

Halverwege dat seizoen reist de 
Goffertkreet af naar Aachen voor 
wederom een interview met de linksback. 
Jeffrey vertelt over zijn liefde voor NEC 
en dat hij wil voetballen op het hoogste 
niveau. “Wij woonden in Brunssum dat 
was kort bij Aachen dus de afstanden 
waren nog te overzien. Ik heb een mooie 
tijd gehad in Aachen maar had geen band 
met de club zoals ik die heb met NEC. 
Cyprus was niet het eerste land dat bij mij 
opkwam en ik twijfelde over het niveau. 
Maar de aanbieding van Anorthosis 
Famagusta was heel goed. En ze speelden 
in de voorronde van de Champions 
League. Dat is ook zo’n voetbaldroom, 
spelen in de Champions League. Wie 
had dat gedacht dat ik ooit op dat 
podium zou mogen voetballen. Samen 
met mijn vrouw hebben we er goed over 
nagedacht en besloten om de gok te 
nemen. Mijn hele carrière is mijn vrouw 

met mij meegegaan en daar ben ik haar 
heel dankbaar voor. De gok pakte heel 
goed uit wij hebben een geweldige tijd 
gehad in Cyprus. Met Anorthosis bereikte 
we de groepsfase van de Champions 
League en speelde tegen grootmachten 
als Inter Milan. Het leven in Larnaca was 
heerlijk. Anorthosis Famagusta is een 
topclub in Cyprus dat ieder jaar mee doet 
voor het kampioenschap en Europees 
voetbal speelt. We zijn daar heel goed 
opgevangen en alles was prima geregeld. 
De eerste maanden ben ik een paar keer 
bij de voorzitter geweest met de vraag 
waar mijn salaris bleef. Maar het is daar 
normaal dat je een keer in de maand 
je geld beurt maar nooit op dezelfde 
dag. Dat is in Nederland dan toch beter 
geregeld. Maar in tegenstelling tot andere 
Nederlandse voetballers in Cyprus heb ik 
altijd netjes mijn salaris gekregen. Onze 
kinderen zijn in Cyprus geboren en in de 

winter kregen we veel bezoek over uit 
Nederland. Na vier jaar kreeg mijn vrouw 
wat last van heimwee, met twee kleine 
kinderen werd het een klein wereldje 
voor haar. Omdat we graag wilden dat de 
kinderen in Nederland naar school zouden 
gaan wilden we graag terug Nederland. 
Mijn vrouw is altijd met mij mee gegaan, 
nu kon ik iets voor haar terug doen.” 

Zijn oude teammaat Dennis Gentenaar 
polst Leiwakabessy of hij geen zin heeft 
om in Venlo te komen voetballen bij VVV. 
Na een paar telefoontjes over en weer is 
de overgang zo geregeld. “Halverwege 
het seizoen maakte ik de overstap naar 
VVV. Dat ging allemaal zo snel dat 
ik nooit de kans gehad om afscheid 
te nemen bij Anorthosis Famagusta. 
Volgend jaar gaan we met ons gezin 
terug naar Cyprus om de mensen van 
toen weer te ontmoeten. Maar ook 
om de kinderen te laten zien waar ze 
zijn geboren en hebben gewoond.” Na 
twee seizoenen bij VVV in Venlo krijgt 
hij geen nieuw contract aangeboden 
en moet hij op zoek naar een nieuwe 
werkgever. “Toen kreeg ik weer een 
telefoontje van Dennis, of ik niet bij NEC 
wilde meetrainen om zo mijn conditie 
op peil te houden. Ik twijfelde best wel 
omdat ik niet in de weg wilde lopen of 
het groepsproces wilde verstoren. Trainer 
Pastoor en technisch directeur Aalbers 
hadden er geen problemen mee.”

Eind 2013 interviewen we Jeffrey weer 
voor de Goffertkreet waarin hij vertelt 
over zijn gezin, zijn speciale band met 
Alireza Jahanbakhsh en hoe hij als 
voetballer bij NEC is gevormd. “Zo liep 
ik na acht jaar weer de kleedkamer van 
het Goffertstadion binnen alsof ik nooit 
was weggeweest. De trainer haalde 
me bij de selectie en vroeg of ik ook 

Foto: Rob Koppers
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Graag stellen wij, organisatie van de Nationale Sport 
Vakbeurs, het nieuwe platform Sportclub Plaza aan 
u voor! Hét platform waar alle sportbestuurders en 
sportambtenaren met één aanvraag in contact komen met 
de desbetreff ende toeleveranciers en/of dienstverleners uit 
de sportwereld.
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de vereniging. Deze vrijwilligers hebben weinig tijd, doordat ze 
naast hun vrijwilligerswerk een full time job hebben.  

Daarentegen worden zij wel geacht de club in goede banen 
te leiden. Hierdoor is de zoektocht naar een geschikte 
toeleverancier vaak een klus die links blijft liggen. Om dit zo 
effi  ciënt mogelijk te faciliteren hebben we, naast de Nationale 
Sport Vakbeurs, een online platform ontwikkeld. 
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Sportverenigingen en sportambtenaren dienen op Sportclub 
Plaza een aanvraag in voor een aanbesteding of vraagstuk 
dat speelt binnen de sportclub of gemeente. Denk hierbij aan 
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benodigd zijn: Van trainingsmaterialen, kantineproducten, 
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voor op de club.

De aanvraag komt direct binnen bij de aangesloten bedrijven, 
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oefenwedstrijden wilde spelen. Natuurlijk 
ben ik daarop ingegaan dat is de beste 
training en ik kon me ook een beetje 
in de kijker spelen. NEC was vanaf het 
eerste moment heel duidelijk, de kans 
op een contract was heel klein.” Na een 
paar competitiewedstrijden wordt trainer 
Pastoor ontslagen. Anton Janssen neemt 
het roer over. Het is duidelijk dat de 
spelersgroep wel wat extra kwaliteit kan 
gebruiken. In oktober 2013 biedt NEC 
Leiwakabessy toch een contract aan. Een 
paar dagen later staat hij in NEC shirt op 
het kunstgras van Heracles Almelo. “In 
mijn achterhoofd had ik altijd het idee om 
mijn profcarrière hier bij NEC af te sluiten. 
Dat de club mij die kans ook daadwerkelijk 
heeft gegeven daar ben ik ze heel 
dankbaar voor.”

De degradatie dat seizoen is niet hoe er 
een einde aan Jeffrey’s carrière kan komen, 
niet bij zijn NEC. Hij tekent een nieuw 
contract en gaat met de Nijmeegse trots 
op jacht naar de titel in de Jupiler League. 
“Dat seizoen in de Jupiler League heb 
ik bijna alle wedstrijden gespeeld maar 
mijn rol binnen de selectie was al aan het 
veranderen. Nieuwe spelers probeerde 
ik zo goed mogelijk op te vangen en 
wegwijs te maken. En ook de jonge spelers 
probeerde ik te helpen. Ik ken de club 
door en door, ben hier opgegroeid en 
was één van de meest ervaren spelers. 
Logisch dat je dan die rol op je neemt.” 
Het kampioenschap is natuurlijk een 
hoogtepunt voor hem. Terug in de 
eredivisie wordt zijn rol op het veld steeds 
kleiner maar die in de kleedkamer steeds 

groter. “Ondanks dat ik niet veel meer 
speelde had ik helemaal niet het gevoel 
dat ik er niet meer bij hoorde, integendeel, 
de waardering die ik van de spelers krijg 
is voor mij het grootste compliment. Mijn 
relatie met trainer Peter Hyballa was de 
eerste helft van het seizoen niet best. Hij 
liet mij links liggen en discussiëren was al 
helemaal niet mogelijk. Hij is zeker geen 
slechte trainer hoor, zijn oefenstof was heel 
goed. Iedereen was topfi t en we waren een 
hecht team. Maar als je als hoofdtrainer 
tot drie keer toe in je eerste seizoen 
wordt ontslagen dan is er misschien toch 
iets mis met je werkwijze. Hyballa was 
heel rechtlijnig en alles moest op zijn 
manier gebeuren, daar wilde hij maar 
niet van afwijken. Als je 12 van de laatste 
13 wedstrijden verliest moet je voor een 
ommekeer zorgen. Niet te krampachtig aan 
je eigen werkwijze vast houden. Spelers 
benaderde hij allemaal hetzelfde. Maar de 
één heeft een schop onder zijn kont nodig 
en de ander juist een schouderklopje. Na 
verloop van tijd keek niemand meer op van 
zijn tirades ook daar moet je in afwisselen. 
Hij had veel krediet bij de clubleiding en 
supporters, menig andere trainer was al 
veel eerder ontslagen. In de winterstop heb 
ik in een goed gesprek mijn zegje gedaan. 
Daarna maakte hij meer gebruik van mij, 
mocht ik bijvoorbeeld de warming up doen. 
Het klopt dat het elftal echte leiders miste 
maar al waren die er geweest dan hadden 
ze onder Peter Hyballa weinig kans gehad.”

Dit is voor de Goffertkreet het laatste 
interview met de voetballer Leiwakabessy 
maar in welke hoedanigheid kunnen 
we hem bij de zesde keer interviewen? 
“Mijn diploma’s voor trainer/ coach 2 en 
3 heb ik binnen. Of ik als trainer straks 
wil doorgroeien naar het senioren niveau 
weet ik nog niet. De tijd zal het leren. 
Het is zeker dat ik bij NEC betrokken 
blijf alleen is het door alle veranderingen 
nog niet helemaal duidelijk in welke 
functie. Misschien ga ik ook nog wel bij 
een amateurclub voetballen, ik ben nog 
topfi t. In die 19 jaar profvoetbal heb ik veel 
ervaring opgedaan en veel geleerd het 
zou, voor mij en voor NEC, zonde zijn om 
daar niks meer mee te doen.”

Wie weet kunnen we over een jaar of tien 
de volgende generatie Leiwakabessy 
interviewen voor de Goffertkreet. “Mijn 
zoontje is nu acht en voetbalt ook bij NEC, 
plezier hebben is nu nog het belangrijkst 
voor hem. Je kunt zien dat hij talent heeft 
maar talent alleen is niet genoeg. Hij denkt 
even voetballer te worden net als papa. 
Maar ook papa heeft er heel hard voor 
moeten werken. Na een mooie carrière is 
deze degradatie een enorme teleurstelling 
dat eerst een plaatsje moet krijgen. Dat 
zal nog wel even duren maar daarna wil 
ik nog een keer echt afscheid nemen. 
Samen met NEC is mijn vrouw iets aan het 
organiseren dus dat gaat goed komen.” Foto: Rob Koppers
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En we zijn weer terug bij af. Eigenlijk 
zijn we verder van af als we ooit 
geweest zijn. Waarschijnlijk geen 
goed Nederlands maar u weet wat ik 
bedoel. Gedegradeerd. Wie had dat 
nou bedacht? Na de zeges tegen AZ en 
Heerenveen wist iedereen zeker, NEC 
pakt de nacompetitie en speelt volgend 
seizoen gewoon weer Eredivisie. Niets 
is minder waar. We spelen weer in de 
verdomde Jupiler league. Ik typ het, 

lees het maar kan het eigenlijk nog 
steeds niet bevatten. 

Hoe heeft het toch kunnen gebeuren? 
Zoveel vragen zoveel theorieën. Ik weet 
er te weinig van om een gefundeerde 
mening te geven. Wel weet ik dat 
er niemand bij NEC is geweest die 
bewust de boel heeft gesaboteerd 
met als doel te degraderen. Met 
andere woorden; iedereen heeft, op 

zijn of haar manier, hun stinkende 
best gedaan om de club zo succesvol 
mogelijk te laten zijn. De voorzitter, 
de directeur, de technische man, de 
trainer, zijn assistent, de spelers en alle 
andere hardwerkende medewerkers. 
Het is niet gelukt met als gevolg dat 
het hele rijtje, exclusief medewerkers 
en spelers, inmiddels ontslagen of 
opgestapt is. Op het moment dat ik 
dit schrijf drijft NEC als een roerloos 
vlot op de baren van een meer. De 
zee is ons podium niet al meer…. Op 
social media zingen vele namen rond. 
Voornamelijk van oud-NEC-ers. De club 
moet weer een herkenbaar en vooral 
benaderbaar NEC-hart krijgen en daar 
ben ik het roerend mee eens. Soms 
bespeurde ik het afgelopen seizoen een 
misplaatste arrogantie naar buiten toe. 
Naar sponsors, supporters en andere 
belanghebbenden. Dat hoort niet bij 
NEC en al helemaal nu niet. We staan 
weer met onze poten op de grond. 
Er zal gewoon hard gewerkt moeten 
worden om alles weer op te bouwen. 
Met strak beleid en hoofden koel zoals 
in ons clublied wordt bezongen. Wie 
de mouwen op moeten gaan stropen? 
Schiet mij maar lek, ik heb geen idee. Ik 
hoop in ieder geval dat op het moment 
dat deze Goffertkreet uitkomt er al wat 
kundige mensen op het vlot staan en er 
al een koers is uitgezet. De kunst voor 
een ieder met een RoodZwartGroen 
hart is om geduld te hebben. Misschien 
meer dan ooit. 

Ik wil tenslotte nog een ding kwijt : 
Het publiek, de supporters waren het 
afgelopen jaar top. Hen valt niets te 
verwijten (op die paar randdebielen 
na die meenden een aantal leden van 
de directie te moeten bedreigen) Ik 
hoop dat ze snel de energie en het 
vertrouwen terugwinnen die ervoor 
moeten zorgen dat zij weer als één man 
achter de spelers en staf zullen staan 
het komend seizoen. Verder hoop ik dat 
we weer snel trots kunnen zijn op de 
Nijmegen Eendracht Combinatie en dat 
we zo’n bizar rampseizoen de komende 
eeuw niet meer mee hoeven te maken.

Jochem van Gelder

COLUMN 
JOCHEM VAN GELDER

TERUG BIJ AF

COLUMN
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free sake (rice wine) to all dad ś on fathers day

For theSake
of all strong

Dad ś www.shabushabu.nl
RESERVEER NU!
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Zet uw mensen niet buitenspel!
Wie een ingrijpende gebeurtenis meemaakt, zet dit niet makkelijk uit 
z’n hoofd. Denk hierbij aan een (bedrijfs-) ongeval, terreurdreiging, 
overlijden, gewapende overval, agressie of een andere vorm van een 
traumatische gebeurtenis. De snelle hulp, adequate opvang en de 
ef�ciënte begeleiding van onze professionals, voorkomt niet alleen leed, 
psychische schade en verzuim, maar ook arbeidsongeschiktheid. 

Wie zijn wij?
D.O.E.N. is een onafhankelijke organisatie, die al meer dan 20 jaar 
succesvol is op het gebied van opvang na ingrijpende gebeurtenissen. 
Onze opvang beperkt zich niet alleen tot de emotionele en psychische 
aanpak. Ook de praktische en organisatorische maatregelen komen 
aan bod. Om uw organisatie te ontzorgen, bieden wij uw medewerkers 
doeltreffende begeleiding aan. Maatwerk dus!

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

Wij zijn slechts één telefoontje van u verwijderd.

Met directe en deskundige hulp van 
D.O.E.N. voorkomt u veel narigheid

D.O.E.N. BV

Postbus 79

6600 AB Wijchen

T +31 88 51 50 777

24/7 +31 88 51 50 700

info@doenbv.eu

www.doenbv.eu

Traumaverwerking    Mediation    Coaching    Bedrijfsmaatschappelijk werk    Vertrouwenspersoon    Verzuim    Trainingen

‘Ik sta nu zelfs nog steviger in mijn schoenen’

Zet uw mensen niet buitenspel!
Wie een ingrijpende gebeurtenis meemaakt, zet dit niet makkelijk uit 
z’n hoofd. Denk hierbij aan een (bedrijfs-) ongeval, terreurdreiging, 
overlijden, gewapende overval, agressie of een andere vorm van een 
traumatische gebeurtenis. De snelle hulp, adequate opvang en de 
ef�ciënte begeleiding van onze professionals, voorkomt niet alleen leed, 
psychische schade en verzuim, maar ook arbeidsongeschiktheid. 

Wie zijn wij?
D.O.E.N. is een onafhankelijke organisatie, die al meer dan 20 jaar 
succesvol is op het gebied van opvang na ingrijpende gebeurtenissen. 
Onze opvang beperkt zich niet alleen tot de emotionele en psychische 
aanpak. Ook de praktische en organisatorische maatregelen komen 
aan bod. Om uw organisatie te ontzorgen, bieden wij uw medewerkers 
doeltreffende begeleiding aan. Maatwerk dus!

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

Wij zijn slechts één telefoontje van u verwijderd.

Met directe en deskundige hulp van 
D.O.E.N. voorkomt u veel narigheid

D.O.E.N. BV

Postbus 79

6600 AB Wijchen

T +31 88 51 50 777

24/7 +31 88 51 50 700

info@doenbv.eu

www.doenbv.eu

Traumaverwerking    Mediation    Coaching    Bedrijfsmaatschappelijk werk    Vertrouwenspersoon    Verzuim    Trainingen

‘Ik sta nu zelfs nog steviger in mijn schoenen’
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Im- en export van
gebruikte minitractoren

en nieuwe werktuigen

Handelsonderneming
HobbyTractor B.V.

Ir. van Stuivenbergweg 48
6645 AC Winssen

Telefoon: 06-22869743

Handelsonderneming
HobbyTractor B.V.

Im- en export van
gebruikte minitractoren

en nieuwe werktuigen
Ir. van Stuivenbergweg 48

6645 AC Winssen
T 06 - 22 86 97 43
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