
Nijmeegse gezelligheid 
 
 
Bij S.C. N.E.C. draait het 
om verbinding en 
gezelligheid. 
 
Met één prestatief team 
en gezellige senioren 
teams, zaalvoetbal 
en een veteranen team 
dat bol staat van oud- 
en ereleden, 
behouden wij de 
Nijmeegse sfeer die 
kenmerkend is voor 
ons als club met rijke 
historie. 

 
En daar zijn we trots op! 
Allemaal zijn we 
supporter van N.E.C. 
en willen we dat de club 
het goed doet in de 
regio en willen we laten 
zien dat wij een echte 
volkscultuur herbergen 

[Trek de aandacht van 
uw lezer met een 
veelzeggend citaat uit 
het document of 
gebruik deze ruimte om 
een belangrijk punt te 
benadrukken. Sleep dit 
tekstvak als u het 
ergens anders op de 
pagina wilt plaatsen.] 
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Jeugd voetbal. 

Van Vroeger: Het Lelijk Eendje. 
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Van het Bestuur. 
 

 

 

 

 
 
 

Op de achtergrond zetten wij ons als 
bestuur en de voorzitter van de 
verhuiscommissie zich in om tot een 
overeenkomst te komen met Betaald 
Voetbal, zodat we organisatorisch in 
goede harmonie op De Eendracht 
kunnen blijven de komende jaren.  
Als er in de toekomst dan een beter 
alternatief complex beschikbaar komt, 
zullen we die optie serieus beoordelen. 
 
We zullen omdat we meer kosten 
krijgen (wegens de huur), dus ook meer 
inkomsten moeten genereren. Aan de 
ene kant zullen we als club bezuinigen 
op de uitgaven voor het 1ste elftal/ 
selectie en aan de andere kant zullen 
we meer sponsor inkomsten en 
contributies moeten realiseren.  
 
Als doelstelling willen we groeien met 
ongeveer 50 senioren leden en 
ongeveer 50 jeugdleden in aanloop naar 
het voetbalseizoen 2023. Dat betekend 
dat we ongeveer 3 tot 4 elftallen willen 
toevoegen qua senioren en jeugd. Bij 
voorkeur zouden we ook graag 
damesvoetbal willen toevoegen aan de 
vereniging. Ook hebben we gesproken 
met Yvey, de uitbater van de kantine. Er 
zijn mogelijkheden en die zullen we 
verder onderzoeken om in ieder geval 
de kantine ook voor de Sportclub weer 
aantrekkelijk te maken. 
 

 

Beste leden,  
 
Op 21 November hebben wij met een 
gezelschap samen gezeten om 
duidelijkheid te geven omtrent de stand 
van zaken aangaande de eventuele 
verhuizing en de toekomst van de 
Sportclub. Er is een samenvatting gegeven 
van de gebeurtenissen de afgelopen 
periode: gesprekken met De Gemeente 
Nijmegen, Betaald Voetbal en Yvey.  
 
Wij hebben als Sportclub, nadat de 
Gemeente Nijmegen besloten heeft geen 
kantine te kunnen faciliteren op De 
Winkelsteegh en het niet kunnen verlenen 
van een huur vrije periode, een besluit 
genomen. En dat is dat wij BLIJVEN op De 
Eendracht. Wel willen we als club op eigen 
benen staan en zullen we vanaf Juni 2023 
een marktconforme huur moeten betalen 
als huurder bij Betaal Voetbal, welke weer 
huurder is bij de Gemeente Nijmegen.  
 
Als Sportclub hebben wij recht op het 
gebruik van veld B (hoofdveld voor De 
Eendracht) en veld C (rechts van het 
hoofdveld), zo is dit in de door bestuur en 
verhuiscommissie in geziene 
overeenkomst tussen de Gemeente 
Nijmegen en Betaald Voetbal vastgelegd. 
Dat betekend ook dat wij in het kader 
hiervan ruimte hebben om ons te 
ontwikkelen en we dus kunnen GROEIEN.  
 

 

 
Nijmeegse gezelligheid  
 
Bij S.C. N.E.C. draait het 
om verbinding en 
gezelligheid. Met één 
prestatief team en 
gezellige senioren teams, 
zaalvoetbal en een 
veteranen team dat bol 
staat van oud- en 
ereleden, behouden wij 
de Nijmeegse sfeer die 
kenmerkend is voor ons 
als club met rijke historie.  
 
En daar zijn we trots op! 
Allemaal zijn we supporter 
van N.E.C. en willen we 
dat de club het goed doet 
in de regio en willen we 
laten zien dat wij een 
echte volkscultuur 
herbergen. 



Dit alles vergt een grote inzet zowel voor ons als bestuur, als voor jullie als leden.  
Wij willen dan ook vragen om je steentje bij te dragen en jezelf aan te melden als 
vrijwilliger. 
 
Waar zijn we naar op zoek? 
- Jeugdcoördinator 
- Jeugdtrainers 
- Leiders 
- Sponsorcoördinator 
- Ondersteuning wedstrijdsecretariaat/ ledenadministratie 
- Barvrijwilligers 
- Iedereen die hand- en spandiensten wil verrichten 
 
Wil je iets betekenen, ken je sponsoren of heb je andere suggesties mail deze dan 
naar bestuur@scnec.nl 
We kunnen alle hulp goed gebruiken om te zorgen dat we een succes maken van onze 
toekomst. 
 
Wat kan je nog meer doen? Zo veel mogelijk mensen vertellen dat wij weer ‘OPEN’ 
zijn voor nieuwe leden en elftallen. Laat ze contact opnemen met het bestuur, zodat 
we ze in contact kunnen brengen met de commissies. Voorwaarde: gezelligheid, 
saamhorigheid en voetbal. Dat is wat onze club een volksclub maakt. 
 
Samen trekken wij ten strijde, voor… onze Sportclub! 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Jesper van den Bogaard 

 

Voorzitter Sportclub N.E.C. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

functie dan ook zijn nodig om een club 

draaiende te houden. 

 

En natuurlijk kan dan een financiële 
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Sportclub N.E.C. 

 

 

 

  

 

1 december jl. is een delegatie van de opgerichte jeugdcommissie weer bij 
elkaar gekomen om te praten over de toekomst van de club en hoe de 
jeugd hierin een rol kan spelen. Er zijn nog een hoop onduidelijkheden, 
maar we zijn allemaal van mening dat de sportclub in de toekomst een 
gezonde voetbal vereniging kan worden.  
 
Om dit te bereiken zullen we er met zijn allen de schouders onder moeten 
zetten en een duidelijk plan schrijven die er voor moet zorgen dat de club 
ook gezond blijft in de toekomst en dus ook kan groeien naar de club die 
het ooit was. Wij hebben met z’n zessen hierin een start gemaakt en zullen 
met z’n allen ons uiterste best doen om dit te realiseren. Dit kunnen we 
uiteraard niet alleen en zullen alle hulp omarmen die geboden wordt. 
Op dit moment zijn we aan het onderzoeken hoe we als sportclub naar de 
toekomst kijken, welke visie we als club willen uitstralen en wat er voor 
nodig is om dit allemaal te bereiken.  
  
Namens de jeugdcommissie,  
  
Dave Kuiper 
 

 

Terugblik naar een Opendag van Sportclub N.E.C. in 2014 
 

Terugblik naar het toernooi “Cup van Gelderland” in 2015 



 
 
 
 

 

Zoals vroeger 

Het Lelijke 
Eendje 

 
Misschien kennen de oudere 

leden het nog wel uit het 

vroegere clubblad, 

Het Lelijke Eendje. 

 

We vonden dat deze rubriek niet 

mocht ontbreken in de 

nieuwbrief. 

 

GEHOORD OP DE EENDRACHT 
 

Er hebben zich diverse teams gemeld om het komende seizoen op de eendracht te 
komen spelen* Het valt het lelijk eendje zwaar tegen dat er nog maar zeer weinig leden 
zich bij Danny Klomp of Bram van Wijk van de sponsorcommissie zich hebben gemeld 
voor de club van 100. Spoor je baas aan om mee te doen* Jean Knipping senior heeft 2 
fusten bier beschikbaar gesteld aan het vrouwenteam wat het komende jaar op de 
Eendracht wil gaan spelen* Om wat meer reuring in de Eendracht te willen creëren is de 
Sportclub op zoek naar een carnavalsvereniging die daar de polonaise hatseflats wil 
gaan inzetten* Jeffrey onze terreinmeester wil graag een bingo organiseren* Diederik van 
NEC 4 is door Daniel van Yvey gevraagd om als persoonlijk adviseur te willen werken* 
Frank Peperzak is voornemens om een B&B te gaan starten in Colombia* Wilco van 
Schaik heeft op zijn donder gehad van Marcel Boekhoorn gezien het feit dat hij 1,7 
miljoen in ons mooi complex heeft geïnvesteerd, daarom moet hij als straf de deuren op 
de winkelsteeg weer wit schilderen* Mitchell Roelofs van NEC 4 wil dat er graag een 
toernooi naar hem wordt vernoemd* Danny van de Weerden komt het nieuwe seizoen 
terug naar NEC 1* John Percival (alias de peuk) geeft in zijn vrije tijd Thaise massage* 
Jos van de Akker gaat 1 keer in de maand yogalessen geven voor zwangere 
huismussen* de voetbal academie gaan met ingang van het nieuwe seizoen verhuizen 
naar de kleedkamers op veld 3 en 4* Naar het schijnt wil nieuwe technisch directeur 
Carlos Aalbers een algeheel alcohol verbod op de eendracht om zo tot een 
topsportklimaat te komen* de nieuwe brouwer in het clubhuis wordt Guilty Monkey Beer* 
Robin van Cleef de verzorger van NEC3 is binnenkort te zien in lingo* Joey Knipping gaat 
viraal met zijn goal tegen FC Kunde op de kelderklasse* Henk Paans die onlangs 70 
werd heeft aangekondigd dat hij stoppen met fluiten, dat hij dus 20 jaar eerder moeten 
doen* een oproep namens de jeugdvoorzitter er is voldoende ruimte om de 
(klein)kinderen van onze leden en oud leden in een NEC shirt te laten spelen* de 
kerstviering van NEC3 gecombineerd met NEC 4 was een geslaagde avond met Jeffrey 
Raijmann als kerstman* als blijk van waardering voor het opknappen van onze velden 
heeft de Oppernuilerd 2 borden besteld om deze langs veld 1 en veld 2 te zetten. op veld 
1 komt het bord ``Marcel Boekhoorn veld`` en op veld 2 het bord ``Wilco van Schaik 
veld``  
 
ter afsluiting wil ik iedereen een hele fijne kerst toewensen met heel veel gezondheid en 
een zeer mooi 2023 voor iedereen. tevens roep ik alle leden en oud leden op om het 
komende  de schouders te zetten onder de toekomst van onze sportclub want het 
komende jaar is echt van levensbelang*  

 
Het Lelijk Eendje. 

 

Fictie 

Anekdotes 

Het is niet de bedoeling om 

iemand te kwetsen of de spot te 

drijven, integendeel. 

 

Een anonieme column met als 

synoniem “Het Lelijke Eendje” 

 

Heeft u klachten meld dit gerust. 

info@scnec.nl 

mailto:info@scnec.nl


Rondje om de velden. 
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• Sportclub N.E.C. 1 
Betreffende het 1ste team gaat het nog niet goed 
De verwachtingen van de technische commissie zijn nog niet helemaal 
uitgekomen mede door heel veel blessures staan wij veel te laag. 
Na de winterstop zullen weer diverse spelers aanhaken 
en hopen, dat wij weer snel de weg omhoog gaan! 

 

• Sportclub N.E.C. 2 
NEC2  heeft de goede voorbereiding  en competitiestart doorgetrokken 
in de eerste seizoenshelft, die uiteindelijk als medekoploper afgesloten is. 
Op het moment van schrijven stond alleen de bekerwedstrijd tegen GSV 2 nog 
op het programma (inmiddels wel bekent, 3-1 winst). Met deze winterse 
temperaturen maar goed ook! 
Na de winterstop verder op jacht naar de titel in de 3de klasse en hopelijk door 
naar de volgende ronde van de bekercompetitie. 
 

• Sportclub N.E.C. 3 
     Afgelopen 27 November hield het team een sinterklaasmiddag  

voor de kinderen van de spelers van het team. Dit was een groot succes.  
Foto`s zijn hier te vinden. Gemaakt door Marcel van den Berg. 
18 December werd er voor de beker wedstrijd gespeeld in Wageningen  
tegen Ona`53 3. Om 11:00u werd er afgetrapt met als doel  
de volgende ronde te halen in de beker.  Helaas mocht dit niet zo zijn er werd 
er een beetje geflatteerd verloren met 6-2. 

 

• Sportclub N.E.C. 4 
De afgelopen periode was voor NEC-4 behoorlijk wisselvallig. Zo werd er  
onder andere een goede overwinning behaald tegen Beuningse Boys,  
maar werd er ook verloren van Kolping-Dynamo. Ondanks de nederlaag  
zijn er voldoende aanknopingspunten voor de laatste wedstrijd  
van dit kalender tegen SC Bemmel. Na deze wedstrijd zal de welverdiende  
(korte) winterstop voor NEC-4 aanvangen. Na de winterstop gaan wij  
met volle moed de tweede seizoenshelft tegemoet 

 

• Sportclub N.E.C. Veteranen 
 

Een kleine groep voetbal liefhebbers die op de zaterdag middag   
om 14:30u onderling een balletje trappen en na afloop genieten van een 
drankje.  
De groep kan nieuwe aanmeldingen gebruiken,  
voetbal liefhebbers tussen de 40 en …….?? zijn welkom. 
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Even voorstellen 

Een korte impressie van Ton Spaan, 
 
 
Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest bij de BVO NEC  als teammanager ben ik daarna 
overgestapt naar de club waar de BVO ooit uit is ontstaan ruim 125 jaar geleden. 
 
Met veel plezier ben ik bij het eerste elftal van SC NEC als teammanager begonnen. 
Een rol waar je veel mensen ontmoet en zaken moet regelen. Het voelt als een warm 
bad als je bij deze club binnenkomt. En als je eenmaal binnen bent bij de sportclub 
word je overal voor gevraagd. Inmiddels zit ik al een aantal jaren in het bestuur met 
de portefeuille technische zaken. Tevens ben ik lid van de sponsorclub.  
 
Ik probeer naast mijn diverse taken binnen de club ook zoveel mogelijk bij de 
trainingen aanwezig te zijn. Sowieso ben ik bij elke thuis- en uitwedstrijd van het 
eerste aanwezig.  Daarnaast probeer ik ook bij andere teams af te toe te kijken. 
 
Naast mijn werkzaamheden voor SC NEC ben ik werkzaam voor het elftal van de 
Pompekliniek , Jonker Boys. Ik ben daar op woensdagavond bij de training en op 
zaterdag als we de (thuis)wedstrijden spelen.  
 
Mijn wens is dat we met het eerste elftal van SC NEC weer snel promoveren naar de 
eerste en vervolgens hoofdklasse. Daarnaast hoop ik dat er snel een aantal 
jeugdteams bijkomen om toekomstig bestendig te zijn. We gaan komende tijd actief 
werven en het bestuur uitbreiden met mensen die de jeugd op een goede manier 
weten te binden voor de Sportclub. Wie wil er nu niet in een NEC shirt voetballen!! 
 
Daarnaast hoop ik dat vele leden, niet leden en mensen die de sportclub ook een 
warm hart toedragen lid worden van de club van 50, 100 zodat onze prachtige club 
leuke dingen kan organiseren voor de leden en we nog lang kunnen genieten van 
ONZE club. 
 
Ik zie jullie allemaal op de Eendracht, groet Ton. 
 



 

Afgelopen jaar was het jaar 'dat het weer mocht' we hebben bijna een heel 
seizoen mogen voetballen met elkaar. Wat ben ik blij dat het binnen onze 
vereniging weer draait om waar we voor opgericht zijn. Focus op voetbal en 
hopelijk laten we de ellendige Corona periode voor goed achter ons.  
 
We hebben dit jaar niet stil gezeten. Als vereniging hebben we gekeken naar 
onze toekomst. Het is hartverwarmend om te zien hoezeer dit leeft binnen de 
club. We willen vooruit, allemaal! En dat maakt dat ik kan zeggen dat ik trots ben 
op de stappen die we als bestuur en als vereniging gemaakt hebben met elkaar. 
We blijven op De Eendracht en we gaan er voor. Een mooie uitkomst van een 
bewogen jaar waarin veel onduidelijkheid was.  
 
Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor de club 
in het afgelopen jaar. En ook iedereen die de club trouw is gebleven in een 
periode waarin we de nodige uitdagingen hebben gehad.  
 
Volgend jaar gaan we voorruit! En gaan we laten zien uit welk hout wij gesneden 
zijn. Nieuwe elftallen, groei op De Eendracht en het verenigingsleven terug 
brengen in de club. Dat zijn onze doelen.  
 
Er rest mij niets anders dan iedereen een heel gelukkig, gezond, liefdevol en 
voetbalrijk 2023 toe te wensen! 
 
Jesper van den Bogaard  
Voorzitter S.C. NEC 

Einde jaar 2022. 


