Page 1

Fredrikstadtfacts - Speelronde 1 (11-31 aug 2017)
Algemeen

· De Eredivisie begint komend weekend aan zijn 62e jaargang. Het eerste seizoen was in 1956/1957.
· In de Eredivisie-historie waren er 54 teams op het hoogste niveau actief. Met Ajax, PSV en Feyenoord
·
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·
·
·
·
·

·
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·
·

heeft Nederland 3 clubs die sinds 1956/1957 altijd op het hoogste niveau hebben gespeeld. De teller
staat bij de traditionele top-3 inmiddels op 2.058 wedstrijden.
FC Utrecht is de enige andere club die altijd op het hoogste niveau heeft gespeeld, in het geval van
deze club sinds 1970/1971.
De 18.402 wedstrijden in de totale geschiedenis van de Eredivisie leverden 56.584 doelpunten op,
een gemiddelde van 3,07 doelpunten per wedstrijd. In 2016/2017 kwamen de clubs niet verder dan
2.88 doelpunten per wedstrijd.
Met slechts 6 gewonnen wedstrijden staat Alkmaar onderaan de eeuwige ranglijst. De club was alleen
in het seizoen 1960/1961 actief in de Eredivisie en werd uiteindelijk 17de. Ajax won de meeste
wedstrijden in de Eredivisie-historie (1.360).
Met de terugkeer van NAC Breda is het gedegradeerde NEC de hoogst genoteerde club op de eeuwige
ranglijst van de Eredivisie die dit seizoen niet actief is op het hoogste niveau (14de).
Vorig seizoen startte de Eredivisie met NEC - PEC Zwolle (1-1). Queensy Menig (32') maakte de eerste
treffer van het seizoen, Robin Buwalda (43') kreeg de eerste gele kaart.
De eerste wissel van vorig seizoen was een dubbele wissel in de rust bij NEC waar Robin Buwalda en
Stefan Mauk van NEC vervangen werden door Mikael Dyrestam en Julian von Haacke.
De eerste rode kaart was voor Willem Huizing (Heerenveen) en de eerste eigen goal was van Nemanja
Gudelj (Ajax). Mike Havenaar verzilverde de eerste strafschop van het seizoen voor ADO tegen Go
Ahead, terwijl Paul Gladon (Heracles) in de 2e speelronde als eerste speler dat seizoen een strafschop
miste.
Het duurde tot 7 februari 2017 voor de eerste trainer het veld ruimde. Zeljko Petrovic werd bij ADO
vervangen door Alfons Groenendijk. Groenendijk bracht ADO van de 16de naar de 11de plaats in het
restant van het seizoen.
Met 51.998 bezoekers was Ajax - PSV vorig seizoen de wedstrijd met de meeste toeschouwers.
Excelsior - FC Groningen was met 3.200 de minst bezochte wedstrijd van het seizoen.
De traditionele top-3 stond vanaf speelronde 11 op de eerste 3 posities en bleef in dezelfde volgorde
op de ranglijst staan met Feyenoord op 1, Ajax op 2 en PSV op 3.
Met 109 goals is de door Ajax aangetrokken Klaas-Jan Huntelaar de actieve speler met de meeste
goals in de Eredivisie. Hij maakte er 76 voor Ajax en 33 voor Heerenveen.
Huntelaar werd bovendien 2 maal topscorer in de Eredivisie. Bij een derde topscorerstitel schaart hij
zich in het rijtje van Ruud Geels (5), Marco van Basten (4), Willy van der Kuijlen (3), Romário (3) en
Mateja Kezman (3) als de enige spelers met minimaal 3 topscorertitels.
Michel Breuer (Sparta) speelde in zijn carrière al 326 Eredvisie-wedstrijden is daarmee de actieve
speler met de meeste wedstrijden. Als hij net als vorig seizoen 32 wedstrijden speelt komt hij met 358
wedstrijden op gelijke hoogte met Earnie Stewart, Edwin Zoetebier en Theo Laseroms.
Daniel Schwaab speelde 23 Eredivisie-wedstrijden zonder er 1 te verliezen (W17-G6) en is daarmee in
de historie de Eredivisie-speler met meeste wedstrijden zonder nederlaag.
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ADO Den Haag - FC Utrecht (11 aug 2017)
Onderlinge ontmoetingen
· ADO Den Haag en FC Utrecht staan voor de 61e keer tegenover elkaar in Eredivisie-verband. Van de
·
·
·
·
·

vorige 60 ontmoetingen eindigden er 24 in een gelijkspel. Utrecht zegevierde 23 maal en ADO won 13
keer.
In eigen huis heeft ADO wel een positief saldo tegen Utrecht met 10 gewonnen wedstrijden
tegenover 8 nederlagen (12 gelijke spelen).
Drie van de laatste 4 ontmoetingen tussen deze ploegen in de Eredivisie eindigden onbeslist, de
andere werd door Utrecht op bezoek in Den Haag gewonnen met 0-2.
Die 0-2 is de laatste ontmoeting in Den Haag tussen de teams. Op 4 december 2016 scoorden Nacer
Barazite (29') en Sébastien Haller (83') voor de bezoekers. Tom Beugelsdijk moest met 2 keer geel
vertrekken voor ADO.
De laatste overwinning van ADO op Utrecht was op eigen veld. Op 12 april 2015 werd het 2-0 door
doelpunten van Roland Alberg (73, penalty) en Gervane Kastaneer (85'), op aangeven van Alberg.
FC Utrecht en ADO Den Haag ontmoetten elkaar in de Eredivisie nog nooit in de eerste speelronde.

ADO Den Haag
· Afgelopen seizoen stond ADO na 22 speelronden, en na de eerste wedstrijd onder nieuwe trainer
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Alfons Groenendijk, op de laatste plaats. In de resterende 12 wedstrijden leidde Groenendijk de club
naar de 11e plaats aan het einde van het seizoen.
ADO Den Haag begon de afgelopen 4 seizoenen de competitie telkens op eigen veld. Na nederlagen
tegen PSV (2013/2014) en Feyenoord (2014/2015) speelde de club gelijk tegen PSV (2015/2016) en
won ADO vorig seizoen van Go Ahead Eagles (3-0).
De laatste keer dat ADO 2 seizoenen op rij de competitie met een overwinning begon, was in
1976/1977 en 1977/1978 toen respectievelijk HFC Haarlem en Feyenoord met 2-1 klop kregen in het
Zuiderpark.
De laatste 2 seizoenen waarin ADO degradeerde naar de Eerste Divisie startte de ploeg met een
thuisnederlaag: 2-3 tegen sc Heerenveen in 2006/2007 en 0-3 tegenVitesse in 1991/1992.
ADO Den Haag bleef de laatste 6 thuisduels van vorig Eredivisie-seizoen ongeslagen. De laatste keer
dat ADO 7 thuiswedstrijden op rij ongeslagen bleef, was tussen oktober 2014 en februari 2015 (8 op
rij).
ADO scoorde in 3 van de laatste 4 thuisduels in de Eredivisie 4 keer. Zowel Roda JC (4-1), FC
Groningen (4-3) en Excelsior (4-1) kregen er 4 om de oren. Alleen PSV (1-1) voorkwam meerdere
tegengoals in deze reeks.
Lex Immers keert terug op het oude nest. Hij speelde van 2007-2012 voor ADO en kwam in die
periode tot 114 Eredivisie-wedstrijden (19 goals).
Immers scoorde in elk van zijn laatste 3 Eredivisie-wedstrijden met ADO tegen FC Utrecht (3 goals
totaal), in 2010, 2011 en 2012.
Edouard Duplan speelde van 2010-2015 bij Utrecht (100 Eredivisieduels, 23 goals).
Voor de Noorse aanwinst Bjørn Johnsen is Nederland het 6e land waarin hij de afgelopen 7 jaar actief
was, na Noorwegen, Spanje, Portugal, Bulgarije en Schotland.
Alfons Groenendijk speelde 51 Eredivisiewedstrijden voor FC Utrecht (1998-2001, 7 goals).
Nick Kuipers is geschorst.

FC Utrecht
· FC Utrecht startte de afgelopen 13 Eredivisie-seizoenen slechts 1 keer met een overwinning. Op 1
·

augustus 2009 werd er op bezoek bij RKC Waalwijk gewonnen met 0-1.
De laatste 7 seizoenen, sinds die overwinning op RKC in 2009, pakte Utrecht nog maar 2 keer een
punt op de 1e speeldag: 0-0 tegen VVV in 2011/2012 en 1-1 tegen Go Ahead Eagles in 2013/2014. De
overige 5 openingsduels werden verloren.
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· De 1e uitwedstrijd van een nieuw Eredivisie-seizoen leverde Utrecht in 47 seizoenen slechts 11 keer
een overwinning op. De Domstedelingen gingen 24 keer onderuit en deelden 12 keer de punten.

· FC Utrecht won 7 van de laatste 8 wedstrijden in de Eredivisie. De enige nederlaag in deze reeks was
op 16 april op bezoek bij Feyenoord (2-0).

· Geen ploeg verzamelde in de laatste 8 speelronden van afgelopen Eredivisie-seizoen zoveel punten
als FC Utrecht (21). Ajax (19), PSV (18), Feyenoord (16) en ADO (16) volgen op afstand.

· Cyriel Dessers hielp NAC Breda met 7 goals in 4 nacompetitieduels aan promotie afgelopen mei.
· Alleen PSV (236) en Roda JC (224) maakten meer Eredivisie-doelpunten van Belgische spelers dan FC
·
·
·
·
·

Utrecht (116).
De van Paris Saint-Germain gehuurde Jean-Christophe Bahebeck scoorde namens Pescara in zijn
laatste 2 Serie A duels van afgelopen seizoen, allebei uitwedstrijden.
Bahebeck kan de 8ste Fransman worden die voor Utrecht in actie komt in de Eredivisie. Wat betreft
buitenlandse spelers heeft Utrecht alleen meer Belgische (11) en Engelse spelers (9) gehad die in de
Eredivisie hebben gespeeld.
Ramon Leeuwin speelde van 2010-2013 45 Eredivisieduels voor ADO (0 goals).
Mark van der Maarel debuteerde tegen ADO Den Haag in de Eredivisie (ADO - FC Utrecht 0-1, 20
september 2009).
Robin van der Meer debuteerde tegen ADO Den Haag in de Eredivisie (ADO - Go Ahead Eagles 3-0, 6
augustus 2016).
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PSV - AZ (12 aug 2017)
Onderlinge ontmoetingen
· PSV won de laatste 7 wedstrijden tegen AZ in de Eredivisie. Alleen Ajax (9 en 8) en Feyenoord (8)
hadden ooit langere zegereeksen tegen de Alkmaarders in de Eredivisie.

· PSV won de laatste 8 thuisduels met AZ in de Eredivisie en incasseerde in de laatste 4 geen
·
·
·
·

tegentreffers.
De onderlinge balans tussen deze teams in de Eredivisie in 78 wedstrijden is 47 gewonnen
wedstrijden voor PSV en 17 voor AZ (14 gelijk). In Eindhoven won PSV 30 van de 39 keer (G5-V4).
PSV en AZ ontmoetten elkaar 3 keer eerder tijdens speelronde 1 en steeds won de thuisclub. In
1979/1980 en 2011/2012 trok AZ thuis aan het langste eind en in 1978/1979 won PSV in Eindhoven
met 3-1.
In 2013 stonden deze teams tegenover elkaar in de finale van de KNVB-beker. In De Kup won AZ met
2-1 door goals van Adam Maher en Jozy Altidore.
Als coach heeft Phillip Cocu alle 6 de confrontaties met John van den Brom gewonnen.

PSV
· PSV werd alle seizoenen waarin het tegen AZ de competitie opende uiteindelijk 3e, met Ajax telkens
als kampioen.

· Voor het eerst sinds 2009/2010 begint PSV de competitie weer eens in eigen huis. Destijds werd het
thuis 3-3 tegen VVV-Venlo.

· De laatste keer dat PSV op speeldag 1 in eigen huis onderuit ging, was op 15 augustus 1971 tegen
MVV (0-2).

· PSV verloor slechts 1 van zijn laatste 28 Eredivisie-wedstrijden, de 2-1 nederlaag tegen Feyenoord op
26 februari in De Kuip door de eigen (video-scheidsrechter) -goal van doelman Jeroen Zoet.

· PSV won zijn laatste 11 thuiswedstrijden in de Eredivisie. De laatste keer dat PSV een langere reeks
·
·
·
·
·
·
·
·

noteerde was een een serie van 13 thuiszeges tussen mei 2014 en februari 2015. In deze reeks werd
ook AZ opzij gezet (3-0).
PSV kreeg in zijn laatste 5 thuisduels in de Eredivisie slechts 1 goal tegen. In deze reeks was alleen Ted
van de Pavert (PEC) namens een uitploeg trefzeker in het Philips Stadion.
De laatste 3 Eredivisie-seizoenen verloor PSV thuis slechts 3 keer: 2 maal van Ajax en 1 keer van
Feyenoord. De laatste keer dat PSV in de Eredivisie thuis verloor van een ploeg buiten de traditionele
top-3 was op 29 maart 2014 tegen FC Groningen (2-3).
Luuk de Jong scoorde niet in zijn laatste 6 Eredivisie-wedstrijden. In december 2016 - februari 2017
beëindigde hij een reeks van 6 duels zonder doelpunt met een treffer tegen AZ.
In totaal maakte De Jong 9 Eredivisie-doelpunten tegen AZ (6 voor PSV, 3 voor Twente). Daarmee is
het zijn favoriete tegenstander (Heerenveen volgt met 8 goals).
De Jong kan de 6e speler in de Eredivisie worden die 10 of meer goals maakt tegen AZ. Willy van der
Kuijlen (16) maakte de meeste.
Hector Lozano kan de 7e Mexicaan worden die scoort in de Eredivisie. Vorig seizoen maakte Héctor
Moreno in de eerste thuiswedstrijd van PSV de eerste treffer in het eigen stadion van dat seizoen, in
het duel met zij oude club AZ: 1-0 winst op 14 augustus 2016.
Nicolas Isimat-Mirin debuteerde tegen AZ in de Eredivisie (PSV - AZ 3-0, 18 oktober 2014).
Derrick Luckassen is geschorst.

AZ
· AZ begint het Eredivisieseizoen 2017/2018 met een uitwedstrijd. De laatste keer dat dit gebeurde was
in 2014 en toen won AZ met 0-3 bij Heracles Almelo. De 2 seizoenen daarna startten de Alkmaarders
thuis en werd er verloren van Ajax (0-3) en gelijkgespeeld tegen sc Heerenveen (2-2).
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· In de seizoenen waarin AZ zijn eerste wedstrijd van het seizoen speelde tegen PSV, eindigde de club in
de top 4: 4e in 1978/1979, 2e in 1979/1980 en 4e in 2011/2012.

· AZ won in de laatste 10 Eredivisieseizoenen slechts 1 keer de 1e uitwedstrijd van het seizoen (G3-V6).
Op 9 augustus 2014 wonnen de Alkmaarders op bezoek bij Heracles (0-3).

· AZ verloor de laatste 2 duels in de Eredivisie (reguliere competitie). De Alkmaarders kunnen voor het
·
·
·
·
·
·

eerst sinds november-december 2015 (minimaal) 3 keer op rij verliezen. Die reeks begon destijds met
een 3-0 uitnederlaag bij PSV.
AZ is 1 goal verwijderd van zijn 2200e treffer in de Eredivisie. AZ is de 8e club die deze mijlpaal kan
bereiken.
Inclusief de bekerfinale en play-offs verloor AZ in alle competities 6 van zijn laatste 8 duels. buiten
Alkmaar. De uitzonderingen in deze reeks waren de zeges uit bij Heracles in de Eredivisie (1-2) en op
bezoek bij Groningen in de play-offs (1-4).
Alireza Jahanbakhsh scoorde in zijn laatste 3 duels van vorig seizoen, in de Eredivisie en play-offs. Hij
maakte in 3 competitiewedstrijden tegen PSV nog geen doelpunt.
Stijn Wuytens begon zijn loopbaan in 2008/2009 bij PSV voordat hij werd verhuurd aan De
Graafschap. Hij kwam uiteindelijk tot 27 duels voor PSV (2008-2012).
Gino Coutinho speelde in mei 2001 zijn eerste 4 Eredivisieduels voor PSV.
Fred Friday maakte op 4 februari 2017 tegen PSV zijn eerste doelpunt in de Eredivisie (AZ - PSV 2-4, 4
februari 2017).
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VVV-Venlo - Sparta Rotterdam (12 aug 2017)
Onderlinge ontmoetingen
· VVV-Venlo en Sparta Rotterdam speelden 34 keer tegen elkaar in Eredivisie-verband, meest recent in
2009/2010. VVV won 9 ontmoetingen en Sparta 15 (10 gelijk).

· In Venlo is de balans tussen deze ploegen meer in evenwicht met 6 overwinningen voor de thuisploeg
·
·
·
·
·
·

en 5 voor de uitploeg (6 gelijk).
De laatste ontmoeting tussen deze teams in competitieverband was in de Eerste Divisie. Op 24
augustus 2015 werd het 1-1 door doelpunten van Loris Brogno (6') en Ralf Seuntjens (66').
Sparta werd in dat seizoen kampioen van de Eerste Divisie en werd een seizoen later opgevolgd door
VVV.
De laatste overwinning van Sparta in Venlo in de Eredivisie was op 26 maart 1994 (1-4) door
doelpunten van Arjan van der Laan (11'), Winston Bogarde (18'), Nico Jalink (43') en Dennis de Nooijer
(88'). Maurice Graef, topscorer allertijden van VVV, maakte het doelpunt voor de thuisploeg.
VVV ontving 1 keer eerder een Rotterdamse ploeg in de eerste speelronde in de Eredivisie. In
1985/1986 verloor de ploeg met 0-1 van Feyenoord.
Twee keer trof Sparta een club uit Limburg in de eerste speelronde, beide keren in eigen huis. In 1996
en 2000 speelde de club gelijk tegen respectievelijk Fortuna Sittard (0-0) en Roda JC (2-2).
Maurice Steijn en Alex Pastoor houden elkaar als trainer in de Ere- en Eerste Divisie in evenwicht.
Beiden wonnen 2 keer en 3 maal werd het gelijk.

VVV-Venlo
· VVV-Venlo startte de laatste 11 seizoenen waarin het in de Eredivisie acteerde steeds met puntverlies
·
·
·
·
·
·
·

(6 nederlagen, 5 gelijke spelen). De laatste keer dat VVV begon met een overwinning was op 26
augustus 1978 tegen ADO Den Haag (1-0).
VVV is ongeslagen in zijn laatste 4 Eredivisie-duels (gespeeld in 2012/2013). De laatste keer dat VVV in
5 opeenvolgende wedstrijden ongeslagen bleef in de Eredivisie was in april 2008 - september 2009
(7).
VVV speelde zijn laatste 2 thuiswedstrijden in de Eredivisie gelijk en verloor de 2 daarvoor. RKC
Waalwijk was de laatste ploeg die geen punt pakte op bezoek bij VVV (1-0 nederlaag voor RKC).
VVV hield in de laatste 2 wedstrijden de nul (0-0 Groningen, 1-0 winst Vitesse) in de Eredivisie. De
laatste keer dat de ploeg 3 keer op rij een clean sheet behaalde in de Eredivisie was in augustus 1993
tegen achtereenvolgens FC Volendam (2-0), FC Groningen (3-0) en Go Ahead Eagles (1-0).
In de afgelopen 3 seizoenen maakte niemand meer doelpunten in de Jupiler League dan Ralf
Seuntjens (61). Hij kan na 9 seizoenen in de Eerste Divisie nu zijn debuut op het hoogste niveau
maken.
Clint Leemans scoorde viermaal in zijn laatste 5 duels van afgelopen seizoen.
Jerold Promes heeft een verleden bij Sparta Rotterdam (39 duels 1 goal, 2007-2009).
Danny Post is geschorst.

Sparta Rotterdam
· Sparta Rotterdam startte een Eredivisie-seizoen de laatste 20 keer met puntverlies (7 gelijke spelen,
·
·
·

13 nederlagen). De laatste keer dat de Spartanen hun Eredivisie-seizoen openden met een
overwinning was op 16 augustus 1987 toen FC Utrecht met 6-2 werd verslagen.
De laatste keer dat Sparta zijn Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd begon, was in 2005 toen er op
bezoek bij AZ in Alkmaarderhout met 3-0 werd verloren.
Sparta won zijn laatste 2 Eredivisie-wedstrijden (1-0 tegen FC Twente en 1-3 tegen Go Ahead). De
laatste keer dat Sparta 3 keer op rij won in de Eredivisie was in oktober - november 2009.
Met het winnen van de laatste uitwedstrijd van vorig seizoen kan Sparta ook opeenvolgende
uitwedstrijden winnen in de Eredivisie, dat zou dan voor het eerst zijn sinds 1997 toen RKC en NAC
Breda uit werden verslagen.
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· Michel Breuer begint aan zijn 20e opeenvolgende seizoen in het Nederlands betaald voetbal. Geen
enkele andere speler is momenteel zo lang onafgebroken actief in de Eredivisie en/of Eerste Divisie.

· Dit kan ook de 20ste ontmoeting met VVV worden voor Breuer in alle competities: W11-G6-V2. Hij
scoorde eenmaal tegen de de club uit Venlo, op 15 september 2012 tijdens VVV - NEC 2-2.

· Loris Brogno werd vorig seizoen met 7 goals topscorer van Sparta in de Eredivisie. Vier van die 7
·
·

treffers maakte hij in zijn eerste 4 duels van het seizoen, allemaal in augustus 2016. Hij scoorde
daarna nog 3 keer in de volgende 18 wedstrijden die hij speelde.
Mathias Pogba maakte al zijn 4 doelpunten vorig seizoen met het hoofd.
Ryan Sanusi debuteerde tegen VVV-Venlo in de Eredivisie (VVV-Venlo - Willem II 4-1, 10 november
2012).
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Heracles Almelo - Ajax (12 aug 2017)
Onderlinge ontmoetingen
· Ajax verloor in de Eredivisie niet meer van Heracles Almelo sinds de 3 nederlagen op rij in 1964-1965.
· Ajax is momenteel 28 Eredivisie-wedstrijden tegen Heracles ongeslagen (22 winst, 6 gelijk). Dit is de
·
·

langst lopende reeks voor de Amsterdammers tegen teams die op dit moment actief zijn in de
Eredivisie.
De laatste keer dat Heracles in de Eredivisie van van Ajax won, was op 21 februari 1965 (1-0). Hennie
van Nee (41') maakte die dag op het Gemeentelijk Sportpark Almelo de enige goal van de wedstrijd.
Heracles en Ajax speelden 1 keer eerder tegen elkaar in de eerste speelronde van de Eredivisie. In
1962/1963 won Ajax met 1-0 in Amsterdam door een goal van Cees Groot. Dit was tevens de eerste
wedstrijd ooit van Heracles in de Eredivisie.

Heracles Almelo
· De laatste 6 seizoenen begon Heracles Almelo het nieuwe Eredivisie-seizoen telkens met
puntenverlies tijdens speelronde 1 (G3-V3).

· De laatste keer dat Heracles een Eredivisie-seizoen met een overwinning begon, was in 2010/2011
·
·
·
·
·
·
·

toen Willem II in Almelo met 3-0 werd verslagen.
Heracles won en verloor exact 6 keer in zijn laatste 12 Eredivisie-wedstrijden (uit en thuis). Heracles
scoorde net even iets vaker (25 keer) in deze reeks dan de tegenstanders (20).
Tim Breukers begint aan zijn 9e Eredivisie-seizoen bij Heracles en evenaart daarmee recordhouder
Kwame Quansah.
Alleen Quansah (262), Everton (218) en Mark Looms (195) speelden meer Eredivisie-duels voor
Heracles dan Breukers (175).
Breukers won nog nooit van Ajax: 11 duels W0-G1-V10.
Lerin Duarte verruilde in 2013/2014 Heracles voor Ajax, maar kwam er slechts tot 18 duels en 3 goals
in anderhalf jaar tijd. Via Heerenveen en NAC keerde hij vorig seizoen terug in Almelo.
Samuel Armenteros maakte 1 doelpunt tegen Ajax in 12 duels (alle competities). Dat doelpunt maakte
hij in zijn meest recente ontmoeting met de ploeg, de 4-1 nederlaag in Amsterdam op 26 februari
2017.
Als trainer won John Stegeman nog nooit van Ajax in de Eredivisie (G1-V5).

Ajax
· Geen enkele ploeg boekte zo veel overwinningen tijdens speelronde 1 van een Eredivisie-seizoen als
Ajax. Van de 61 openingsduels wonnen de Amsterdammers er 49 (7 gelijk, 5 verlies).

· Geen team scoorde ook zo vaak tijdens speelronde 1 van een Eredivisie-seizoen als Ajax (174). PSV
·
·
·
·
·
·
·

volgt met 147 treffers.
Ajax won zijn eerste uitwedstrijd van een nieuw Eredivisie-seizoen de laatste 3 keer. De laatste keer
dat dit niet lukte was op 11 augustus 2013 tegen AZ (3-2).
Ajax heeft nu 35 speelronden achter elkaar niet meer bovenaan gestaan. De laatste keer dat de club
minstens 36 speelronden geen lijstaanvoerder was, was vanaf de start van het seizoen 2004/05 tot en
met speelronde 5 van het seizoen 2005/2006: 39 ronden.
In de seizoenen waarin Feyenoord regerend kampioen was (9 keer), won Ajax 6 keer de titel.
Ajax verloor in 2017 slechts 1 Eredivisie-wedstrijd, op bezoek bij PSV werd het 1-0 voor de
Eindhovenaren. Van de overige 16 wedstrijden werden er 14 gewonnen.
Met een winstpercentage van 71,6% is augustus de maand waarin Ajax relatief het vaakst een
Eredivisie wedstrijd wint. Van de 162 werden er 116 gewonnen.
Vorig seizoen verspeelde Ajax in de Eredivisie 9 keer punten. In 7 gevallen kwam dit puntverlies na
een midweekse wedstrijd (8 keer Europees, 1 keer beker).
Van de huidige spelers in de Eredivisie scoorde niemand zo vaak in de eerste speelronde als Klaas-Jan
Huntelaar (6 keer). Het record staat op naam van Willy van der Kuijlen (12).
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· De jarige Huntelaar - hij wordt 34 op 12 augustus - scoorde al 4 keer in de eerste wedstrijd van Ajax in
·
·
·
·
·

een Eredivisie-seizoen. Hij is 2 doelpunten verwijderd van het clubrecord van Johan Cruijff, die 6 keer
scoorde op de eerste speeldag van Ajax in de Eredivisie.
Huntelaar scoorde alleen vaker tegen NAC (9 keer) als tegen Heracles (8) in de Eredivisie. Hij scoorde
in 6 van de 7 wedstrijden met Heracles, inclusief de laatste 4.
Alleen Jeremain Lens (10 doelpunten) en Afonso Alves (9) scoorden vaker tegen Heracles in de
Eredivisie dan Huntelaar.
Matthijs de Ligt viert zijn 18e verjaardag jaar op de dag van de wedstrijd.
De Ligt maakte op 26 februari 2017 tegen Heracles zijn eerste doelpunt in de Eredivisie (Ajax Heracles 4-1, 26 februari 2017).
David Neres debuteerde tegen Heracles in de Eredivisie (Ajax - Heracles 4-1, 26 februari 2017).
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Vitesse - NAC Breda (12 aug 2017)
Onderlinge ontmoetingen
· Vitesse heeft 6 van de laatste 7 Eredivisie-wedstrijden tegen NAC gewonnen. De enige uitzondering
was de laatste thuiswedstrijd op 25 oktober 2014 toen het 2-2 werd in de GelreDome.

· In die laatste wedstrijd tussen de teams werden de doelpunten van de thuisploeg gemaakt door

·
·
·
·
·

Marko Vejinovic vanuit een penalty en een directe vrije trap. Adnane Tighadouini (61', 86') scoorde
beide goals voor NAC, waarvan de laatste uit een directe vrije trap. Erik Falkenburg miste in de 42e
minuut een penalty voor NAC.
Deze reeks van 7 ongeslagen wedstrijden van Vitesse tegen NAC volgen op een reeks van 9
wedstrijden zonder overwinning voor de Gelderlanders (G5-V4).
De laatste keer dat NAC op bezoek bij Vitesse won was op 14 maart 2009. De 0-3 overwinning kwam
tot stand door doelpunten van Nourdin Boukhari (21'), Anthony Lurling (49') en Csaba Fehér (58').
De totale onderlinge balans van 50 Eredivisie-wedstrijden tussen deze teams is 20 overwinningen
voor Vitesse en 11 voor NAC Breda. Het treffen eindigde 19 keer onbeslist.
Het laatste gepromoveerde team dat met 3 punten terugkeerde uit de GelreDome was Excelsior op
15 mei 2011 (1-4). De 13 wedstrijden erna waren 12 keer een overwinning voor Vitesse en 1 gelijkspel
(Go Ahead).
Er kan een elftal Premier League -huurlingen/aankopen worden opgesteld in dit duel: NAC heeft 6
huurlingen van Manchester City in dienst en nam bovendien James Horsfield definitief over van City.
Vitesse heeft 4 huurlingen van Chelsea in de selectie en nam in de zomer Mukhtar Ali definitief over
van de Londenaars.

Vitesse
· Vitesse opende 1 keer eerder een Eredivisie-seizoen tegen een promovendus. Op 21 augustus 1996
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

gingen de Arnhemmers op bezoek bij AZ en wonnen met 0-2.
Vitesse startte een Eredivisie-seizoen 12 keer met een thuisduel. Slechts 5 keer bleven de punten in
Arnhem (4 keer gelijk, 3 maal verlies).
Vitesse won afgelopen Eredivisie-seizoen 4 van zijn laatste 5 thuisduels. In deze reeks boekte de ploeg
alleen op 23 april tegen Feyenoord geen overwinning (0-2).
Vitesse won in de Eredivisie 12 van zijn laatste 13 thuisduels tegen een promovendus. Alleen op 27
april 2014 hield Go Ahead de thuisploeg van een zege af (2-2).
Op 15 mei 2011 verloor Vitesse voor het laatst thuis in de Eredivisie van een promovendus. Die dag
was Excelsior met 1-4 te sterk in de GelreDome.
De naar FC Basel vertrokken Ricky van Wolfswinkel maakte 7 van de laatste 9 goals van Vitesse in alle
competities.
Luc Castaignos maakte zijn laatste Eredvisie-doelpunt in een wedstrijd tegen NAC, op 28 februari
2015 (FC Twente - NAC 1-1). Zijn allereerste goal was tegen Vitesse, op 29 augustus 2010 (Feyenoord Vitesse 4-0).
Tim Matavz scoorde nog nooit tegen NAC: 11 duels in alle competities.
Adnane Tighadouini speelde tussen 2014 en 2015 in totaal 42 Eredivisie-duels voor NAC Breda (15
goals).
Guram Kashia maakte op 18 september 2010 zijn Eredivisie-debuut tegen NAC. Die dag speelde hij
met Vitesse 0-0 gelijk tegen de ploeg uit Breda.
Thulani Serero maakte op 25 augustus 2012 tegen NAC zijn 1e doelpunt ooit in de Eredivisie (5-0 zege
Ajax).

NAC Breda
· NAC Breda is na 2 seizoenen Jupiler League weer terug in de Eredivisie. Op 17 mei 2015 speelde NAC
voor het laatst een Eredivisie-due; (4-5 nederlaag tegen FC Groningen), waarna de ploeg via de
nacompetitie degradeerde.
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· NAC verloor in 2014/2015 zijn laatste 3 Eredivisie-duels en bleef de laatste 6 speelrondes zonder
overwinning (G3-V3). De laatste Eredivisie-zege boekte NAC op 20 maart 2015: 3-4 bij FC Utrecht.

· De laatste 5 seizoenen waarin NAC in de Eredivisie acteerde, won de ploeg geen enkele keer tijdens
·
·
·
·
·

speelronde 1 (G4-V1). De laatste keer dat de ploeg het nieuwe seizoen begon met een zege was op 2
augustus 2009 toen uit bij ADO Den Haag met 1-2 werd gewonnen.
Geen enkele ploeg verloor zo vaak (25) en kreeg zo veel goals tegen (85) tijdens speelronde 1 van een
Eredivisie-seizoen als NAC Breda.
NAC won slechts 1 van zijn laatste 16 Eredivisie-duels in de maand augustus (G6-V9): 3-1 thuis tegen
PEC Zwolle op 31 augustus 2014.
Jeff Stans debuteerde tegen Vitesse in de Eredivisie. Op 4 december 2011 verloor hij met RKC
Waalwijk met 4-0 op bezoek in Arnhem.
Trainer Stijn Vreven speelde tussen 2004 en 2006 in totaal 46 Eredivisie-duels namens Vitesse (0
goals).
Vreven maakte op 9 maart 2003 zijn laatste Eredivisie-goal in zijn carrière. De Belg scoorde die dag
namens FC Utrecht op bezoek bij Vitesse (1-4 zege).
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PEC Zwolle - Roda JC Kerkrade (13 aug 2017)
Onderlinge ontmoetingen
· Vorig seizoen bleef Roda JC ongeslagen in beide duels met PEC Zwolle. Het werd 2-1 in Kerkrade en 00 in Zwolle.

· PEC Zwolle had zijn voorgaande 3 thuisduels met Roda in de Eredivisie gewonnen.
· Die 2-1 zege op 6 april 2017 was de eerste uit/thuis-overwinning van Roda tegen PEC in 15 jaar, sinds
29 november 2002 (2-0 in Kerkrade).

· In totaal won PEC 7 van zijn 16 thuiswedstrijden tegen Roda JC (W7-G4-V5).
· De laatste uitzege van Roda in Zwolle stamt van 10 maart 1989 (0-1, Michel Haan).

PEC Zwolle
· PEC Zwolle eindigde vorig seizoen als 14de, de laagste klassering sinds de terugkeer in de Eredivisie in
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2012/2013.
In de laatste 7 seizoenen op het hoogste niveau won Zwolle slechts 2 maal zijn openingswedstrijd van
het seizoen, in 2013/2014 en 2014/2015.
PEC begon vorig seizoen met een remise bij NEC (1-1) en boekte pas in zijn 8ste duel zijn eerste zege,
2-1 thuis tegen ADO.
Zwolle hield in 2017 na de winterstop slechts één keer zijn doel schoon, op 10 februari thuis tegen
NEC (2-0).
Zwolle heeft op eigen veld 398 tegengoals gekregen in de Eredivisie.
Bram van Polen begint zijn 11e seizoen als speler van PEC (Ere- en Eerste Divisie). Niemand in de
huidige Eredivisie speelt momenteel langer voor 1 club.
Diederik Boer keerde terug bij PEC waar hij in 2002/2003 zijn debuut maakte. In 2014/2015 stapte hij
over naar Ajax. Alleen Albert van der Haar (455) speelde meer competitiewedstrijden voor PEC dan
Boer (297) in Ere- en Eerste Divisie.
Stef Nijland heeft in zijn laatste 16 Eredivisieduels niet gescoord (speelde 360 minuten in die 16
duels).
Youness Mokhtar maakte zijn laatste goal in de Eredivisie in de 2-1 uitnederlaag tegen Roda JC op 6
april 2017. Mokhtar was in zijn 4 Eredivisiewedstrijden tegen Roda goed voor 2 goals en 2 assists.
John van 't Schip zit voor het eerst sinds het seizoen 2001/2002 (FC Twente) weer als hoofdtrainer op
de bank in de Eredivisie. Hij werd dat seizoen met Twente 12de.
Sindsdien was hij eenmaal interim-coach bij Ajax, 10 mei 2009 in de 1-0 thuiszege op Twente. Hij nam
destijds de plaats in van Marco van Basten die één speelronde vóór het eind van het seizoen was
opgestapt.
Ryan Thomas (1 februari 2014) en Piotr Parzyszek (De Graafschap, 11 maart 2016) maakten hun
eerste Eredivisietreffer in duels met Roda JC.

Roda JC Kerkrade
· Roda JC eindigde in zijn laatste 5 seizoenen op het hoogste niveau in het rechterrijtje. In de 9
·
·
·
·

seizoenen daarvóór overkwam de club dat maar een keer, in 2008/2009 toen Harm van Veldhoven
trainer was.
Van Veldhoven is deze zomer teruggekeerd bij Roda als technisch directeur.
De Limburgers wonnen vorig seizoen slechts 1 uitwedstrijd, bij Excelsior (0-1, 16 oktober 2016).
Sindsdien heeft de club al 12 uitduels op rij niet gewonnen (G5-V7).
Roda begon vorig seizoen met een 1-1 thuis tegen Heracles en boekte pas in de 9e wedstrijd zijn
eerste zege (de 0-1 bij Excelsior). Dit betekende de slechtste start van Roda in zijn historie.
Roda kreeg al 46 wedstrijden in alle competities op rij geen strafschop, de langste serie van alle
huidige clubs. De laatste penalty voor de Limburgers dateert uit de 3-0 nederlaag bij De Graafschap
op 11 maart 2016 toen Rydell Poepon miste.
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· Roda benutte voor het laatst een penalty op 20 december 2015 toen Tomi Juric uit bij Willem II
scoorde. Roda verloor wel met 3-2. Sindsdien speelde Roda 57 wedstrijden in alle competities.

· De club gebruikte vorig seizoen ijn de Eredivise 30 spelers, alleen Go Ahead Eagles gebruikte er meer
(31).

· Roda maakte vorig seizoen maar 9 doelpunten in uitwedstrijden, het minste van alle clubs.
· Robert Molenaar begint aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in de Eredivisie. Hij was vanaf 2015/2016
coach van Volendam, waar hij in april 2017 werd ontslagen.

· Daryl Werker heeft in de laatste 3 wedstrijden van Roda JC Kerkrade in de Eredivisie een gele kaart
·
·

gekregen.
Gyliano van Velzen maakte op 6 april 2017 tegen PEC Zwolle zijn eerste doelpunt in de Eredivisie
(Roda JC - PEC Zwolle 2-1, 6 april 2017).
Marcos Gullón maakte op 8 april 2016 tegen PEC Zwolle zijn eerste doelpunt in de Eredivisie (PEC
Zwolle - Roda JC 3-1, 8 april 2016).
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Feyenoord - FC Twente (13 aug 2017)
Onderlinge ontmoetingen
· Feyenoord heeft zijn laatste 5 Eredivisie-wedstrijden tegen FC Twente gewonnen. Dat is voor de
Rotterdammers de langste serie zeges tegen de Tukkers in de Eredivisie.

· Vorig seizoen won Feyenoord zowel thuis als uit met 2-0. Nicolai Jørgensen scoorde in beide duels.
· De laatste zege van Twente op Feyenoord dateert van 11 augustus 2013 toen Twente met 1-4 won in
De Kuip.

· Dat is 1 van de 9 overwinningen van Twente tegen Feyenoord in De Kuip. De Rotterdammers wonnen
30 maal en het werd 12 maal gelijk.

· Alleen Ajax (21) en PSV (11) wonnen vaker uit bij Feyenoord (Sparta ook 9).
· Feyenoord begon een nieuw Eredivisie-seizoen 2 keer eerder tegen FC Twente. In 1991/1992 wonnen
·

de Rotterdammers thuis met 1-0 . Een seizoen later won Feyenoord met 0-5 in Enschede. De laatste
van die 2 seizoenen eindigde in een kampioenschap.
De laatste wedstrijd van Feyenoord als uittredend kampioen was thuis tegen Twente, op 14 mei 2000
(1-1).

Feyenoord
· Feyenoord won afgelopen zaterdag de Johan Cruijff Schaal. Het laatste seizoen waarin de club 2
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

prijzen pakte, was 1991/92 toen aan het begin van het seizoen de Supercup werd gewonnen en aan
het einde van de jaargang de KNVB Beker.
Feyenoord begint de competitie als regerend kampioen. Slechts één keer prolongeerde Feyenoord de
Eredivisie-titel. Dat was na het kampioenschap van 1960/1961, in het seizoen 1961/1962.
Feyenoord startte in 8 van zijn 9 seizoenen als regerend kampioen met een overwinning. De
uitzondering was 1984/1985 toen Feyenoord op bezoek bij Roda JC met 2-1 verloor. René Hofman (3')
en Edwin Gorter (58') scoorden voor Roda, Mario Been (30') voor Feyenoord. Huidig technisch
directeur van Feyenoord, Martin van Geel, speelde die dag in het shirt van Roda.
De Rotterdammers bleven afgelopen seizoen thuis ongeslagen en zijn in totaal al 23 thuiswedstrijden
op rij zonder verlies. De laatste thuisnederlaag was op 31 januari 2016 tegen ADO (0-2).
Dat is ook de laatste thuiswedstrijd in de competitie waarin Feyenoord niet scoorde.
Feyenoord won vorig seizoen zijn eerste 9 Eredivisiewedstrijden.
Met Feyenoord op het veld vielen vorig seizoen de meeste doelpunten in de Eredivisie. Met 86 voor
en 25 tegen werden er een totaal van 111 doelpunten gemaakt wanneer de Rotterdammers op het
veld stonden. AZ en Heracles volgen met 108 doelpunten.
Feyenoord stond afgelopen seizoen van begin tot eind bovenaan, alle 34 speelronden. Dat was in de
Eredivisie eerder alleen Ajax gelukt, in het seizoen 1997/1998.
Nicolai Jørgensen werd afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 21 goals. Ook leverde hij 11
assists.
Tonny Vilhena was zowel in 2016/2017 als in 2015/2016 namens Feyenoord trefzeker in de 1e
speelronde. Henk Wery was tussen 1968 en 1970 de laatste Feyenoorder die 3 seizoenen op rij
scoorde op speeldag 1.
Jens Toornstra maakte in 2016/2017 al zijn 14 competitiegoals in thuiswedstrijden.
Renato Tapia stond tussen 2013 en 2016 onder contract bij FC Twente (31 duels - 6 goals).
Steven Berghuis debuteerde in januari 2011 bij FC Twente in de Eredivisie. Hij speelde 8 duels voor de
club (1 goal) en zijn laatste wedstrijd voor Twente was de 3-2 uitnederlaag tegen Feyenoord op 18
december 2011.

Feyenoord als titelverdediger
Seizoen kampioenschap
Klassering volgend seizoen Achter
1961/1962
1962/1963
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1965/1966
1969/1970
1971/1972
1974/1975
1984/1985
1993/1994
2000/2001

2
2
2
2
3
2
2

Ajax
Ajax
Ajax
PSV
Ajax, PSV
Ajax
PSV

FC Twente
· Twente sloot vorig seizoen af met 3 opeenvolgende nederlagen.
· Vorig seizoen verloor de club zijn openingswedstrijd (Excelsior 1-2). De laatste keer dat Twente zijn
·
·
·
·

·
·
·
·

eerste duel van de competitie won, was in 2012/2013 (FC Groningen 4-1).
Twente won in de Eredivisie-historie pas 2 maal een uitwedstrijd bij de regerend kampioen, in
november 1971 bij Feyenoord (0-1) en in februari 2005 bij Ajax (1-2).
De club nam in de zomer afscheid van zijn 3 meest scorende spelers van afgelopen seizoen: Enes Ünal
(18 goals), Mateusz Klich (6) en Bersant Celina (5).
Tom Boere kroonde zich afgelopen seizoen met 33 goals voor FC Oss tot topscorer van de Jupiler
League. Boere werd daarmee de 1e speler met méér dan 30 competitiegoals in de Eerste Divisie sinds
Erik Tammer in 1991/1992 (33, Excelsior).
Met de overstap van Boere (33), Piotr Parzyszek (25, naar PEC Zwolle), Sander van de Streek (22, naar
FC Utrecht) én Cyriel Dessers (22, FC Utrecht) naar de Eredivisie is de Jupiler League de complete top4 van de topscorerslijst van 2016/2017 kwijtgeraakt. Samen was het viertal afgelopen seizoen goed
voor 102 competitiegoals.
Alleen Dick Tol, Peter Houtman en Klaas-Jan Huntelaar werden ooit topscorer van de Eerste Divisie én
de Eredivisie.
Oussama Assaidi heeft nog nooit van Feyenoord gewonnen: G2-V5.
Danny Holla won 5 maal tegen Feyenoord in de Eredivisie, maar nog nooit in de Kuip (G1-V4).
In de huidige selectie is de 20-jarige Hidde ter Avest de speler met de meeste Eredivisiewedstrijden
voor Twente.
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Willem II - Excelsior (13 aug 2017)
Onderlinge ontmoetingen
· Willem II bleef afgelopen seizoen ongeslagen tegen Excelsior. Na de 1-1 in Tilburg werd het 0-2 in
Rotterdam.

· De Tilburgers hebben hun laatste 5 thuisduels met Excelsior in de Ere- en Eerste Divisie niet
·
·
·

gewonnen (G3-V2).
Willem II boekte zijn laatste thuiszege op de Kralingers op 1 december 2007. Het werd toen 6-0, een
evenaring van de grootste zege van Willem II in de Eredivisie.
In totaal won Willem II 6 van zijn 11 thuisduels met Excelsior in de Eredivisie: W6-G3-V2.
Beide teams scoorden in 10 van de 11 ontmoetingen in Tilburg.

Willem II
· In geen van zijn laatste 5 seizoenen in de Eredivisie won Willem II zijn openingswedstrijd. In
2016/2017 begon de club met een 1-4 thuisnederlaag tegen Vitesse.

· De laatste keer dat Willem II met een overwinning begon, was in 2009/2010 (3-1 thuis tegen Vitesse).
· Willem II verloor 6 van zijn laatste 7 competitieduels aan het slot van afgelopen seizoen.
· Bij wedstrijden van Willem II vielen vorig seizoen slechts 73 doelpunten (29 voor en 44 tegen). Dat
was het kleinste aantal van alle ploegen. Wedstrijden van Roda JC volgen met 77 doelpunten.

· De 29 goals waren het minste voor Willem II sinds 1983/1984 (27 treffers).
· Fran Sol werd vorig seizoen topscorer van Willem II met 10 treffers, waarvan 1 tegen Excelsior.
· Jordens Peters gaat zijn 6e achtereenvolgende seizoen voor Willem II spelen, het meeste van alle
·

huidige Tricolores. Peters kwam namens Willem II 7 keer uit tegen Excelsior in de Eredivisie en Jupiler
League: W3-G2-V2.
De selectie van Willem II herbergt momenteel 15 nationaliteiten (inclusief de Nederlandse). De club
kende nog nooit een seizoen waarin meer dan 12 nationaliteiten voor de club in actie kwamen: 12 in
2006/2007.

Excelsior
· Dit wordt het 4e achtereenvolgende seizoen van Excelsior in de Eredivisie. Alleen tussen 1982 en
1987 (5 seizoenen) was de club langer actief op het hoogste niveau.

· Excelsior startte vorig seizoen met een 1-2 zege bij Twente. In 12 voorgaande edities op het hoogste
niveau was de club niet met een overwinning aan het seizoen begonnen.

· De Rotterdammers eindigden het seizoen met 4 zeges, gevolgd door een 4-1 nederlaag bij ADO op de
laatste speeldag.

· Excelsior heeft in zijn laatste 10 competitiewedstrijden gescoord. De laatste keer dat de club geen
·
·
·
·
·

goal maakte was in de thuisnederlaag tegen Willem II (25 februari 2017).
Anouar Hadouir begon zijn loopbaan in 2002/2003 bij Willem II.
Zakaria El Azzouzi speelde afgelopen seizoen voor Sparta Rotterdam en maakte zijn laatste goal voor
de club uit bij Willem II (27 januari 3-2 verlies).
Nigel Hasselbaink, met 10 treffers vorig seizoen de topscorers van de Kralingers, vertrok naar Israël.
Anouar Hadouir speelde 99 Eredivisieduels voor Willem II (18 goals, 2002-2007).
Luigi Bruins heeft zijn laatste 9 Eredivisiewedstrijden tegen Willem II niet gewonnen (G5-V4).
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FC Groningen - sc Heerenveen (13 aug 2017)
Onderlinge ontmoetingen
· Dit is de 47ste derby van het noorden. Heerenveen leidt de dans met 24 zeges, 11 remises en 11
nederlagen.

· Afgelopen seizoen won Heerenveen met 0-3 in Groningen en werd het 0-0 in Friesland.
· De laatste keer dat Groningen in 3 opeenvolgende derby's niet scoorde, was in de periode 2003-2004.
· De balans van de derby in Groningen is W7-G8-V8 waarbij Groningen maar 1 van zijn laatste 4
thuisduels met Heerenveen won, 3-1 op 13 september 2015.

· In 4 van de laatste 6 derby's die in Groningen werden gespeeld werd er 4 maal gescoord.
· Vorig seizoen werd het op 15 oktober 2016 0-3 voor Heerenveen. Bij Groningen werden verdedigers
Jason Davidson en Samir Memisevic door scheidsrechter Richard Liesveld uit het veld gestuurd.

FC Groningen
· In de voorgaande 8 seizoenen won FC Groningen 2 maal zijn 1e wedstrijd van het nieuwe Eredivisie·
·
·
·
·
·
·

seizoen, in 2013/2014 en 2014/2015. Vorig jaar werd er in de 1e speelronde thuis met 0-5 verloren
van Feyenoord.
FC Groningen won aan het einde van vorig seizoen 4 van zijn laatste 6 reguliere Eredivisieduels. Er
werd in deze reeks alleen verloren bij ADO (4-3) en thuis gelijk gespeeld tegen PSV (1-1).
Groningen heeft zijn laatste 5 Eredivisieduels in de maand augustus niet gewonnen (G1-V4) en in
slechts 1 van die 5 wedstrijden kwam de ploeg tot scoren: 3-4 nederlaag tegen FC Twente vorig
seizoen.
FC Groningen heeft in zijn laatste 12 thuiswedstrijden telkens gescoord. De laatste keer dat de club
thuis niet tot scoren kwam, was tegen Heerenveen (0-3) op 15 oktober 2016.
Lars Veldwijk begint aan zijn 4e club in 4 landen in 12 maanden tijd: Nottingham Forest (Engeland),
Kortrijk (België), Aalesunds FK (Noorwegen), en Groningen (NL). Daarnaast maakte hij in november
2016 zijn debuut voor Zuid-Afrika in de 1-1 vriendschappelijke interland in en tegen Mozambique.
FC Groningen is de 9e club voor Veldwijk in binnen- en buitenland sinds zijn debuut in januari 2011.
Sergio Padt is één van de 6 spelers die de afgelopen 2 seizoenen alle 68 competitieduels voor een club
meespeelden: Bram Castro en Joey Pelupessy voor Heracles, Benjamin van Leer voor Roda, Kostas
Lamprou voor Willem II en Erwin Mulder voor Heerenveen.
Samir Memisevic viert zijn 24e verjaardag op de dag van de wedstrijd.

sc Heerenveen
· sc Heerenveen begon afgelopen seizoen met een 2-2 bij AZ. De jaargang daarvoor startte de club met
een 3-1 thuiszege tegen De Graafschap.

· De Friezen begonnen het kalenderjaar 2017 met een overwinning (2-0 tegen ADO), maar leden
daarna 14 nederlagen in hun volgende 19 duels in Eredivisie, KNVB-Beker en play-offs (W3-G2-V14).

· Heerenveen heeft in 2017 al zijn 10 uitwedstrijden verloren in Eredivisie (8), beker (1) en play-offs (1).
·
·
·
·
·
·

De laatste uitzege in de Eredivisie was op 3 december 2016 bij Go Ahead Eagles (1-3).
Heerenveen verloor zijn laatste 9 uitduels in de Eredivisie. Daarmee is de club precies halverwege het
Eredivisie-record van VVV-Venlo, dat van januari 2011 tot februari 2012 18 uitduels op rij verloor.
De Friezen incasseerden in de afgelopen 5 seizoenen 95 treffers uit standaardsituaties (21 in
2016/2017), het meeste van alle clubs. Van die tegengoals kwamen er 39 via vrije trappen-situaties.
Heerenveen heeft in de laatste 4 jaar in al zijn 17 Eredivisieduels in de maand augustus gescoord.
Henk Veerman speelde vorig seizoen 23 duels, allemaal als invaller (5 goals).
Doelman Warner Hahn werd overgenomen van Feyenoord. Hij speelde namens PEC Zwolle en
Excelsior 3 keer tegen FC Groningen: 2 zeges, 1 remise, 1 tegentreffer.
Denzel Dumfries was vorig seizoen één van de 2 spelers die 10 gele kaarten ontvingen (Danny Holla
10).
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