Eredivisie Review - Zondag 13 augustus 2017
Algemeen

· In de 1e speelronde vielen in totaal 37 doelpunten. De laatste keer dat tijdens speelronde 1 van een
·

Eredivisie-seizoen zoveel goals vielen, was in 1995/1996 (42 goals).
In elke wedstrijd in deze speelronde vielen minimaal 3 doelpunten. De laatste keer dat dat in de
Eredivisie gebeurde, was in de 17e speelronde van het seizoen 2015/2016.

PEC Zwolle - Roda JC 4-2

· PEC Zwolle won zijn 1e Eredivisie-wedstrijd van het seizoen direct in speelronde 1. Vorig seizoen
moest de ploeg daar tot de 8e speelronde op wachten.

· PEC Zwolle maakte voor het eerst sinds 19 maart 2016 minimaal 4 doelpunten in een Eredivisie·
·
·
·
·
·
·

wedstrijd (PEC Zwolle - Willem II, 4-1).
Het 2e doelpunt van Roda JC was het 400e tegendoelpunt in de Eredivisie voor PEC in eigen huis.
Roda JC verloor zijn 3e uitwedstrijd in de Eredivisie op rij. De ploeg won op 16 oktober 2016 voor het
laatst buitenshuis.
Roda JC verloor alle 6 Eredivisie-duels met Ard van Peppen als aanvoerder.
Roda JC kreeg in 5 van zijn laatste 7 uitwedstrijden in de Eredivisie minimaal 3 doelpunten tegen.
Voor het eerst sinds 8 november 2014 maakte een tegenstander van PEC Zwolle in de Eredivisie een
eigen doelpunt. Toen scoorde Johan Kappelhof van FC Groningen in eigen doel.
Simon Gustafson is de 2e speler die bij zijn 1e Eredivisie-duel in dienst van Roda JC 2 keer trefzeker
was na Adil Ramzi op 8 september 2006 (2-2 bij FC Twente).
Simon Gustafson scoorde zijn 2e doelpunt vanaf de stip. Roda benutte voor het laatst een penalty op
20 december 2015 toen Tomi Juric uit bij Willem II scoorde. Roda verloor die wedstrijd wel met 3-2.

Feyenoord - FC Twente 2-1

· Na 34 speelrondes op rij staat Feyenoord voor het eerst niet op de bovenste plek van de ranglijst na
afloop van een competitieronde.

· Feyenoord is nu 24 thuiswedstrijden op rij ongeslagen. De laatste nederlaag in De Kuip was op 31
·
·
·
·
·
·

januari 2016.
Feyenoord kreeg voor het eerst in 2017 een Eredivisie-doelpunt tegen in de 1e helft van een
thuiswedstrijd.
FC Twente verloor zijn 4e Eredivisie-wedstrijd op rij. De langste reeks sinds oktober-november 2015,
toen de ploeg 5 Eredivisie-wedstrijden op rij verloor.
FC Twente maakte 24 overtredingen. De laatste keer dat de Tukkers er meer maakten in een
Eredivisie-duel was op 5 maart 2006 in de 2-0 thuiszege op Heracles Almelo (25 overtredingen).
Nicolai Jørgensen scoorde in zijn 3e Eredivisie-wedstrijd tegen FC Twente zijn 3e doelpunt.
Jean-Paul Boëtius gaf zijn 1e assist in de Eredivisie sinds 12 april 2015, toen hij Colin Kazim-Richards
bediende.
Fredrik Jensen maakt zijn 5e Eredivisie-doelpunt. Vorig seizoen maakte hij 4 doelpunten. Alleen de
vertrokken Enes Ünal, Mateusz Klich en Bersant Celina maakten er toen meer voor Twente.

Willem II - Excelsior 1-2

· Excelsior won 3 van zijn laatste 4 uitwedstrijden in de Eredivisie en scoorde in zijn 11e Eredivisiewedstrijd op rij.

· Dit was de 50e uitzege van Excelsior in de Eredivisie.
· Willem II verloor 7 van zijn laatste 8 Eredivisie-wedstrijden.
· Willem II begon met 8 buitenlandse spelers in de basis, het meeste sinds 2006, toen Willem II met 9
buitenlandse spelers aan een Eredivisie-wedstrijd begon.

· Zakaria El Azzouzi maakte zijn 10e Eredivisie-doelpunt. De laatste 2 waren tegen Willem II.
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· El Azzouzi werd de 12e speler met een Eredivisie-goal voor zowel Sparta als Excelsior en de 1e sinds
·
·

Eddy Ridderhof in 1986 die voor beide Rotterdamse ploegen trefzeker is op het hoogste niveau in
hetzelfde kalenderjaar.
Doelman Timon Wellenreuther maakte een eigen doelpunt in zijn 1e Eredivisie-wedstrijd.
De laatste speler met een eigen doelpunt tijdens zijn Eredivisie-debuut was Aleksandar Damcevski
namens NAC Breda tegen PSV op 16 augustus 2014 (6-1 nederlaag). De laatste doelman was Birger
Jensen op 17 september 1988 namens RKC Waalwijk tegen SC Veendam (2-0 nederlaag).

FC Groningen - sc Heerenveen 3-3

· FC Groningen maakte in 5 van zijn laatste 6 Eredivisie-wedstrijden minimaal 3 doelpunten.
· Voor het eerst sinds 3 december 2016 pakte sc Heerenveen minimaal een punt in een uitwedstrijd in
de Eredivisie.

· Mimoun Mahi werd de 1e speler die 2 penalty's benutte in 1 Eredivisie-wedstrijd voor FC Groningen
sinds Género Zeefuik op 9 februari 2013 (FC Groningen - RKC Waalwijk, 2-1).

· Mahi nam de laatste 4 strafschoppen van FC Groningen in de Eredivisie en benutte deze allemaal.
· De 0-1 van Morten Thorsby was het 1e tegendoelpunt van FC Groningen in de 1e helft van
thuiswedstrijden in de Eredivisie in 2017.

· Denzel Dumfries gaf 2 assists. Voor deze wedstrijd stond Dumfries op 1 Eredivisie-assist.
· Met ieder 13 doelpunten zijn Reza Ghoochannejhad en Mimoun Mahi samen topscorers van de
Eredivisie in 2017.

· Marco Rojas (sc Heerenveen) werd de 3e speler uit Nieuw-Zeeland in de Eredivisie, na Ivan Vicelich
(RKC Waalwijk en Roda JC) en Ryan Thomas (PEC Zwolle).
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