
Speelt in de zaterdagcompetitie van de KNVB 
( 0416-691682 
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Vrijwilligers gezocht! 

 

AED-cursus 

 

Even voorstellen



Sportterrein: “DE EBBE”  
Maasdijk 20a, 4261 AD Wijk en Aalburg 
Postbus 41, 4260 AA Wijk en Aalburg 
Tel. 0416-691682 
Website: www.wilhelmina26.nl 
E-mail: info@wilhelmina26.nl 
 
 Bestuur:  
Algemeen voorzitter:  
Henk Treffers, Tel.: 06-22020537 
voorzitter@wilhelmina26.nl 
 
Secretaris:  
Will Schouten, Tel.: 06-51278005 
secretaris@wilhelmina26.nl 
 
Penningmeester: 
Roel van Dijk, Tel.: 06-53384473 
penningmeester@wilhelmina26.nl 
 
 Technische Commissie:  
Marcel de Waal, tel. 06-41188020 
Willem Kuijntjes, tel. 06-25319082 
tc@wilhelmina26.nl 
 
Wedstrijdsecretaris senioren: 
Marcel Mans, tel. 06-26873805 
wedstrijdzaken@wilhelmina26.nl 
 
 
Sponsorcommissie:  
Henk Treffers, Tel.: 06-22020537 
Eddy Hendriks, Tel.: 06-52680173 
Roel van Dijk, Tel.: 06-53384473 

Jeugdcommissie:  
Jeugdcoördinators 
Jeroen van Herwijnen 
jeugd@wilhelmina26.nl  
Sjon Oremans en Dilan van Son  

JO-19 en JO-15 
Marcel Beverlo  

MO-13, JO-12, JO-10 
Hans Hoevenaaren  

JO-9, JO-7 en kabouters 
 
Wedstrijdsecretaris junioren 
Marcel Mans, tel. 06-26873805 
wedstrijdzaken@wilhelmina26.nl 
 
Algemene bestuursleden 
Eddy Hendriks 
Jan Arendse 
Johannes Versluys 
Goof v.d. Nieuwegiessen 
 

 
Supportersclub:  
Ans Nieuwkoop, Tel.: 06-42323223 
 
 
Kantine:  
Beheer 
Dik van Anrooy, Tel. 0654391653 
kantine@wilhelmina26.nl 
 
Planning 
Evelien Schuwer, Tel. 0621439217 
 
 

Website / Social media:  
Jari Colijn, Tel.: 06-14336021 
jari@wilhelmina26.nl 
 
 
 
 
Redactieadres:  
Kelly van Tilborg, Tel.: 06-83205534 
ebbekoerier@wilhelmina26.nl 
 

 
Ledencontributie per jaar:  
Actief seniorlid: _____________ € 160,00 
Rustend seniorlid:____________ € 90,00 
Junioren (O19/O17/O15): _____ € 110,00 
Pupillen (O13/O11/O9/O8): _____ € 80,00 
Jeugd O7 / Kabouters (t/m 5 jaar):  € 0,00 
 

 
Abonnement op de Ebbekoerier:  
Ebbekoerier thuisbezorgd  
in Wijk en Aalburg en (Oud-)Heusden  
of afgehaald in de kantine: _____ € 40,00                
Ebbekoerier per post: _________ € 65,00

CLUBBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING WILHELMINA ’26

71e jaargang 
5 september 2022 

Verschijnt  
iedere week,  

behalve tijdens  
de zomer- en  

winterstop
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Advertenties



Langzamerhand begint iedereen weer 
in het ‘normale’ ritme te komen, wat 
o.a. inhoudt dat de wekker ’s morgens 
weer op de vaste tijd af gaat en dat ook 
het vast gangetje richting de Ebbe 
weer in ons wekelijkse ritme zit. We 
hopen dat we ook komend seizoen 
weer een seizoen tegemoet kunnen 
zien zoals we dat van voor het corona-
tijdperk kenden. Dus lekker trainen en 
wedstrijden en niet te veel beperkingen 
eromheen. Maar de tijd zal ons leren of 
dat zo zal zijn.  

Tijdens de zomerstop is ons ook een 
Wilhelmina-icoon ontvallen, want on-
danks dat Kor van Rijswijk de laatste 
jaren niet meer op de Ebbe kwam door 
zijn medische problemen zal menigeen 
hem nog voor de geest kunnen halen 
als de stoïcijnse grensrechter die hij 
jaren was van ons 2e elftal. Vanaf deze 
plaats nogmaals sterkte voor de nabe-
staanden van Kor. Beterschapswen-
sen zijn er voor Kees van der Pol die 
binnenkort een pittige operatie zal 
mogen ondergaan en waarvan we 
hopen dat hij daarna weer snel zijn 
loopje richting de Ebbe zal mogen her-
vatten. Tot slot werden Jorg en Renia 

afgelopen week plotseling geconfron-
teerd met het overlijden van 
(schoon)moeder in Suriname. Van 
harte gecondoleerd en sterkte met dit 
grote verlies.  

Voetballend hebben we de altena cup 
achter de rug, die deze jaargang werd 
gewonnen door gastheer Almkerk. De 
meningen zijn er, voor zover ik heb op-
gevangen, nog steeds verdeeld over 
en we zullen afwachten hoe dat zich de 
komende jaren zal ontwikkelen. De 
eerste ‘echte’ oefenwedstrijd werd de 
bekerwedstrijd tegen 1e klasser VOAB 
die afgelopen zaterdag plaatsvond. Ik 
zou het willen omschrijven als een nut-
tige pot, waarbij de trainer ongetwijfeld 
zaken heeft waargenomen waarmee 
het team weer verder kan. Overige uit-
slagen waren de 3-2 winst (na een 0-2 
achterstand) van onze veteranen 
tegen Woudrichem 4, de 1-2 nederlaag 
van het 2e tegen BLC 2 en de (te) 
ruime 11-0 van het 3e bij WSC 5. Tot 
slot speelden onze JO19 een doelpunt-
rijke pot tegen Unitas JO17 en die 
werd uiteindelijk met 6-4 gewonnen. 
Kortom het balletje rolde alweer 
volop…. 

 

Al enige jaren worden we geconfron-
teerd met niet afgesloten deuren en 
ruimtes en dat terwijl we op de voetbal-
vereniging eigenlijk net zo zuinig op de 
spullen moeten zijn zoals iedereen dat 
ongetwijfeld zelf thuis ook doet. In mijn 
beleving hoeft dat allemaal niet zo in-
gewikkeld te zijn, als we ons voortaan 
aan het onderstaande houden: 

• Bestuurskamer en 
Hal82 is op zaterdag de verantwoorde-
lijkheid van het bestuur 

• Bestuurskamer en 
Hal82 is op donderdag de verantwoor-
delijkheid van de TC 

• Ballenhok (onder de 
trap) is de verantwoordelijkheid van de 
trainers die er gebruik van maken 

Als we ons voortaan aan dit schema 
houden scheelt dat alweer een hoop 
gezeur en spullen die gemakkelijk zou-
den kunnen verdwijnen. 

Komende week alweer een lekker vol 
programma en een datum om alvast in 
de agenda te noteren is vrijdag 23 sep-
tember! Op die avond zal onze jaar-
lijkse algemene ledenvergadering 
plaatsvinden in de kantine. Maandag 5 
september is/was de 1e bestuursver-
gadering van het nieuwe seizoen, dus 
wilt u nog iets ter sprake brengen van 
harte welkom vanaf 19.30u.  

Tot slot…afgelopen zaterdag heeft in 
de middag/begin avond iemand bij het 
uitparkeren de grijze Mercedes van Al-
bert Bouman geraakt. Hij stond naast 
het hek geparkeerd op de pad naar 
achter, heb je iets gezien of ontdekte je 
afgelopen zondag ineens wat schade 
aan je auto? Meld dit even bij mij of bij 
Albert zodat het één en ander op een 
nette manier kan worden afgewikkeld. 

Groeten en tot snel, Henk 

De Voorzitter Vooraf

3



4

Vossenhof
L I V I N G

Vossenhof geeft u graag advies over  
uw manier van wonen. 

U kunt ons bezoeken of contact opnemen 
voor een afspraak bij u thuis 

 
Vossenhof Living 

 
T (0416) 36 22 11 

Veldstraat 26, 4261 TB  Wijk en Aalburg 
www.vossenhofliving.nl

 Wijkse Bol 4a, Wijk en Aalburg, Tel. 0416-691155



Wedstrijdverslag 1ste elftal
Wilhelmina ’26 1 - VOAB 1 ............................................................ 1 – 3
Na de wedstrijden om de Altena Cup die werden afgewerkt 
door een combinatieteam van 1, 2 en JO19 stond afgelopen 
zaterdag de 1e bekerwedstrijd op het programma. De eerste 
tegenstander thuis op de Ebbe betrof het Goirlese VOAB, 
een eerste klasser die maar liefst beschikt over in totaal 75 
teams en dus kan putten uit een heel arsenaal aan spelers 
voor hun 1e helft.  
Wilhelmina’26 begon de wedstrijd met een tweetal nieuwe 
gezichten in de basis, namelijk Rick van Enkhuizen (voor-
heen WSC) en Djemal Arikan (voorheen Vlijmense Boys). 
Het eerste kwartier bestond voor beide teams aan het aftas-
ten van de tegenstander en het was daarna Wilhelmina’26 
dat het eerste wapenfeit had. Djemal die vanaf het midden-
veld speelde werd vrijgespeeld rondom de 16m en wist soe-
pel zijn tegensstander uit te spelen en daarna de keeper te 
passeren: 1-0 na 15 minuten. Hierna kreeg VOAB steeds 
meer het spel in handen en was goed te zien dat het hier 
een goed voetballend ingespeeld team was. Een corner 
vanaf links en een speler die de bal onhoudbaar voor onze 

keeper Joran weet binnen te koppen betekende de 1-1 en 
in de allerlaatste seconde voor de rust kwam VOAB zelfs 
door een snelle uitbraak op een 1-2 voorsprong.  
In de 2e helft zagen we ook alle vier de wisselspelers gaan-
deweg de wedstrijd in het veld verschijnen, wat inhield dat 
ook Sjoerd, Henrico, Luuk en Jesse aan de nodige minuten 
kwamen deze wedstrijd. Het feit dat Joran zich deze wed-
strijd volop kon onderscheiden met prima ingrepen, betekent 
al dat hij ook het nodige te doen had deze middag. Het hele 
team werkte prima en geregeld vielen er ook prima combi-
naties te aanschouwen, maar op dit moment in de voorbe-
reiding was VOAB nog net een maatje te groot. Uiteindelijk 
zou de wedstrijd in 1-3 eindigen, na een treffer van de spits 
van VOAB in de 65e minuut.  
Komende week mogen we het opnemen in en tegen Oos-
terhout (zaterdag 17u) een team dat afgelopen zaterdag met 
3-0 ten onder ging bij Roda Boys,  
 
De vliegende reporter. 
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T: 0416-697431 
M: 06-53431399  

 
Breestraat 21, Heusden 
info@baxtechniek.nl

VOOR VERWARMING, LOODGIETERSWERK, 
WARMTEPOMPEN, VENTILATIE, DAKBEDEKKING  

EN UW NIEUWE BADKAMER
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Bezorger  
gezocht!
Voor de straten Bergstraat, De 
Vlijt, De Wiek, Rozenstraat, As-
terstraat en Begoniastraat zijn 
we op zoek naar een nieuwe be-
zorger. Het gaat in het totaal om 
15 adressen. Wil jij op deze ma-
nier een klein steentje bijdragen 
aan de club? Meld je dan bij 
Kelly van Tilborg (0683205534).  
 
En natuurlijk willen we Esther  
bedanken voor haar jarenlange 

inzet!    

Beste allemaal,  
Bij deze hebben wij een 
brief opgesteld m.b.t. het 
vrijwilligerswerk bij Wil-
helmina'26.  
Wij zijn nog op zoek 
naar diverse handen die 
ons kunnen helpen ach-
ter de bar en in de keu-
ken. De ochtenddienst bar/keuken is van 
8:00 tot 13:00. In de middag in de keuken 
van 13:00 tot 18:00. 
De middagdienst van de bar is van 13:00 
tot 17:00 en van 17:00 tot 20:00. Er is al 
een vast groepje wat elke zaterdag voor 
jullie klaar staat, maar het zou fijn zijn als 
er extra handen bij komen.  
Als we met meer mensen zijn betekent dit 
dat je maar eens in de zoveel weken aan 
de beurt bent.  
Er staan nu ook mensen achter de bar 
waarvan de kinderen voetballen en dit  

 
goed kunnen combineren met een thuis-
wedstrijd. We moeten dit met elkaar doen, 
als er niets ondernomen wordt heb je kans 
dat de kantine een keer dicht is of er be-
taald personeel ingezet moet worden. 
  
Dus heb je 1 ochtend of middag vrij en 
denk je dat is gezellig, want dat het zeker, 
schroom niet en neem contact op met: 
 
Dick van Anrooy 06-54391653  
of Evelien Schuwer 06-21439217

Update Hoofdveld
Inmiddels vinden er al weer diverse 
trainings- en wedstrijdactiviteiten plaats 
op ons complex, waarbij het hoofdveld 
voorlopig nog ontzien zal worden. 
Het hoofdveld is het laatst onder han-
den genomen van al onze velden, qua 
onderhoudswerkzaamheden en zal 
daarom pas op zaterdag 24 september 
gebruikt kunnen worden.  
 
Door het veld de rust te geven die het 
nodig heeft, denkt de onderhoudsploeg 
ook komend seizoen weer een prima 

grasmat tijdens het gehele seizoen aan 
te kunnen aanbieden. 
 
Het wedstrijdsecretariaat heeft de wed-
strijden tot die tijd zo ingepland, dat de 
wedstrijden voor de kantine en op het 
3e veld kunnen plaatsvinden. Ook het 
kabouterveld zal binnenkort op de za-
terdagochtend weer vol enthousiaste 
kabouters te aanschouwen zijn. 
  
 Het Bestuur 

Doe mee met de reanimatie/AED-cursus
In september willen we weer een 
avond inplannen omtrent de reani-
matie/AED-cursus. 
Het is van groot belang dat genoeg 
personen dit beheersen, zodat we op 
de Ebbe voldoende aanspreekpunten 
hebben. 
 
Het betreft een herhalingscursus, maar 
nieuwkomers zijn ook zeer van harte 
welkom! 
 
De datum is nog nader te bepalen. 
Zoals het er nu naar uitziet, wordt deze 

in september op een doordeweekse 
avond ingepland. 
 
Aanmelden 
kantine@wilhelmina26.nl 
Dik van Anrooij 
06-54391653 

Super Saturday!
Op 17 september is het Super Satur-
day op de Ebbe met een bomvol 
thuisprogramma. 
Aan het einde van de middag, om 
17.00 uur, speelt het 1e de bekerkraker 
tegen Roda Boys. 
Na afloop van deze wedstrijd is er ge-
zellige muziek in de kantine, we zijn 
dan ook tot 22.00 uur geopend! 
 

Feestweek 2023  
Het klinkt nog heel ver weg, maar de 
organisatie is al druk bezig met de 
2023-editie. 
Het belooft weer één groot spektakel 
te worden met verrassende artiesten! 
De komende maanden wordt de line-
up bekend en komen we met meer in-
formatie. 
 

Rabo Clubsupport  
Vanaf maandag 5 september mogen 
de leden van de Rabobank hun stem 
uitbrengen. En iedere stem is geld 
waard! 
Hoe doe ik dat dan? 
Log in bij de Rabo-app of website 
-  Ga naar service/zelf regelen 
- Ga naar lidmaatschap en klik op 
Rabo Clubsupport 
- Vervolgens kun je op onze naam zoe-
ken en je stem uitbrengen 
Nogmaals, met deze 'makkelijke' actie 
kunnen we weer een mooi bedrag voor 
de club inzamelen. Alvast bedankt voor 
jullie moeite!

Vrijwilligers 
gezocht!
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WIJK EN AALBURG                                                                       INFO@VBDUURZAAM.NL

ELKE ZONDAG OPEN 10-18



Advertenties

Naam: 
Matthew van Dommelen 
 
Leeftijd: 
27 jaar 
Woonplaats: 
Samenwonend 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Ik werk als projectmanager bij Smaak 
Bedrijfscatering. 
 
Heb je naast voetbal nog andere 
hobby's? 
Padel en tennissen. 
 
Kun je wat vertellen over je muziek-
smaak? 
Dat is heel gevarieerd, maar het 
meeste luister ik Spaanse muziek, 
Reggaeton. 
 
Wat is je favoriete vakantieland? 
Spanje. 
 
Voor welk eten kunnen ze je 's 
nachts wakker maken? 
Niet! 's Nachts wil ik geen slapen :-) 
 
Favoriete positie? 
Vroeger spits, nu keeper. 
 
Vorige club(s)? 

Vlijmense Boys. 
 
Wat is tot nu toe je hoog-
tepunt op voetbalge-
bied? 
Dat was vorig seizoen. We 
hebben 21 van de 24 
weken bovenaan gestaan 
met Vlijmense Boys en 
ook een periode titel ge-
wonnen. 
 
Van welke club had je 
een poster boven je bed 
hangen? 
FC Barcelona 
 
Favoriete profvoetbal-
ler? 
Lionel Messi 
 
Waarom heb je voor Wilhelmina'26 
gekozen? 
''Vanaf het 1e gesprek gelijk een goed 
en warm gevoel gekregen. Paar keer 
gaan kijken en wist meteen: ja dit 
moet ik doen. Daarnaast heel veel ge-
zelligheid op het sportpark, niet ge-
heel onbelangrijk.'' 
 
Wat verwacht je van komend sei-
zoen? 
Ik heb geen idee. Ken de tegenstan 

 

ders niet, aangezien 
ik vanuit het zondag voetbal kom. 
Voor ons hoop ik een stabiel seizoen 
in het linkerrijtje. Wie weet wat er dan 
mogelijk is (periode titel). 
 
Wie is de kampioenskandidaat en 
wie gaat het lastig krijgen? 
Titel kandidaten GRC en Roda Boys. 
Wie het lastig gaat krijgen, durf ik niet 
te zeggen. 
 
Wil je nog iets kwijt? 
Dat ik hoop op een mooi en sportief 
seizoen! 

Even voorstellen (1)

Binnen oog- en 
oorbereik

Onze selectie heeft er een aantal 'nieuwkomers' bij. Om deze 
personen een beetje beter te leren kennen, hebben we een in-
terview afgenomen. Deze is op een luchtige manier ingestoken.
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Naam: 
Andre van Vugt 
 
Leeftijd: 
48 jaar 
 
Woonplaats: 
Sleeuwijk 
 
Relatiestatus: 
Ik heb een vriendin. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Ik ben inkoop medewerker bij Lino 
Droogbloemen. Wij importeren en ex-
porteren natuurlijke decoratiemateria-
len. 
 
Beschrijf jezelf in max. 15 woorden. 
Ik ben die van het rustige type. Ik be-
kijk en overdenk de dingen vaak 
eerst. Daarnaast ben ik een bezige 
bij. Een planning helpt bij het over-
zichtelijk houden van de dingen die ik 
wil doen of nodig zijn. Ik houd van ge-
zelligheid. Thuis, maar vind het ook 
leuk om met anderen buiten de deur 
de gezelligheid op te zoeken . Oh 15 
woorden…. Das niet gelukt. Maar ik 
ben dan ook heel flexibel.😄 

 
Heb je naast voetbal nog andere 
hobby’s? 
Ik loop 1x per week hard en ik houd 
wel van een potje darts. Daarnaast is 
het leuk om met vrienden gezellig te 
borrelen of dingen te ondernemen. 
 

Kun je wat vertellen over 
je muzieksmaak? 
Mijn muzieksmaak is erg 
divers. 
Nederlandstalige muziek, 
top 40, rock, 80ties muziek 
ik vind (bijna) alles leuk. 
 
Wat is je favoriete va-
kantieland? 
Ik heb geen favoriete va-
kantiebestemming. Lek-
ker weer, terrasjes, 
verkoeling aan het water 
en een biertje dan ben ik 
tevreden.  
 
Voor welk eten kunnen 
ze je ’s nachts wakker 
maken? 
Laat mij maar slapen. Ik 
eet al voldoende overdag. 
 
Met wie zou je een wel een dag  
willen ruilen? 
Ik hoef met niemand te ruilen, ik heb 
het goed zo. 
 
Favoriete positie? 
Keeper 
 
Vorige club(s)? 
In alfabetische volgorde, O.N.I. – 
Sleeuwijk – Well en Woudrichem. 
 
Wat is tot nu toe je hoogtepunt op 
voetbalgebied? 
Als speler; promotie naar de 1e klasse 
met Woudrichem. 
Als trainer; het behalen van het kam-
pioenschap met O.N.I.. 
 
Van welke club had je een poster 
boven je bed hangen? 
AJAX 
 
Favoriete profvoetballer? 
Jari Litmanen 
 
Waarom heb je voor Wilhelmina’26 
gekozen? 
Wilhelmina '26 stelde mij de vraag of  

 
 
 
 
 
 

 
ik interesse had om op de Ebbe te 
komen trainen. Na een goed gesprek 
met de TC was de keuze gemakkelijk. 
Ik kijk uit naar een mooie samenwer-
king bij deze gezellige club. 
 
Wat verwacht je van komend sei-
zoen? 
Ook dit seizoen is de reserve 
1e klasse een pittige competitie. We 
gaan weer ons best doen om in het 
linker rijtje te eindigen. Ik kijk uit naar 
de wedstrijden tegen Sleeuwijk 2. 
 
Wie is de kampioenskandidaat en 
wie gaat het lastig krijgen? 
Ik tip ASWH als favoriet en denk dat 
Sleeuwijk en VVAC het lastig gaan 
krijgen. 
 
Waar zie je jezelf over 15 jaar? 
Geen idee. 
 
Wil je nog iets kwijt? 
Geniet van elke dag. 

Even voorstellen (2)
Na Matthew van Dommelen is het nu de beurt aan de kersverse 
trainer van het 2e elftal.

Biologisch brood - groenten - 
fruit - vleeswaren - zuivel -  
wijnen - natuurvoeding -  
terras - zithoekje -  
streekproducten

Torenstraat 2 
4261 BH  WIJK & AALBURG 
Telefoon : 0416-691662 
www.gerardensuus.nl 
info@bakkerijhardeman.nl 
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www.hh-productions.nl

Reclamemakers en drukkers  
tussen de rivieren

Drukken & Printen

Ontwerpstudio

Uitgeverij

Tekst en  
Fotografie

Advertenties

Boeken/Brochures

Logo’s en  
Huisstijlen
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Programma

Grote Kerkstraat 4-6, 4261 BD  Wijk en Aalburg     Tel. (0416) 69 62 69     info@boumanenvanhelden.nl     www.boumanenvanhelden.nl

belastingaangiften
administraties
fiscaliteiten
jaarrekeningen 
loonadministraties

ontlast mantelzorgers door overname  
van uitzoekwerk en regeltaken 

  

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie  
en om te bekijken of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Jolanda van Helden  
T: 06-289 66 807

E: info@heldensupport.nl 
W: www.heldensupport.nl

Helden Support  Helden Support  
 



Echt onafhankelijk  
hypotheekadvies?
Echt onafhankelijk  
hypotheekadvies?

geldengezinaltena.nl 
Giessen: 0183 448860 -  Werkendam: 0183 890348

Laat u informeren door een deskundig  
hypotheekadviseur. En of het nu gaat om een 
nieuwe hypotheek of het beoordelen van uw  

huidige: wij helpen u graag! 
Deskundig en op maat

Kevin van Esch Henk TreffersHenk Vos

En nog persoonlijk ook?En nog persoonlijk ook?

Henk, Kevin en Henk


