
Speelt in de zaterdagcompetitie van de KNVB 
( 0416-691682 
www.wilhelmina26.nl

Stijgende energieprijzen 

 

3e bekerhelft party 

 

Uitnodiging  

Algemene Ledenvergadering



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 
12 september 2022 

Verschijnt  
iedere week,  

behalve tijdens  
de zomer- en  

winterstop
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Laten we eerlijk zijn over 17 uur wed-
strijden, waar we bij bekerwedstrijden 
vaak tegenaan lopen. In principe vin-
den we dat met z’n allen eigenlijk niets, 
de supporters missen een groot ge-
deelte van hun 3e helft en spelers 
moeten een hele dag in de wacht voor 
ze eindelijk ‘los’ mogen. Afgelopen za-
terdag voelde dat op één of andere 
manier heel anders, Wilhelmina’26 
speelde een meer dan verdienstelijke 
2e helft en rolde thuisploeg Oosterhout 
uiteindelijk met 1-5 op. Zaterdag de 
laatste 17u wedstrijd tegen competitie- 
en streekgenoot Roda Boys en daarna 
mogen we het voor het ‘echie’ gaan 
proberen te beginnen bij Streefkerk uit.  

Het 2e elftal stond al binnen 20 secon-
den met 1-0 achter bij OJC Rosmalen 
en wist uiteindelijk na 90 minuten toch 
te eindigen op een 1-1 stand. Zaterdag 

komt waarschijnlijk de sterkste beker 
tegenstander op bezoek met Blauw 
Geel en wacht de volgende uitdaging. 
Bij het 3e elftal scoorde Gerben Hart-
gers waarschijnlijk zijn mooiste goal 
ooit met een hoekschop die hij in 1 
keer wist binnen te werken. Helaas 
was dat niet voldoende om de volle 
buit tegen Noad’32 3 binnen te halen, 
de eindstand werd namelijk 4-4. De ve-
teranen waren niet opgewassen tegen 
het jonge elan van Achilles Veen 3 en 
verloor met een duidelijke 7-0 op de 
Hanenweide.  

Ook bij onze jeugdwedstrijden waren 
weer voldoende leuke partijen te aan-
schouwen, zo won de JO12 bijvoor-
beeld met 6-1 van RKDVC, verloor de 
JO15 met 4-2 bij FC Engelen en was 
de JO11 na een spannende pot net 
met 2-1 de verliezer bij HRC’14.  

 

De MO15 was niet opgewassen tegen 
de jongedames van HRC’14 en verloor 
met maar liefst 0-19 en de JO19 be-
haalde een keurige 3-1 overwinning 
tegen Haarsteeg binnen. Misschien 
wel de mooiste wedstrijd van de ge-
hele dag was de 11-10 winst van onze 
JO8 tegen het andere Wilhelmina uit 
den Bosch. Ook de wedstrijd van onze 
JO10 tegen Noad’32 moet spannend 
zijn geweest, gezien de nipte neder-
laag van 4-3 voor de geelzwarten.  

Op de site werd er al een oproep ge-
daan om op een verstandige manier 
om te gaan met het douchen op de 
vereniging, dit gezien de ook voor Wil-
helmina’26 stijgende energieprijzen! 
Oftewel douche verstandig en verspil 
geen warm water als het niet nodig is. 
Op die manier gaan we proberen zo 
lang mogelijk onze leden de douche 
mogelijkheid aan te kunnen bieden. 
Aanstaande zaterdag een hele berg 
thuiswedstrijden met om 17u dus de af-
sluiter van ons 1e elftal tegen Roda 
Boys, aansluitend zal er een derde 
helft party zijn in onze kantine, oftewel 
weer een zaterdag om naar uit te kij-
ken!  

Komende vrijdag over een week de Al-
gemene Ledenvergadering waar we 
o.a. een aantal jubilarissen mogen hul-
digen, maar waarbij we ook terug- en 
vooruitkijken naar het wel en wee van 
onze vereniging. Zowel voor de jubila-
rissen als ook de andere mensen die 
zich inzetten, zou het een stukje waar-
dering  zijn als de opkomst weer hoog 
is.  

Tot zaterdag, grt Henk.  

De Voorzitter Vooraf
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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
Oosterhout - Wilhelmina ’26 1 ..................................................... 1 – 5
Opstelling: Joran, Willian,  Sjoerd, Gerben, Remco, Djemal, 
Kevin,  
                    Robert, Jesse,  Bart, Samuel 
Wissels: Jonathan, Siebe, Luuk en Mitchell 
 
Het grappige van bekervoetbal is dat je clubs die je tegen-
komt waar je normaal gesproken niet tegen voetbalt. Van-
daag spelen we de 2e bekerwedstrijd tegen Oosterhout, een 
zondag 2e klasser.  
De wedstrijd staat olv scheidsrechter de Wild, in de volks-
mond op de tribune `Sjaak` genoemd. 
 
De eerste 25 minuten was het aftasten zonder dat de beide 
clubs gevaarlijk werden. In de 28e minuut was het dan vrij 
plotseling raak. 
Een prachtige pass van Kevin zette Samuel vrij voor de kee-
per die beheerst afrondde, 0-1. Oosterhout begon beter te 
voetballen met een paar razendsnelle spelers. 
 

De 2e helft was nog geen minuut oud en de 1-1 lag voor 
Oosterhout in het mandje. Daarna is Wilhelmina'26 gaan 
voetballen en de tegenstander kwam niet meer aan de bak.  
We gingen meer over de flanken voetballen en ja... dan 
komen de kwaliteiten van Bart bovendrijven.  Met 2 afgeme-
ten voorzetten scoorde eerst Robert in de 62e minuut en in 
de 64e minuut deed Samuel hetzelfde, 1-3. 
Inmiddels was er bij ons 4x gewisseld. In de 82e minuut een 
mooie pass van Mitchell op Luuk die de bal prachtig binnen-
schoot, 1-4. 
De laatste goal was uit een vrije trap van Kevin, die Mitchel 
in het doel werkte, 1-5. 
Een nuttige wedstrijd en op naar volgende week. Dan treden 
we om 17.00 uur thuis aan tegen competitiegenoot Roda 
Boys. 
 
Grt Richard 
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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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LEDENVERGADERING 
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Binnen oog- en 
oorbereik
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Van de supportersclub
Ook wij zijn weer terug van onze wel-
verdiende vakantie (al zeg ik het zelf), 
dus u kunt ons nu weer op de Ebbe te-
genkomen, waar wij weer een steentje 
willen bijdragen op welke manier dan 
ook. 
Wij, de bestuursleden van de suppor-
tersclub: Broer, André en Ans zijn ook 
nog steeds op zoek naar mensen die 
ons een handje willen helpen, we heb-
ben al verschillende mensen aange-
sproken, maar nog steeds is er 
niemand bereid om ja te zeggen. 
Ook kunnen we nog steeds nieuwe 
leden gebruiken; voor €50,00 per jaar 
wordt u lid van ons gezellige clubje 

waar wij dan weer leuke dingen van 
kunnen organiseren voor jong en oud. 
Word lid van de supportersclub en denk 
mee over nieuwe, leuke en gezellige of 
noodzakelijke dingen die onze club 
nodig heeft. 
Ook kunt u Ans of André weer verwach-
ten voor de verloting die wij ieder sei-
zoen doen. Wij kloppen vanzelf bij u 
aan. Wilt u liever een tikkie gestuurd 
hebben, stuur dan Ans even een be-
richtje en dan wordt het geregeld. 
Wij hebben nog een paar loten beschik-
baar dus hebt u interesse? Laat het 
Ans weten, maar wees er snel bij want 
op=op 

Onze batterij is weer opgeladen dus 
kunnen we er weer tegenaan. Hebt u 
een vraag of hebt u interesse om lid te 
worden, laat het ons weten, dan komt 
het zeker goed. 
Wij hebben er weer zin in en kijken uit 
naar een leuk en sportief seizoen! 
 
Groeten van            
Broer v Berkel                     0651940429 
Andre vd Steenhoven        0613650854 
Ans Nieuwkoop                  0642323223 
 
P.S.     Je mag ook lid worden met je 
team of elftal. 

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.



Bovenstaand had de titel kunnen 
zijn van een mooi stripboek, maar 
helaas is dat niet het geval en wil het 
bestuur zijn zorgen met de leden 
delen! Want het spreekt voor zich 
dat de stijgende energieprijzen ook 
gevolgen heeft voor de voetbalver-
enigingen en in ons geval voor Wil-
helmina'26. 
  
Het bestuur is bezig om te kijken of en-
kele aanpassingen in de kantine moge-
lijk zijn waardoor de kachel (lees het 

gas) minder gebruikt hoeft te gaan wor-
den. Dat zou al een stuk besparing 
kunnen gaan opleveren, Daarnaast wil-
len we proberen onze leden zo lang 
mogelijk de mogelijkheid aan te bieden 
om na een training of wedstrijd gebruik 
te kunnen maken van onze douches. 
 
Wel willen we al onze leden vragen om 
er aan mee te werken (en waar nodig 
elkaar te corrigeren) als het gaat om de 
de volgende zaken: 
  

"graag niet te lang of uitgebreid 
douchen"  
en  
"verwarming in kleedlokalen even 
uitdraaien voor vertrek". 
  
Het redelijk snel uitschakelen na de 
trainingen van de lichtmasten is ook 
een prioriteit! 
  
We zullen het verbruik blijven monito-
ren en jullie op de hoogte houden! 
 Het bestuur 

Ondersteunend staflid  
voor 1e en 2e elftal
Dilan van Son, die eind vorig seizoen 
een vervelende knieblessure opliep, zal 
dit seizoen de technische staf onder-
steunen in de begeleiding van ons 1e 
en 2e elftal, nu zelf voetballen er dit sei-
zoen niet meer in zit. 
 
Technische commissie en de trainers-
staf hebben een fijn gesprek gehad en 
vertelt wat zijn meerwaarde kan zijn 
voor de selectie en Wilhelmina'26. 
Wij zijn dan ook blij dat hij deze uitda-
ging wil aangaan. Op deze manier blijft 

Dilan van waarde voor  
Wilhelmina'26. 
 
 
Wij wensen Dilan veel succes 
met zijn herstel v.w.b. de knie-
operatie en kijken uit naar een 
positieve samenwerking. 
 
 
Technische commissie Wilhel-
mina'26

3e Bekerhelft Party
Aanstaande zaterdag wordt de DJ-
booth naar voren geschoven en is er 
gezellige muziek! 
De kantine blijft langer open tot 22.00 
uur 

Wilhelmina en de  
stijgende  
energieprijzen!

Clubavond:  
Belse  
Puntzak  
Editie

De mannen van 't Hoekse zijn in september aan de beurt, ook dit jaardelen ze 
heerlijke puntzakken friet uit. 
Je kunt naast de standaardsauzen zelfs Belse Mayo kiezen! 
 
Zet hem in de agenda: donderdag 29 september. 
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WIJK EN AALBURG                                                                       INFO@VBDUURZAAM.NL

ELKE ZONDAG OPEN 10-18
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Wilhelmina '26 JO12-1 - RKDVC JO12-2 ..................................... 6-1

Wedstrijdverslagen jeugd

Ruststand: 4-0 
Begeleiders: Patrick en Marcel 
Scheidsrechter: F. van Wijk 
  
Omdat we laat in de vakantieperiode 
zaten zijn we afgelopen week weer be-
gonnen met trainen en hebben afgelo-
pen zaterdag ons eerste 
competitiewedstrijd gespeeld tegen 
RKDVC JO12-2, zonder één oefen-
wedstrijd te hebben gespeeld. 
Na een goede warming-up begonnen 
we toch wat onzeker aan de wedstrijd, 
maar door onze inzet kwamen we er 
steeds meer in en kregen steeds meer 
de overhand. Na een paar goede kan-
sen was het dan toch raak, na goed 
combinatiespel maakte we de ver-
diende 1-0. RKDVC gaf direct daarna 
goed tegenstand en dit resulteerde di-
rect een goede kans voor hun, maar 
door goed keeperswerk van onze kee-
per bleef de in ons voordeel de 1-0 op 

het scorebord staan. Niet veel later 
gaven we direct antwoord door een 
goede voorzet vanaf links voor te 
geven en kon onze spits met een schit-
terende volley de 2-0 op het scorebord 
plaatsen…….en verdiend. 
Tijdens de time-out hebben we als be-
geleiders wat puntjes op de i gezet en 
verliep de wedstrijd zoals als we voor 
de time-out begonnen waren, dit resul-
teerde met nog 2 doelpunten. 
  
Na de rust zagen we toch dat het voor 
ons wat moeizamer ging en dat zag de 
tegenstander ook. Zij gingen er vol 
voor en wij moesten wat harder werken 
dan voor rust. Dingen die voor rust wel 
goed gingen, gingen na rust net niet. 
Maar we bleven wel als team heel hard 
werken. Net voor de time-out van de 
tweede helft zagen we een schitte-
rende samenspel van ons Wilhelmina, 
die op het laatst de keeper van RKDVC 

keurig netjes uitspeelde en zo de bal in 
het doel kon tikken. Zo zie je maar 
weer dat samenspel zeer belangrijk is 
en dat je mekaars de bal ook moet 
gunnen. Na de time-out heeft RKDVC 
hun hoofd niet laten hangen en ging er 
vol voor, dit resulteerde in een tegen-
doelpunt door van onze kant niet goed 
uit te verdedigen. De wedstrijd ging 
naar de eindfase en we konden het 
toch niet laten om te antwoorden met 
de laatste doelpunt. 
  
Jongens het was een leuke wedstrijd 
om te zien met 2 verschillende helften, 
maar wat zijn wij als begeleiders trots 
op jullie wat jullie de eerste wedstrijd 
van het seizoen hebben laten zien. 
Verder willen we de scheidsrechter F. 
van Wijk bedanken van het begeleiden 
van deze wedstrijd…..Frans bedankt! 
  
Groetjes Marcel 

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 

Advertenties
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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


