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oorbereik



Aanstaande vrijdagavond staat de Al-
gemene Ledenvergadering van onze 
vereniging op de agenda, een avond 
waarop we diverse positieve zaken wil-
len delen met de aanwezigen. Maar 
ook een avond waarop we de zorgen 
over de toekomst willen delen. Kortom 
een avond waarop het best belangrijk 
is om aanwezig te zijn als het wel en 
wee van Wilhelmima’26 je aangaat!  

Voetballend was het laatste beker-
weekend waarschijnlijk niet het beste 
uit onze historie. Alle seniorenteams 
verloren hun wedstrijd en een beker-
vervolg is niet meer aan de orde. Toch 
boden de diverse wedstrijden best wel 
houvast richting de competities die ko-
mend weekend zullen aanvangen. Zelf 
was ik getuige van de wedstrijden van 
ons 2e en 3e elftal en beide teams kre-
gen de mogelijkheid om in hun wed-
strijd op voorsprong te komen, toen dat 
niet lukte namen uiteindelijk hun tegen-
standers het heft in handen en behaal-
den een ruime overwinning op de 
drukke Ebbe. De 17u-wedstrijd van 
ons 1e moest ik helaas aan me voorbij 
laten gaan en naar ik heb me laten ver-
tellen, wist Wilhelmina’26 een accepta-
bele wedstrijd op de mat te leggen 
tegen een Roda Boys dat toch als één 
van de hoogvliegers in de 2e klasse 
wordt beschouwd. Inmiddels is ook be-
kend hoe de versterkte degradatiere-
geling in de 2e klasse er uit zal zien, 

namelijk 3 rechtstreekse degradanten 
en de 3 daarboven mogen via de na-
competitie proberen om in de 2e 
klasse te blijven. Duidelijk is dat we er 
gelijk moeten staan en punten moeten 
gaan verzamelen met ons 1e elftal. 

De 35+ mocht het opnemen tegen 
Sparta’30 3 en moest met 0-6 het on-
derspit delven tegen de ‘jonkies’ uit 
Andel. Met zaterdag de opening tegen 
Rijsoord 35+ wacht er een tegenstan-
der die in ieder geval qua leeftijd gelijk-
waardig is. Onze vrouwen 
revancheerden zich gedeeltelijk voor 
de 1-5 nederlaag tegen de buurvrou-
wen op donderdagavond. Weliswaar 
werd er ook van Trinitas verloren met 
3-2, maar een team wat volop jeugdi-
gen aan het inpassen is, moet daar 
toch weer mee vooruit kunnen.  

Voetballend was het misschien niet het 
beste weekend, maar het nieuws dat 
ons lid Marco van Rijswijk afgelopen 
week succesvol werd geopereerd, 
maakte dat alles meer dan goed! Ho-
pelijk verder een spoedig herstel en tot 
snel op de Ebbe! Ook Kees van der 
Pol zal in oktober nog een pittige ope-
ratie moeten ondergaan, maar Kees 
staat er positief in en komt er ongetwij-
feld met zijn sterke wil weer bovenop! 
Alle overige zieken en geblesseerden 
beterschap en een goed herstel ge-
wenst.  

 

ZORGELIJK is het gebrek aan vrijwilli-
gers achter de bar en in de keuken. Af-
gelopen week hebben onze 
jeugdleden een briefje meegekregen 
voor hun ouders óf is er in de groeps-
app een bericht geplaatst. Tot gister-
middag was daar maar liefst 0 reactie 
opgekomen!!! Ik denk dat het voor 
ieder lid of ouder van de onze jeugd 
belangrijk is om te beseffen dat het qua 
vrijwilligers 5 voor 12 is en dat we onze 
club alleen overeind kunnen houden 
als we allemaal ons steentje bijdragen.  

Tijdens de ALV van aanstaande vrij-
dagavond zal bovenstaande ook 1 van 
de onderwerpen zijn waar we met onze 
leden over willen discussiëren. Maar 

de oplossing is in 
principe heel sim-
pel…geef aan dat 
je 1 of hooguit 2 x 
per jaar een och-
tendje of mid-
dagje wil helpen 
en 1 van onze 
grootste proble-
men is alweer ge-
tackeld (om in 
voetbaltermen te 
blijven).  

Ik hoop en reken 
op ieders ge-
zonde verstand 
hierbij!  

Tot vrijdag,  

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
Wilhelmina ’26 1 - Roda Boys Bommelerwaard 1 ................... 1 – 2
Spelers; Matthew,  Remco, Willian,   
Sjoerd,   Gerben,   Robert,   Samuel,   
Kevin,  Djemal, Bart, Jesse  
Wissels; Rick, Gerbrand, Luuk, Mitchell 
 
Vandaag staat de Maasderby tegen 
ploeg van 'de overkant van het watter' 
op het programma. RB heeft de 1e 2 
bekerwedstrijden in de poule gewon-
nen en gaat bij een overwinning naar 
de volgende ronde. Wilhelmina'26 heeft 
er 1 gewonnen en 1 verloren en heeft 
nog een kleine theoretische kans om 
door te bekeren. 
RB komen we ook tegen in de compe-
titie, waar het wordt gezien als 1 van de 
titelkandidaten, en het is de vraag of de 
2 teams Vandaag het achterste van de 
tong laten zien. Al is het ook weer zo 
dat de trainers hun team zo goed mo-
gelijk aan het voorbereiden zijn op deze 
competitie.  
 
De wedstrijd staat olv Justin de Vla-
ming uit Sliedrecht. De wedstrijd is 6 
minuten oud als Djemal zich op het 
middenveld ontdoet van 2 tegenstan-
ders en een heerlijke steekbal geeft op 
Samuelm die alleen op de keeper af-

gaat en het overzicht bewaart door de 
bal te plaatsen op de mee sprintende 
Bart en daarmee de keeper op het ver-
keerde been zet, zodat Bart de bal in 
het lege doel kan schieten, 1-0.  
In de 15e minuut een steekbal op Loek 
v Grinsven, de spits van RB, die de bal 
op de paal schiet.  In de 25e minuut 
komt na goed doorzetten van Jesse 
Samuel aan de bal die de bal net iets 
te kort op Bart speelt zodat er een grote 
kans om zeep wordt geholpen.  
In de 26e minuut een steekbal op van 
Grinsven die aan de linkerkant op-
stoomt maar door een geweldige sli-
ding van Gerben  van scoren wordt 
gehouden.  
In de 44e minuut is het dan toch raak, 
uit een corner komt de bal voor de ge-
heel vrijstaande van Grinsven die bin-
nenschoot, 1-1. 
De 2e helft beginnen we met 2 inval-
lers, Gerbrand voor Jesse en Rick voor 
Remco. 
In de 60e minuut krijgen we 2 corners 
achter elkaar die allebei een prooi zijn 
voor de keeper. Als de tegenstander 
een lange keeper heeft moeten de bal-
len niet in de '5' ingebracht worden. 

Puntje van aandacht?  
Na een paar kleine kansjes voor de ka-
naries die op niets uitliepen kwam in 1 
keer Toby  Tan alleen voor 
Matthew en schoot hij in de 73e minuut 
beheerst binnen, 1-2. 
Het laatste kwartier 
drong Wilhelmina'26 nog wel aan zon-
der echt grote kansen te krijgen. Zo-
doende won RB de wedstrijd. Ze waren 
de betere ploeg maar we zijn zeker niet 
weggespeeld en dat biedt zeker per-
spectief voor de competitie. We zijn in 
ieder geval uitgeschakeld  voor de 
beker. 
 
Deze week werd bekend dat er 3 ploe-
gen rechtstreeks degraderen en 3 ploe-
gen nacompetitie spelen voor 
degradatie. Dus wordt  het voor alle 
ploegen hard werken om erin te blijven 
maar na de wedstrijd tegen RB hebben 
we wel watz elfvertrouwen om de com-
petitie te beginnen. Aanstaande zater-
dag uit tegen nieuwkomer Streefkerk, 
ben benieuwd waar we staan. 
 
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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Doe mee met de  
reanimatie/aed-cursus
In oktober willen we weer een avond inplan-
nen omtrent de reanimatie/AED-cursus. 
Het is van groot belang dat genoeg personen dit 
beheersen, zodat we op de Ebbe voldoende aan-
spreekpunten hebben. 
 
Het betreft een herhalingscursus, maar nieuwko-
mers 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

Beste FeestDJ van  
Nederland komt  
op bezoek  
Op 12 november gaat het gebeuren op de Ebbe, 
de beste Feest-DJ van Nederland gaat ons een be-
zoek brengen! 
Samen met Willen de Wijs en onze vrienden van 
Flugel gaan we 11-11 herbeleven tijdens de gezel-
ligste 3e helft van het jaar. 
Uiteraard komen er ook andere heerlijke muziek-
mixen voorbij en is meezingen ook zeker geen 
schande. 
Iedereen is welkom en de entree is gratis!

Rabo  
Clubsupport
Leden van de Rabobank 
mogen hun stem weer uit-
brengen. En iedere stem is 
geld waard! 
 
Hoe doe ik dat dan? 
• Log in bij de Rabo-app of 
website 
• Ga naar service/zelf rege-
len 
• Ga naar lidmaatschap en 
klik op Rabo Clubsupport 
• Vervolgens kun je op onze 
naam zoeken en je stem uit-
brengen 
 
Nogmaals, met deze 'mak-
kelijke' actie kunnen we 
weer een mooi bedrag voor 
de club inzamelen. Alvast 
bedankt voor jullie moeite! 

Rugnummers
Aanstaande zaterdag begint voor alle seniorenteams de 
competitie, bij het 1e en 2e elftal hebben de spelers een 
vast rugnummer, deze zijn voorlopig als volgt verdeeld;

1e elftal 
 
1     Joran de Laat (K) 
2     Remco van der Heijden 
3     Rick van Enkhuizen 
4     Willian Colijn 
5     Sjoerd de Fijter 
6     Nicky van Ooijen 
7     Gerben Vos 
8     Robert Bouman 
9     Samuel Hartgers 
10   Kevin van Esch 
11   Justin van der Sanden 
14   Djemal Arikan 
15   Gerbrand Vos 
16   Bart Jongejan 
18   (K) 
21   Jesse Molenaar 
30   Matthew van Dommelen (K)

2e elftal 
 
1     Joran de Laat (K) 
2    Siebe Quik 
3    Robert Vos 
4    Roy Kuiper 
5    Kaj van Pelt 
6    Luuk Groenewegen 
7    Mitchell Kerkwijk 
8    Luuk Benschop 
9    Henrico Haan 
10  Koen van der Maaden 
11   Gerald Vos 
12  Peter Jan Bouman 
13  Bram van Ballegooijen  
14  Jeroen Wolters 
15  Niek de Waal 
16  Wessel Vreugdenhil 
17  Noud Cornet 
18  (K) 
19  Frenk van de Nieuwegiessen 
30  Matthew van Dommelen (K) 
      Daan van Tilborg 
      Sander Bouman 
      Frans Bouman

Dit is dus een voorlopige lijst en kan 
in de loop van de competitie of per 
wedstrijd nog aangepast worden!



Bezorgers  
Ebbekoerier
Het ‘probleem’ rondom de bezorging 
van de Ebbekoerier is opgelost: Els-
beth Bouman neemt een aantal adres-
sen voor haar rekening en het andere 
deel zal bezorgd worden door familie 
Colijn. Veel dank hiervoor! 

3e Bekerhelft Party 
geslaagd
We mogen terugkijken op een gezellig 
kantine feestje afgelopen zaterdag. 
Bij deze willen we (DJ) Arend van Zan-
ten, het barpersoneel en alle bezoe-
kers bedanken. 
Tot de volgende keer! 
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In de zomerperiode hebben er nogal 
wat veranderingen in ons ledenbe-
stand plaatsgevonden. 
 
In totaal 27 personen hebben over-
schrijving aangevraagd, zijn gestopt 
met voetballen of hebben hun lidmaat-
schap opgezegd. 
Gelukkig staan daar de volgende 
nieuwe aanmeldingen tegenover: 
 
Seniorleden  
Ömer Kaya, trainer 1e elftal,  
André van Vugt, trainer 2e elftal,  
Justin van der Sanden, Nicky van 

Ooijen, Rick van Enkhuizen, Djemal 
Arikan en Matthew van Dommelen 
(spelers selectie) 
 
Brett Schouten en Erik Remmel 
(spelers senioren) 
 
Jeugdleden 
Joey Schalken (met dispensatie), 
Dylan de Ruiter, Danley de Ruiter, 
Kenji Meijlink en Kevin Bouman. 
 
Ons jongste lid op dit moment is Riv 
de Fijter, zoon van Robin en Jeanine, 
aangemeld door opa Gerrit. 

Allen hartelijk welkom bij onze vereniging en heel veel  
voetbalplezier gewenst! 

WK-poule
In november start het WK voetbal.  
Om het toernooi wat extra spanning mee te 
geven, organiseren we in samenwerking met  
Koning Sport de 'Wijk & Aalburg - WK Poule'. 
 
Hoe werkt het? 
* Je vult het contactformulier op de website in. 
* Vervolgens krijg je een berichtje over de beta-
ling. 
* Na betaling krijg je een eigen link om een ac-
count aan te maken. 
* Daarna kun je jouw voorspelskills gebruiken via 
onze partner Koning Sport. 
 
Wat kost het? 
Per account betaal je slechts € 10,- inschrijfgeld. 
Valt mee, toch? 
 
Prijzen 
Uiteraard doe je mee voor de fun, maar er zijn 
ook prijzen te winnen! 
De hoofdprijs is maar liefst 150 euro! Daarnaast 
wordt, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, 
de prijzenpot aangevuld. 
 
Tot slot: Moet ik lid zijn van Wilhelmina'26 of in 
Wijk en Aalburg wonen? 
Nee, zeker niet. Iedereen mag meedoen. 
Hoe meer deelnemers, des te groter de spanning 
en een dikkere prijzenpot 😉



WIJK EN AALBURG                                                                       INFO@VBDUURZAAM.NL

ELKE ZONDAG OPEN 10-18
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Naam: 
Nicky van Ooijen 
 
Leeftijd: 
48 jaar 
 
Woonplaats: 
Waalwijk 
 
Relatiestatus: 
Samenwonend 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Senior Account Executive bij Kadona-
tion 
 
Heb je naast voetbal nog andere 
hobby's? 
Activiteiten met het gezin, mijn vrien-
den zie ik vaak en ga graag uiteten of 
naar een feestje 
 
Kun je wat vertellen over je muziek-
smaak? 
Zeer breed, in de auto vaak SlamFM 
of een Spotify lijst. Hier staan num-
mers in uit de 80’s & 90’s t/m Tech 
House & Nederlandstalig  
 
Wat is je favoriete vakantieland? 
Tot nu toe Spanje 
 
Voor welk eten kunnen ze je 's 
nachts wakker maken? 
Spaghetti carbonara van Lungo Waal-
wijk. 
 
Met wie zou je wel een dag willen 
ruilen? 
Rob Wolters 

Favoriete positie? 
6, punt naar achter 
 
Vorige club(s)? 
WSC 
 
Wat is tot nu toe je hoog-
tepunt op voetbalge-
bied? 
Kampioen 2de klasse met 
WSC, maar het is nu wel 
tijd voor een nieuw hoog-
tepunt 
 
Van welke club had je 
een poster boven je 
bed hangen? 
De mooiste club van Ne-
derland: Ajax 
 
Favoriete profvoetbal-
ler? 
Voorheen Andrea Pirlo 
en Riquelme, nu kijk ik graag naar 
middenvelders zoals Sergio Busquets 
en Dani Parejo 
 
Waarom heb je voor Wilhelmina'26 
gekozen? 
Wilde graag weer op Zaterdag voet-
ballen, dichtbij huis en gehoord dat de 
kantine zeer gezellig is. Ook be-
nieuwd naar de feestweek! 
 
Wat verwacht je van komend sei-
zoen? 
Dit kan je pas weten na een wedstrijd 
of 8. Persoonlijk verwacht ik belangrijk 
te zijn voor het team met assists. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie is de kampioenskandidaat en 
wie gaat het lastig krijgen? 
Nog geen idee, in de Eredivisie Ajax 
en FC Volendam 
 
Waar zie je jezelf over 15 jaar? 
Ik hoop in een skybox van de Johan 
Cruijff Arena om mijn zoon te aan-
schouwen. Verder ben ik nu trainer 
van WSC J08 en wil hier graag stap-
pen in maken 
 
Wil je nog iets kwijt? 
Een kilo of 3 

Even voorstellen 
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.

Advertenties
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Advertentie

Advertenties

Wilhelmina ‘26 JO15-1 – SCG’18 JO15-2  .........................17 – 0  

Wedstrijdverslagen jeugd

Ja , het is geen tikfout want afgelopen 
zaterdag wisten we met deze zeer 
ruime cijfers te winnen van onze  
tegenstander uit Sint – Michielsgestel . 
Een tegenstander dat een jong elftal 
heeft in opbouw en zich voor dezelfde 
problemen en aanpassingen gesteld 
ziet zoals wij die ook zo goed kenden 
in een nog niet zo lang verleden.  
Los van dit alles overheerste het ge-
voel dat we iets goed te maken hadden 
na de min of meer onnodige nederlaag 
van een week daarvoor . Vanaf de af-
trap werd er direct druk gezet en dat le-
verde al snel een 4 – o voorsprong op. 

Er werd goed en vlot gecombineerd , 
kansen geschapen en prima afge-
maakt .  
Zo liepen we uit naar de uiteindelijke 
17 – 0 . Iedereen was in opperbeste 
stemming in tegenstelling tot een week 
daarvoor . Ik ga geen namen noemen 
want dit was een collectieve prestatie 
zoals het eigenlijk altijd behoort te zijn 
. Dit elftal verdient een trainer vanuit 
onze eigen gelederen en dan denk ik 
aan een oud/huidig eerste elftal speler. 
Ik hoop van ganser harte dat er iemand 
opstaat om deze taak op zich te nemen 
want ook in dit elftal lopen er getalen-

teerde jongens rond die het eerste elf-
tal van onze club kunnen bereiken en 
dat willen we toch zo graag bij Wilhel-
mina ’26 . Ik las een brandbrief over het 
tekort aan vrijwilligers , we zijn niet de 
enige club die daarmee worstelt, het is 
wel een teken aan de wand .  
Volgende week gaan we met ons elftal 
naar Veen , extra motivatie om daar te 
laten zien waarin een dorpsclub groot 
kan zijn . Boys en girls , gefeliciteerd 
met de rake overwinning op SCG , suc-
ces zaterdag in Veen , we komen kij-
ken !  
Wim Versluys  
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MVV’58 - Wilhelmina’26 JO12-1.............................................1-7 
Vandaag gingen we in alle vroegte 
naar MVV’58. Gelukkig was het droog 
na vele regen op vrijdag(nacht). 
 
Maar wij hadden er veel zin in de wed-
strijd. We begonnen de dag goed met 
een goede teambespreking. Daarna   
gingen we naar buiten om aan onze 
warming-up te beginnen, maar wat 
was het koud.  
 
De wedstrijd begon moeizaam, maar 
nadat we gingen over passen ging het 
een stuk beter, er werd een goede aan-
val opgebouwd vanaf de verdediging 
met een één-tweetje gespeeld en er 
kwam ruimte aan de zijkant naar bin-
nen draaien en schieten goal het was 
0-1.  
Daarna volgde ook snel de 2-0 door 
een goed opgebouwde aanval van de 
middenvelders en de aanvallers. Het is 
time-out er werd niet veel gezegd, want 
het ging best goed. Snel na de time-out 
werd het 0-3 met een geweldig klasse 
doelpunt. Maar door een goede aanval 
van MVV’58 stond het al gauw weer 3-

1. We lieten onze kopjes niet hangen 
na de tegendoelpunt en gingen we 
weer goed overpassen en met een 
klein beetje geluk werd het  4-1 (eigen-
doelpunt MVV’58). Voor de rust kon-
den we nog een keer opbouwen, het 
middenveld schoof goed mee en door 
een één-tweetje en goed voorgeven 
werd het nog voor rust 5-1. 
  
Na de rust gingen we weer fris naar 
buiten om de tweede helft te spelen. 
MVV’58 kwam goed de kleedkamer uit 
en ging gelijk goed druk zetten we kon-
den er niet goed onder uitspelen. Maar 
het bleef spannend.  
Ze kwamen niet echt  
tot grote kansen 
maar er kon er zo 
eentje invliegen. De 
verdediging kreeg 
het de tweede helft 
lastig, het ging op en 
neer. Er werden in 
de tweede helft het 
eerste blok nog 
geen doelpunten ge-

scoord. 
Time-out. We begonnen goed aan de 
tweede helft van de 2e  blok. We 
speelde goed over en er kwamen weer 
kansen voor ons. Het werd beloond 
door een goede goal 6-1. Daarna 
volgde ook snel de 7-1 omdat we goed 
overspeelde. 
  
Het was een leuke wedstrijd, we heb-
ben goed gespeeld en op naar vol-
gende week. 
Klasse gedaan jongens 
  
Groetjes, Milan Beverloo 

info@energie 
-checken.nl

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




