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De Algemene Ledenvergadering van 
afgelopen vrijdagavond werd goed be-
zocht, echter voor degene die niet aan-
wezig konden/wilden zijn nog even de 
belangrijkste punten die besproken 
zijn: 

* Vanaf dit seizoen wordt verwacht dat 
actieve leden (JO19 t/m senioren) en 
ouders van jeugdleden tot de JO19 mi-
nimaal 1 vrijwilligersactiviteit per sei-
zoen vervullen. Dit kan het draaien van 
een keuken of bardienst zijn, 
(jeugd)wedstrijd fluiten of onderhouds-
werkzaamheden. Bij het structureel 
weigeren aan het voldoen van deze 
vrijwilligersactiviteit zal 50 euro in reke-
ning worden gebracht. 

* Roel van Dijk heeft aangegeven als 
penningmeester per sept. 2023 zijn 
functie neer te leggen. Ondanks dat 
Will Schouten als secretaris nog tot 
sept. 2024 actief zou blijven en onder-
getekende afgelopen vrijdag als het 
ware ‘verlengde’ tot sept. 2025, heeft 
dit ons doen besluiten om een oproep 
te doen onder onze leden. Will en ik 
doen een oproep binnen onze leden 
om voor einde van dit jaar met een ini-
tiatief te komen om het bestuur over te 
nemen per aanstaande Algemene Le-
denvergadering van sept. 2023. Op die 
manier hebben we een half jaar 
om onze opvolgers wegwijs te 
maken en kan er met fris en hope-
lijk jeugdig elan aan het nieuwe 
seizoen begonnen worden! Het 
bestuur is nu onderbemand met 3 
mensen en met het stoppen van 
Roel is het voor Will en onderge-
tekende onmogelijk om een voet-
balvereniging met 425 leden te 
runnen! Mocht initiatief vanuit de 
vereniging uitblijven dan zal vanaf 
sept. 2023 Wilhelmina’26 bestuur-
loos zijn.  

* Het bestuur heeft fiat gekregen 
van de vergadering om aan de 
slag te gaan met LED-verlichting 
voor veld 3. Door de nog steeds 
oplopende energieprijzen wordt 
het steeds interessanter om die 
omslag te maken.  

* Er is een extra ‘groot’ doel be-
steld voor op de trainingsavonden 
en mede daardoor is het streven 
om de doelgebieden meer te ont-
zien. Ook zal de TC de diverse 
teams uitleg geven hoe om te 
gaan met de veldverlichting, waar-
bij het soms ook mogelijk is om 
een gedeelte van de lichtmasten 
gedoofd te laten en om op die ma-
nier kosten te besparen.  

Zaterdag begonnen de diverse 

competities en vooral bij het 1e elftal 
waren de verwachtingen hooggespan-
nen. Bij promovendus Streefkerk zou 
eigenlijk wel minimaal 1 en hopelijk 
zelfs 3 punten gepakt moeten kunnen 
worden. De praktijk was echter dat we 
afgetroefd werden door een feller en 
regelmatig gevaarlijk Streefkerk en te-
recht de punten daarachter moesten 
laten. Met zaterdag het ook nog punt-
loze Wieldrecht op bezoek, rest ons 1 
taak!  

Het 2e elftal wacht een pittig seizoen in 
een zware competitie. Naar ik heb be-
grepen werd er hard gewerkt, maar 
nam Nieuw Lekkerland om 16.15u uit-
eindelijk terecht de zege met 0-2 mee. 
Het 3e elftal verloor afgetekend met 9-
1 van Jan van Arckel 2 en de vetera-
nen haalden de volle buit met een 4-3 
tegen Rijsoord binnen. Onze vrouwen 
mochten naar het andere geelzwart in 
Andel en verloren daar nipt met 1-0, 
wat nog een knappe prestatie is te 
noemen met de jeugdige en eigenlijk 
iets te krappe groep (mocht je iemand 
weten die deze groep wil komen aan-
vullen, gelijk even doorgeven!!).  

Bij onze jeugdteams is de JO19 bezig 
aan een puike serie. Deze keer werd 
SCO met een 3-1 nederlaag terug naar 

O o s -
terhout gestuurd en met de aan-
staande wedstrijden tegen Achilles 
Veen en Noad’32 staan er nog een 
paar leuke partijen op de mannen te 
wachten. Ook de JO15 deed het prima 
en won met 1-8 bij Achilles Veen. De 
JO11 had een makkie en won met 
maar liefst 15-0 van WNC. De wed-
strijd van de JO8 bij Roda Boys was 
een stuk spannender, met uiteindelijk 
de thuisploeg als winnaar met een 7-4 
uitslag. Tot slot verloor de MO15 hun 
thuiswedstrijd met 2-5 van GJS. 

Beterschapswensen deze week voor 
JO11 speler Rick Bouman die al 
een week in het ziekenhuis verblijft 
door een vervelende bacterie die 
hem dwars zit! Hopelijk knap je 
snel weer op Rick!! Sterkte ook 
voor onze kersverse damesleid-
ster Rianne Versteeg, die binnen-
kort de nodige onderzoeken zal 
moeten ondergaan.  

Samenvattend zou ik de afgelopen 
week niet als de prettigste week 
als voorzitter in de afgelopen week 
willen benoemen. Het tot op heden 
ontbreken van mensen die structu-
reel iets in de organisatie willen 
doen zorgde ervoor dat er toch wel 
een hoop vraagtekens zijn m.b.t. 
de toekomst van onze prachtige 
vereniging! Mijn hoop ligt in het feit 
dat er ongetwijfeld leden zullen zijn 
die net zoveel verknocht zullen zijn 
aan het geelzwart als degene die 
nu de diverse taken al vervullen! 
Tegen deze mensen zou ik willen 
zeggen: STA OP EN NEEM JE 
VERANTWOORDELIJKHEID 
zodat we ook onze kinderen en 
kleinkinderen nog in dat prachtige 
geelzwarte tenue kunnen zien 
spelen!  

Met sportieve groet,  

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
Streefkerk 1 - Wilhelmina ’26 1 .................................................. 3 – 2
De eerste competitiewedstrijd mochten 
we het opnemen tegen Streefkerk, dat 
afgelopen seizoen via de nacompetitie 
drie (naar eigen zeggen) sterkere te-
genstanders had weten te verslaan 
door hun inzet en kameraadschap!  
 
Vooraf denk je dat zou een tegenstan-
der moeten zijn waar tegen wat moge-
lijk is, echter na 105 minuten was de 
conclusie dat we de punten terecht 
achterlieten in de polder bij Streefkerk.  

Het 1e kwartier was in handen van de 
thuisploeg en was het aan een attent 
keepende Joran te danken dat de eer-
ste pogingen van Streefkerk niet tot 
doelpunten werden omgezet. Het 
duurde tot de 24e minuut voordat de 1-
0 op het scorebord kwam. Een snelle 
uitbraak over links en de spits kon vrij 
simpel de 1-0- binnen werken. Wilhel-
mina’26 was daarna beter bij de les en 
draaide de duimschroeven wat beter 
aan. Rond het half uur was er een cor-

ner vanaf de linkerkant van Kevin en hij 
wist Robert te vinden die onhoudbaar 
de 1-1 snoeihard binnenkopte. Even 
leek dit de ommekeer te betekenen 
echter echt gevaarlijk wisten we niet 
meer te worden. Op slag van rust een 
slippertje van de verder meer dan 
prima keepende Joran, op het klets-
natte veld viel de bal uit zijn handen en 
een speler Streefkerk wist daar wel 
raad mee: 2-1 bij rust voor de thuis-
ploeg.  
 
In de rust een tweetal wissels door trai-
ner Ömer, Sjoerd en Rick bleven achter 
in het kleedlokaal en Djemal en Luuk 
mochten het in de 2e helft gaan probe-
ren. De 2e helft zijn we niet doortastend 
genoeg en Streefkerk gesteund door 
een fanatieke supportersschare weet 
er geregeld razendsnel gevaarlijk uit te 
komen. Zij stuitten daarbij regelmatig 
op een goed keepende Joran en raken 
ook nog een keer de paal. Het spel ligt 
nog geruime tijd stil na een botsing tus-
sen keeper en speler van Streefkerk. 
De invalkeeper heeft 1 puike redding 
op een poging van Luuk en in de aan-
val daarop weten ze diep in blessuretijd 
ook nog de 3-1 te scoren. In de eerst-
volgende aanval scoort Willian op 
prachtige wijze ook nog de 3-2. Maar 
die laatste goal is puur voor de statis-
tieken want rond de 102e minuut fluit 
scheidsrechter de Witte voor de laatste 
keer deze middag.   
 
Normaal gesproken is de eerste klap 
een daalder waard, maar deze middag 
kregen we een tikkie van een feller 
Streefkerk. De afgelopen weken heb-
ben we kunnen zien dat er voetballend 
een prima team kan staan en met de 
juiste teamspirit moet dat hopelijk ko-
mende zaterdag tegen Wieldrecht al 
punten gaan opleveren. 
 
Henk.  
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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



Achilles Veen JO15-1 - Wilhelmina ‘26 JO15-1 ...................1 – 8  

Wedstrijdverslagen jeugd

Vandaag stond de kraker tegen de 
buren uit Veen op het programma en 
dat was goed te merken. Al de hele 
week droop de spanning er vanaf; er 
moest gewonnen worden. Gelukkig 
was het weer ons goed gezind, want 
met een strak en nat veld is heerlijk 
combineren en kun je geweldig slidings 
leggen, wat dan ook vaak gebeurde.  
Nadat de vele toeschouwers goed en 
wel een plekje langs de lijn hadden ge-
vonden, lag de bal al in het netje. Een 
verdediger van Veen wist een terug-
speelbal niet aan te nemen en Jurre 
wist wel raad met dat cadeautje. Wil-
helmina nam gelijk het initiatief en na 
een puike voorzet wist Kim bij de 
tweede paal de bal tegendraads in te 
koppen, 0-2 dus. Eigenlijk was toen al 
duidelijk dat alle spanning niet nodig 

was geweest, want Wilhelmina was op 
alle fronten beter. Er was rust in de 
achterhoede met Kim, Raphael, Jens 
en Tim, het middenveld met Levi, Niels 
en Emmelien wist elkaar feilloos te vin-
den en de voorhoede met Sam, Jurre 
en Evy dook het ene gat na het andere 
in. Het duurde dan ook niet lang voor-
dat Jurre weer een heerlijke schuiver 
produceerde. Daarna was het Evy die 
diep ging, haar mannetje vakkundig 
opzij zette en de 0-4 aantekende. Bij 
een sporadische aanval van Veen 
greep Luc in waar nodig en al snel was 
het weer Veen die onder de druk be-
zweek, een eigen doelpunt luidde de 
rust in.  
Met Roos, Milan en Jurgen als drie 
verse krachten in het veld, ging Wilhel-
mina onverdroten door. Ook het feit dat 

Veen een oude bekende vanuit de JO-
16 in het veld bracht, deerde ons niet. 
Na een paar mooie aanvallen, tekende 
Jurre de 0-6 en de 0-7 aan. Vervolgens 
ging het tempo wat omlaag en wist 
Veen uit een vrije trap de eer te red-
den. Veel hoop konden ze er niet uit 
putten, want het was al snel Niels die 
met een snoeihard schot vanaf de zes-
tien de eindstand van 1-8 noteerde.  
Een puike overwinning dus en als we 
zo blijven voetballen en getergd blijven 
om te winnen, dan kunnen we ons met 
iedere tegenstander meten. Binnenkort 
weten we meer, want dan komen de 
sterke tegenstanders op bezoek. Al-
vast succes gewenst!  
 
Groet, Johannes Versluijs 

Feestweek 2023  
Na de koning der piraten Jannes, DJ-act HAK OP DE TAK voor 
de vrijdagavond, is het nu tijd voor de 3ebekendmaking. Van-
avond komt het online, maar jullie hebben de primeur!  
Niemand minder dan de nachtegaal uit Liempde Jan Biggel 
komt de tent op z’n kop zetten tijdens De Dolle Donderdag.  
 
We hebben zoveel artiesten, dat we tot en met week 52 elke 
week een nieuwe naam bekend maken. Houd alle kanalen in de 
gaten, we hebben in 2023 de beste line-up ooit!

Clubavond ook  
voor de jeugd!  
Aanstaande donderdag staat er een gezellige clubavond 
op het programma. 
Normaal is deze wat later op de avond voor de ‘oudere’ 
kantinebezoekers. 
  
Deze editie beginnen we eerder  
en mag ook de jeugd zeker  
aanschuiven! 
 
We hebben puntzakken  
met verse friet en je  
mag je eigen saus tappen! 
 
We starten rond  
18.45 uur.  
  
Deze avond wordt  
aangeboden door  
de mannen van ’t Hoekske. 

Deze worden a.s. zaterdag tegen v.v. Wiel-
drecht aangeboden door onze Supporters-

club. 
Dank voor jullie steun! 

 

Programmablad/ 
wedstrijdbal
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WK-poule

In november start het WK voetbal.  
Om het toernooi wat extra spanning 
mee te geven, organiseren we in sa-
menwerking 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 betaling. 
* Na betaling krijg je een eigen link om 
een account aan te maken. 
* Daarna kun je jouw voorspelskills ge-
bruiken via onze partner Koning Sport. 
 
Wat kost het? 
Per account betaal je slechts € 10,- in-
schrijfgeld. 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 mee-
doen. 
Hoe meer deelnemers, des te groter de 
spanning en een dikkere prijzenpot 😉

Advertenties
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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 
aanspreekpunten hebben. 
 
Het betreft een herhalingscursus, maar nieuw-
komers zijn ook zeer van harte welkom! 
De datum is nog nader te bepalen. Zoals het er 
nu naar uitziet, wordt deze op een doorde-
weekse avond ingepland. 
 
Aanmelden:     kantine@wilhelmina26.nl 
                         Dik van Anrooij 
                         06-54391653

Jubilarissen in het zonnetje gezet
Afgelopen vrijdag vond alweer de 96e 
Algemene Ledenvergadering plaats. 
Traditiegetrouw werden op deze avond 
ook onze jubilarissen in het zonnetje 
gezet. 
  
Boven: Kees v.d. Pol (60 jaar lid), 
Edwin van Wijk (25 jaar lid) en Corné 
Tamerus (25 jaar lid).  
Onder: Arie Groenenberg (25 jaar lid), 
Carlo Bouman (40 jaar lid) en Mitchell 
Kerkwijk (25 jaar lid).  
Helaas niet aanwezig: Bert Bakker (40 
jaar lid) en Walt van Ballegooijen (50 
jaar lid). 
 
Zeker in deze tijden zijn we meer dan 
trots op dit soort mijlpalen onder onze 
leden. 
Op naar nog vele jaren lidmaatschap 
en het 100-jarig bestaan in 2026! 
 
Bestuur Wilhelmina'26 



WIJK EN AALBURG                                                                       INFO@VBDUURZAAM.NL

ELKE ZONDAG OPEN 10-18

10



Naam: 
Ömer Kaya 
 
Leeftijd: 
57 jaar 
 
Woonplaats: 
Vlijmen 
 
Relatiestatus: 
Getrouwd 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Docent Summa Sport Eindhoven 
 
Beschrijf jezelf in max. 15 woorden 
Positief/vrolijk/fanatiek. 
 
Heb je naast voetbal nog andere 
hobby’s? 
Skiën, varen en verder heb ik niet zo-
veel tijd voor hobby’s 
 
Kun je wat vertellen over je muziek-
smaak? 
Breed georiënteerd. Van het clublied 
van W’26 tot Top 40. 
 
Wat is je favoriete vakantieland? 
Italië / Turkije / USA 
 
Voor welk eten kunnen ze je ’s 
nachts wakker maken? 
Wakker maken is eigenlijk  geen optie. 
 

 
 
Met wie zou je een wel een dag wil-
len ruilen? 
Met een bekende DJ,  om vanaf die 
kant de menigte in het volle stadion te 
zien. 
 
Favoriete positie? 
Het hele coachingsvak bij de dugout 
en regelmatig er iets buiten. 
 
Vorige club(s)? 
Teveel om op te noemen. 
 
Wat is tot nu toe je hoogtepunt op 
voetbalgebied? 
Als coach het kampioenschap met 
SBC en de periodetitel met ZSV.  
En ook een ‘hoogte’ punt was in de 
hoogwerker toegezongen worden 
door de supporters uit Zeilberg na een 
wedstrijd tegen Deurne. 
 
Van welke club had je een poster 
boven je bed hangen? 
Geen. 
 
Favoriete profvoetballer? 
Messi is wel next level! 

 
Waarom heb je voor Wilhelmina’26 
gekozen? 
De gevoerde gesprekken en het ge-
voel was goed. I.c.m. de positieve ver-
halen over “de parel aan de maas”. 
 
Wat verwacht je van komend sei-
zoen? 
Voorspellingen doe ik nooit omdat ik 
geen invloed en inzicht heb in de 
werkwijze en samenstelling van de 
selecties van andere clubs 
 
Wie is de kampioenskandidaat en 
wie gaat het lastig krijgen? 
Idem als hierboven. 
 
Waar zie je jezelf over 15 jaar? 
Hopelijk in goede gezondheid aan het 
genieten van het leven. 
 
Wil je nog iets kwijt? 
Ik wens alle leden een mooi en spor-
tief seizoen toe. 

Even voorstellen 
Onze selectie heeft er een aantal 
'nieuwkomers' bij. Om deze perso-
nen een beetje beter te leren ken-
nen, hebben we een interview 
afgenomen. Op een luchtige ma-
nier ingestoken. 
 
Deze week is het de beurt aan de 
nieuwe hoofdtrainer van ons  
vlaggenschip.
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In de vorige editie van 'even 
voorstellen', stond de leeftijd van 
Nicky van Ooijen verkeerd. 
Dit is 31 jaar, i.p.v. 48 jaar.  
Al hopen we natuurlijk dat hij  
dan nog steeds zijn skills in  
ons vlaggenschip kan  
laten zien 😉 

Rectificatie 
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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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Advertenties

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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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  
 

Advertenties



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


