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oorbereik



De eerste klap is een daalder waard 
zullen we maar denken en wat was ie 
lekker toen we vernamen dat ons 2e 
elftal uit bij Alblasserdam de 12.30u-
wedstrijd met 0-3 had gewonnen. De 
mannen van André gaven het juiste 
voorbeeld voor ons 1e elftal dat ko-
mende zaterdag die kant uit mag. Ons 
1e elftal leek de volle buit binnen te 
gaan halen toen Djemal de 3-1 wist 
binnen te werken, echter gaf een goed 
Wieldrecht het nog steeds niet op en 
eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-
3. Het eerste punt is daarmee een feit 
en hopelijk volgen er nog velen, bij 
voorkeur te beginnen komende zater-
dag in Alblasserdam. Onder leiding van 
de multifunctionele scheids Theo, wist 
ons 3e elftal geen potten te breken 
tegen Nivo Sparta en verloor met 1-11. 
Zaterdag op het Korenzand een mooie 
gelegenheid om revanche te nemen. 
De veteranen (35+1 is zo’n onmoge-
lijke naam) behaalden een doelpuntrijk 
gelijkspel. Uit bij de Alblas werd het 
maar liefst 4-4 en daarmee heeft dit 
team zich keurig in de subtop genes-
teld.  

Bij de jeugd een best wel bijzondere 
uitslag van onze JO12 dat uit bij DSC 
met 0-0 gelijkspeelde. Een uitslag die 
je bij de jongere jeugd niet vaak tegen-

komt. De JO11 verloor met 4-2 van 
Nivo Sparta en de MO15 moest met 6-
0 het onderspit delven bij Heukelum. 
Ook onze oudste jeugd, de JO19, zag 
hun goede reeks ten einde komen met 
een 3-1 nederlaag bij Achilles Veen. 
Het meest doelpuntrijk waren de wed-
strijden van onze jongsten, wat te den-
ken bijvoorbeeld van een 5-5 van de 
JO8 tegen BZC’14 en de 7-4 neder-
laag van de JO10 uit bij WSC. Samen-
gevat kunnen we stellen dat onze 
jongens en meisjes weer hun stin-
kende best hebben gedaan om de 
geelzwarte kleuren te verdedigen.  

Er wacht ons qua weer vooralsnog een 
prima week als we de voorspellingen 
mogen geloven, dus dat zouden prima 
velden en weer mooie wedstrijden 
moeten betekenen in het komende 
weekend. Vanaf de bestuurstafel deze 
week weinig nieuws te melden, in het 
geruchtencircuit vernam ik dat er naar 
aanleiding van de ledenvergadering 
toch wel wat mensen zouden zijn die 
‘de handschoen’ zouden willen gaan 
oppakken. Alvast een eerste positief 
signaal wat hopelijk een vervolg gaat 
krijgen als men de koppen bij elkaar 
steekt en het concreet probeert te 
maken richting ons als bestuur.  

 

Voel je welkom om je richting Will, Roel 
of ondergetekende te wenden.  

Hopelijk allemaal een gezonde week 
met de nodige zonnestraaltjes letter en 
figuurlijk en op naar een puntrijk week-
end,  

 

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 - Wieldrecht ......................................................... 3 – 3
Spelers; Joran,  Remco,  Willian,  Ger-
ben,  Robert,  Kevin,  Mitchell, Djemal,  
Gerbrand,  Bart,  Luuk  
Wissels; Sjoerd,  Nicky,  Samuel,  Jo-
nathan,  Wesley  
 
Vandaag de wedstrijd tegen Wiel-
drecht, zij verloren vorige week kans-
loos met 0-4 van Papendrecht  terwijl 
onze geel-zwarte brigade teleurstellend 
tenonder ging in Streefkerk met 3-2 dus 
is er de ploegen alles aan gelegen om 
vandaag een goed resultaat neer te 
zetten. 
De wedstrijd staat olv Mike Klaare uit 
Tiel. 
 
De wedstrijd komt gelijk op stoom 
na goed doorzetten van Luuk 
komt de bal bij Bart en moet de 
keeper redding brengen. In de 6e 
minuut ineens 2 gevaarlijke ballen 
van Wieldrecht maar Joran redt 
tot 2x toe fenomenaal. De 11e mi-
nuut een mooie aanval over 
rechts maar de bal wordt net iets 
te scherp gegeven en belandt in 
de handen van de keeper. In de 
16e minuut krijgt Bart  de bal, na 
wederom goed doorzetten van 
Luuk, en zijn voorzet wordt ter-
nauwernood gemist door Ger-
brand. Even later zorgt een 
onterechte corner voor Wiel-
drecht voor spektakel in ons doel-
gebied, het is prijsschieten 
waarbij de bal 2x op de paal be-
landt, Joran uitstekend redt tot de 
bal uiteindelijk richting de Maas 
wordt geschoten.  Wieldrecht blijft 
de betere ploeg en na een prach-
tige tikkie/takkie aanval is het 
maar goed dat er heel slecht in-
geschoten wordt. Dan gaat de 
wet van Murphy  gelden,  als je 
niet scoort uit de vele kansen valt 
ie aan de andere kant. Een super 
goeie aanval over rechts via Bart 
doet de bal bij Mitchell belanden 
die volledig over de bal maait (ge-
weldige afleidings manoeuvre) en 
de bal bij Gerbrand doet belan-
den en beheerst binnen schiet, 0-
1. Beetje onverdiend. 
Daarna blijft Wieldrecht de betere 
ploeg maar wederom door goeie 
reddingen van Joran blijven we 
voorstaan, tot de 40e minuut. Een 
fout in onze verdediging brengt de 
bal bij de rechtsbuiten en doordat 
de bal van richting wordt veran-
derd is Joran  kansloos en staat 
het 1-1, 
 
In de rust worden Mitchell  en 
Luuk (blessure aan z'n oog) ver-

vangen door Sjoerd  en Samuel. Wilhel-
mina is de betere ploeg en dat resul-
teert in de 54e minuut na een prachtige 
voorzet van Bart in een kopbal van Ro-
bert, 2-1. Zeven minuten later wordt het 
zelfs 3-1 door een prachtig ingeschoten 
bal van Djemal. Dan zou je denken dat 
de pot uitgehaald moet worden, maar 
ipv meedogenloos en slim ye voetbal-
len laten we Wieldrecht terugkomen tot 
3-3. Daarna krijgen we nog 2 levens-
grote kansen op de overwinning maar 
ook hun keeper is in topvorm zodat de 
einduitslag 3 -3 wordt. 
De absolute man of the match is we-
derom Joran. 

 
Een gemiste kans op de 1e overwin-
ning na een 3-1 voorsprong. 5x ge-
scoord in 2 wedsrijden en toch maar 1 
punt geeft toch stof tot nadenken, mis-
schien moeten we meer 'klootzakken' 
worden tijdens een wedstrijd. Acherhte-
raf gezien wel een terechte uitslag 
maar toch...... 
 
Volgende week de uitwedstrijdstrijd 
tegen alweer een promovendus, na Al-
blasserdam.  
 
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



Vandaag 1 oktober speelt Wilhelmi-
na'26 tegen v.v. Wieldrecht. En Ryan 
Lijftogt is pupil van de week. Samen 
met z’n vader komt hij gezellig naar de 
Ebbe. Ryan is 9 jaar en is begonnen 
bij de kabouters en speelt nu in de 
jo10. Zijn trainers zijn Jan Arendse, 
Patrick Verbeek en Hans Hoevenaar. 
Ryan staat als verdediger in het veld. 
Vandaag mocht Ryan meedoen met 
de jo11 tegen Nivo Sparta, helaas 
verloren met 4-2.  Ook zijn zus Kyra 
is actief op de ebbe. Kyra voetbalt 
zelf bij de vrouwen en is ook trainer 
bij de mo15. Ook zijn broer Milan 
heeft bij Wilhelmina'26 gevoetbald.  
 
Ryan zit op de Hoeksteen in klas 5b. 
Zijn juffen zijn  Marlies en Andrea. 
Het leukste op school vind hij gym 
en het minst leuke vak is taal. Zijn 
vrienden zijn, Siep, Liam en Kyano. 
In de pauze zijn de jongens bezig 
met freerunnen. Dan spring je op 
blokken of tegen de muur en dan 
probeer je mooie kunstjes als je 
dan in de lucht springt. In zijn vrije 
tijd vist Ryan heel graag en vergeet 
dan ook nog wel is de tijd. Hij heeft pas 
een steur gevangen van 113 cm en een 
meerval die was 75 cm.  
 
Na gezellig gekletst te hebben word het 
tijd voor het echte werk. Ik vraag aan 
Ryan wie zijn favoriete speler is, en 
zonder twijfel zegt hij, Gerbrand Vos. 
Ryan vind dat hij snel in het veld is en 
hij zou graag met Gerbrand in het doel 
op de foto willen.  
Gerbrand Vos voetbalt al weer wat 
jaren op de ebbe. Hij is begonnen bij de 
fjes en is er al weer 15 jaar. Als de war-
ming up begint mag Ryan al mee het  

 
veld op. Samen met Sjoerd de Fijter, 
Samuel Hartgers en Nicky van Ooijen 
zijn ze lekker met de bal bezig.  
 
Dan is het eindelijk zover, samen met 
de scheidsrechter en de bal in zijn han-
den lopen ze het veld op en achter hun 
de spelers. Nadat ze de spelers een 
hand hebben gegeven is daar het 
spannende moment voor Ryan. Heel 
zelf verzekerd rent hij de tegenstanders 
van v.v. Wieldrecht voorbij en scoort zn 
doelpunt. En dan kan de wedstrijd be-
ginnen. En dan valt het eerste doelpunt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in de eerste helft al, ge-
maakt door Gerbrand Vos, hoe cool is 
dat 💪 
 
Lieve Ryan je bent een super lieve jon-
gen en je hebt veel in je mars. Hopelijk 
mogen we nog veel van je horen en ge-
nieten hier op de ebbe, en dat je net als 
Gerbrand een goede voetballer mag 
worden 😉 

Pupil van de week

Advertenties

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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Naam: 
Justin van der Sanden 
 
Leeftijd: 
29 jaar 
 
Woonplaats: 
Wijk en Aalburg 
 
Relatiestatus: 
Vriendin 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Ik werk bij Aarts packaging in de 5 
ploegendiensten. 
 
Beschrijf jezelf in max. 15 woorden 
Ik ben een rustige jongen, maar dat 
kan soms weleens omdraaien.  
En natuurlijk houd ik van gezelligheid. 
 
Heb je naast voetbal nog andere 
hobby’s? 
Een spelletje spelen, altijd leuk! 
 
Kun je wat vertellen over je muziek-
smaak? 
Als het maar goed klinkt. 
 
Wat is je favoriete vakantieland? 
Spanje. 
 
Voor welk eten kunnen ze je ’s 
nachts wakker maken? 
Nou... eerlijk gezegd blijf ik liever sla-
pen. 
 
Met wie zou je een wel een dag wil-
len ruilen? 
Met niemand. 

 

Favoriete positie? 
Rechtsbuiten. 
 
Vorige club(s)? 
RWB 
Wat is tot nu toe je hoogtepunt op 
voetbalgebied? 
Kampioen geworden. 
 
Van welke club had je een poster 
boven je bed hangen? 
Zover ik me kan herinneren, eigenlijk 
geen. 
 
Favoriete profvoetballer? 
Dat is Lionel Messi! 
 
Waarom heb je voor Wilhelmina’26 
gekozen? 
Omdat ik sinds vorig jaar in Wijk 
woon. 
 

Wat 
ver-

wacht je van 
komend seizoen? 
Een goed seizoen met uiteraard veel 
overwinningen! 
 
Wie is de kampioenskandidaat en 
wie gaat het lastig krijgen? 
Dit is een totale andere competitie, 
zou het echt niet weten. 
 
Waar zie je jezelf over 15 jaar? 
Tja, moeilijk om te zeggen. Zullen we 
maar zeggen: een goede toekomst. 
 
Wil je nog iets kwijt? 
Laten we een goed seizoen tegemoet 
gaan. 
  

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 ...
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Feestweek nieuws  
Uiteraard is de populaire Foute Party ook volgend jaar onze afslui-
tende avond. 
Eén van de 4 namen mogen we nu bekend maken en dat is niemand 
minder dan de Gebroeders Ko. 
 
Dit duo uit Raamsdonksveer is zeker geen onbekende in het wereldje 
en hebben al een hoop hits op hun naam staan. 
Welke is jouw favoriet? Schatje mag ik je foto of toch Toeter op m'n 
waterscooter? 

Clubavond Groot succes!  
Afgelopen donderdag mochten we meer dan 
120 friet-eters verwelkomen. 
Zowel jeugd, als supporters, alsook senioren-
teams waren in grote getalen aanwezig. 
Het was echt volle bak, hier doen we het voor! 
 
Speciale dank gaat uit naar:  
•  Corella Keinemans, Richard van Veen en Arend 
van Zanten voor de zorgen achter de bar 
•  Henk Blinksma als chef frituur 
•  't Hoekse voor de organisatie en voorbereidingen 
(Kees Millenaar, Wim Versluys, Bert van Ballegooijen, 
Peter Colijn en Jari Colijn 
•  Altena Potatoes voor de heerlijke friet 
•  Arendje Verhuur voor de prachtige schort voor  
chef frituur  
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Kaartjes
Hallo allemaal, 
 
Wij willen de draad weer op gaan pikken om 
een kaartje te gaan sturen aan mensen die 
een opkikkertje kunnen gebruiken of iets te 
vieren hebben. 
Dus weet u iemand die of in het ziekenhuis 
ligt, een geboorte, huwelijksfeest of als er ie-
mand overleden is, laat het ons weten dan 
zorgen wij dat er een kaartje die kant op gaat. 
Stuur ons een berichtje of een belletje  
 
Richard van Veen: 0630595407 
Ans Nieuwkoop: 0642323223 
 
Een kaartje doet altijd goed dus laat het ons 
weten!

Ticketverkoop  
Feestweek 2023
Pak de agenda erbij en zet onderstaande er maar 
heel groot in! 
Op zaterdag 14 januari om 10.00 uur, start via 
feestweekwilhelmina26.nl de ticketverkoop voor 
Feestweek 2023. 
 
Er is besloten om geen leden voorverkoop meer 
te doen. Oftewel: wees écht alert en zit op de be-
treffende datum in de startblokken. We willen met 
klem benadrukken dat het hard kan gaan en op is 
ook echt op. Vorig jaar waren maar liefst 3 v.d. 4 
avonden compleet uitverkocht! 
 
Vroege vogel 
Nieuw dit jaar zijn de vroege vogel tickets. Wan-
neer je deze aanschaft, krijg je een stukje korting. 
Deze zijn beperkt voorradig. Wanneer de vroege 
vogels zijn uitverkocht, volgen de reguliere tickets. 
 
Mocht je nog vragen hebben. Dan kun je je mel-
den bij Arjan of Jari. 
 
Met gezellige groet, 
 
Organisatie Feestweek Wilhelmina '26 

Grote  
Clubactie

Uiteraard doen we ook dit jaar weer mee met de 
Grote Clubactie. 
Onze jeugdleden verkopen loten, de seniorenteams 
gaan een superlot aan de man brengen en online is 
een link om een digitale versie aan te schaffen. 
Wij roepen iedereen op om hier een steentje aan bij 
te dragen. Een normaal lot kost 3 euro, 80% is voor 
onze club.



WIJK EN AALBURG                                                                       INFO@VBDUURZAAM.NL

ELKE ZONDAG OPEN 10-18
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Uitslag verloting  
Supportersclub  
Ook dit seizoen doen wij de verloting weer van de 
Supportersclub. Afgelopen zaterdag hebben we de 
eerste keer gedraaid: 
 
1e prijs nr 20   €50.00 
2e prijs nr 87   €40.00 
3e prijs nr 15   €30.00 
4e prijs nr  9    €20.00 
5e prijs nr 90   €10.00 

Uitnodiging Jaarvergade-
ring Supportersclub:  
4 november a.s – 20.00
Beste leden van de Supporterclub, 
 
Het nieuwe voetbalseizoen is weer van start, dus ook 
de Supportersclub kan weer beginnen met verschil-
lende activiteiten.  
 
Hopelijk kunnen wij dit seizoen (ook) weer op uw bij-
drage rekenen. 
 
De contributie bedraagt zoals elk jaar €50,- en deze 
kunt u op verschillende manieren betalen. 
- Op de jaarlijkse jaarvergadering; 
- Overmaken (graag voor 1 januari 2023) op 
rekeningnummer NL84RABO0373307020; 
- Door middel van een Tikkie naar uw mobiele 
nummer (indien bij ons bekend), dit kunt u dan bij ons 
aangeven. 
 
Agenda jaarvergadering: 
- Opening 
- Notulen ledenvergadering 2021 
- Jaarverslag 2021/2022 
- Financieel verslag penningmeester 
- Verslag kascommissie 
- Rondvraag en wat verder ter tafel komt.  
 
Wij zijn gewend aan een vlot verloop van onze verga-
dering, we zullen dan ook de punten af werken en 
sluiten daarna af met ene hapje en een drankje. 
 

Supportersclub Wilhelmina’26

Week van de scheidsrechter
Afgelopen zaterdag is de week van de scheidsrechter ingegaan. 
Een mooi initiatief van de KNVB om stil te staan bij deze functie. 
Wij als club zijn dan ook meer dan trots/bij op alle arbiters en vlag-
gers die wekelijks op onze velden te vinden zijn. 
Dikke pluim voor jullie! 

Voor in de agenda  
W26 Darts Trophy – Ronde 1                 vr 7-10 
Clubavond door 2e elftal                        do 27-10 
After 11-11 Party met Willem de Wijs    za 12-11 
Clubavond door VR1                              do 24-11 
Sinterklaasavond jeugd                          vr 25-11 
Boutdraaimiddag Show                          za 10-12 
Kerst-In                                                  za 17-12 
Clubavond                                              do 29-12 
Nieuwjaarsreceptie                                za 14-1 
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Advertenties
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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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www.hh-productions.nl

Reclamemakers en drukkers  
tussen de rivieren

Drukken & Printen

Ontwerpstudio

Uitgeverij

Tekst en  
Fotografie

Advertenties

Boeken/Brochures

Logo’s en  
Huisstijlen

16



17



18



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

info@energie 
-checken.nl



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


