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VAN DE REDACTIE

Geachte lezer,
Met trots presenteren wij de 
jubileumgids om het 90-jarig 
bestaan van voetbalvereniging 
Wilhelmina ’26 te vieren. 

Hierin nemen we u mee langs vele 
memorabele gebeurtenissen uit de rijke 
geschiedenis van de club. Daarbij worden 
sportieve successen afgewisseld door 
andere hoogtepunten zoals de bouw van 
de tribune en de feestweek die al jaren 
een daverend succes is. Wij hebben als 
redactie getracht een zo compleet mogelijk 
beeld van de clubgeschiedenis weer te 
geven. Door middel van het 
nodige onderzoek zijn er 
zelfs nieuwe vooroorlogse 
feiten boven water gekomen 
die tot op heden nog nooit 
zijn gepubliceerd.Alle 
gebeurtenissen nemen voor 
iedereen een andere plaats 
in. Mede door (oud-)leden 
persoonlijk aan het woord 
te laten met onder meer 
herinneringen, hebben wij 
geprobeerd om de gids voor een 
ieder herkenbaar te maken. 

Door de maanden heen is hulp uit alle 
hoeken aangeboden. Van het leveren van 
mooie foto’s en krantenartikelen tot het 
meewerken aan interviews, alles heeft 
bijgedragen aan het verwezenlijken van 
deze uitgave. 

Bij deze willen wij dan ook onze grote 
dank uitbrengen naar een ieder die op 
welke manier dan ook zijn of haar steentje 

heeft bijgedragen aan de 
totstandkoming 
van deze 
prachtige gids. 
Zonder deze hulp 
was het absoluut 
niet mogelijk 
geweest.

Wij wensen u veel 
kijk- en leesplezier 
en op naar 100  jaar 
Wilhelmina ’26!

Jari Colijn en 
Mitchell Kerkwijk
Eindredactie
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VOORWOORDVOORWOORD

Voorwoord
Wilhelmina ’26 werd op 3 mei 1926 
opgericht en daarom vieren we nu 
ons 90-jarig bestaan. Als je het als 
vereniging presteert om 90 jaar te 
bestaan mag je oprecht blij en trots 
zijn. We weten allen van nabij en 
sommigen van zeer nabij dat het 
vaak een enorme klus en uitdaging 
is om het met elkaar zolang vol te 
houden. Vanzelfsprekend dat er 
aan dit jubileum dan ook op heel 
veel verschillende en verscheidene 
manieren aandacht besteed wordt. 
U kunt hier in het verdere van deze 
jubileumgids meer over lezen. 

90 jaar betekent niet slechts een 
vereniging in stand houden maar het 
betekent ook passief en actief richting 
geven aan de sport waar we zo nauw mee 
verbonden zijn. Die richting wordt mede 
bepaald door het bestuur, de commissies,  
de leden, de sponsors, het gemeentebeleid 
en misschien wel als belangrijkste 
groepering : de vrijwilligers. Wat hebben 
ontelbaar veel leden in die 90 jaar niet 
ontzettend veel tijd en energie gestoken 
in onze club en wat zijn er van die leden 
ons al heel veel door de dood ontvallen. 
We gedenken hen met gepaste eerbied en 
laten we levendig houden wat ook zij voor 
Wilhelmina betekend hebben. 

Het voetbal is in de 90 jaar veranderd en 
de club en wijzelf zijn ontegenzeggelijk 
mee veranderd. Van het wassen in de sloot 
na de wedstrijd hebben we nu verwarmde 
kleedlokalen met warm en koud water. 
Van een wedstrijd op een weide waar 
eerste de koeien afgejaagd moesten 
worden, hebben we nu prachtige velden 
waar de uiterste zorg aan besteed wordt. 
Wat in die 90 jaar niet veranderd is zijn 
de verschillen in de sportieve prestaties 
van onze elftallen. Hoogtepunt onder 
andere blijft het bijna bereiken van het 
hoogste amateurniveau met het meest 
succesvolle elftal uit onze historie. Zelf 
mocht ik daar als voorzitter van zeer nabij 

getuige van zijn en nog steeds worden 
we daar op gezette tijden door velen aan 
herinnerd. Laten we niet vergeten dat 
ondanks mindere sportieve momenten de 
voetbalprestatie op zich en de teamgeest 
uitstekend kunnen zijn. Ik denk dat juist 
onze club daar een sprekend voorbeeld 
van is. 

Omzien naar het verleden doet ouderen 
wellicht terug denken aan die goeie oude 
tijd. Jongeren zullen wellicht stil staan 
en vooruit kijken naar wat is en komen 
gaat. Het is echter een groot goed als 
we elkaar daarin kunnen vinden want 
dan alleen is de weg geplaveid naar een 
100-jarig bestaan. Laten we elkaar op die 
weg met respect, verdraagzaamheid, het 
accepteren van verschillen, het oog gericht 
op alle geledingen binnen onze vereniging 
waaronder als eerste blikvanger onze 
voetballende elf- en zeventallen, met de 
jeugd hoog in ons vaandel behandelen. 
Laten we zo met elkaar een vereniging 
trachten te behouden waar het goed 
toeven is. 

Tot slot: grote dank en waardering voor 
de samenstellers van deze boeiende 
jubileumgids.

Wim Versluys
Oud-voorzitter Wilhelmina ’26

Colofon
Eindredactie

Jari Colijn en Mitchell Kerkwijk
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1919-1945 

Voetbalsport strijkt
ook in Aalburg neer
Het is 19 april 1919, in Aalburg komen een aantal 
voetballiefhebbers bij elkaar. Aan de reeds bestaande 
gymnastiekvereniging: Door Vrienden Opgericht, willen de 
jongens een voetbaltak toevoegen. Dat deze beslissing er 
eentje is die de voorloper gaat worden van een mooi Aalburgs 
voetbalgeschiedenis verhaal, weet men op dat moment nog niet. 

Zo geschiedt het dat er op 19 april 1919 een voetbalclub wordt opgericht, 
genaamd: Door Vrienden Opgericht, in de volksmond ook wel D.V.O. 
genoemd. Wim A. Schouten meldt zich aan als eerste preses van de Aalburgse 
club. Als clubkleuren kiest men voor een combinatie van groen en wit.

Een combinatie tussen gymnastiek en 
voetbal wordt gezien als ideaal, door 
het beoefenen van gymnastiek, dan wel 
atletiek, kunnen de voetballers zich trainen 
in lenigheid, snelheid en de conditie. 
Wat tot betere prestaties in het veld leidt. 
Omdat de gymvereniging D.V.O alleen de 
beschikking heeft over het gymlokaaltje 
in Wijk, moet er een speelveld gezocht 
worden om het voetbalspel te bedrijven. 
Omdat er tussen april en oktober geen 
veld voorhanden is, wordt er besloten 
om alleen uitwedstrijden te spelen. De 
eerste uitwedstrijd wordt afgewerkt 
op Hemelvaartsdag, de tegenstander 
is Juliana uit Heusden. Een grote 
toeschouwersmassa ziet D.V.O. hun 
eerste wedstrijd met 1-0 verliezen. In 
oktober 1919 wordt er door de gemeente 
besloten om een sportveld aan de Ebbe ter 
beschikking te stellen aan de jonge club. 
Er zullen nog vele wedstrijden volgen, 
zowel op voetbal, als ook op korfbal en 
gymnastiek gebied.

DVO ten einde
Ondanks alle positieve berichten, grote 
belangstelling en de populariteit die 
D.V.O. geniet, lukt het de ‘de jongens van 
het eerste uur’ niet om de club in leven te 
houden. Begin 1926 wordt de club namelijk 

opgeheven. De reden hiervoor is het feit 
dat de leider om onduidelijke reden de club 
verlaat. Hierdoor komt er een abrupt einde 
aan de veelbelovende vereniging D.V.O., 
echter blijft het daarna niet stil rondom het 
voetbal in Aalburg.

WIJKSE VOETBALCLUB
GEEN BLIJVERTJE
Als er in Aalburg gevoetbald werd, kon het ‘naburige’ 
Wijk niet uitblijven. Na de oprichting van D.V.O. werd 
er enige maanden later in augustus de Wijksche Voetbal 
Vereniging opgericht. Het bleek geen blijvertje, want na 
de oprichting werd er niets meer van deze club vernomen. 
De Wijkse voetballiefhebbers zullen daarna onderdak 
gevonden hebben bij de groen witte Aalburgers. 
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1919-1945 

Van de kroeg naar
het voetbalveld
Het opstappen van de leider van D.V.O. zorgde zowel in de 
gemeenteraad als onder de bevolking van Aalburg voor verdeelde 
meningen. Voetbal was namelijk een populaire sport en het zorgde 
ervoor dat de vrije tijd niet alleen werd doorgebracht in de kroeg. 
Op 3 mei 1926 werd daarom  mede door de eerdere Aalburgse 
voetballiefhebbers besloten om D.V.O. een doorstart te laten maken 
en wel in de vorm van een nieuwe vereniging, genaamd Wilhelmina 
De oprichting vond plaats op 3 mei 1926 in de oude school te Wijk. 
Als voorzitter werd gekozen de heer K. van der Velden, de verdere 
bestuursleden waren W. van Kuijk, H. Bouman, J. Bouman en
C. Bouman, ook R. Treffers was bij dit moment aanwezig.

KERK EN GEMEENTE BLIJ 
MET WILHELMINA
Door het verdwijnen van D.V.O. en de verkorting 
van de arbeidsuren en daarnaast de invoering 
van de vrije zaterdagmiddag, brachten veel 
mensen hun vrije tijd door in de kroeg. Dit 
rijkelijk toegenomen drankgebruik leidde tot 
meer vechtpartijen en onenigheid op straat. 
Het kwam ook voor dat jongeren er regelmatig 
op uit trokken om in naburige dorpen 
onrust te stoken, wat meestal uitmondde 
in een vechtpartij. Dit alles tot spijt van de 
gemeenteraad en de kerk, die er alles aan 
deden dit te voorkomen. Daarom waren beide 
partijen verheugd dat er nieuw leven in de 
voetbalsport te Aalburg geblazen werd, zodat 
bovengenoemde trammelant minder voor zou 
komen.

De oudste foto van voetbalvereniging Wilhelmina
Eerste rij v.l.n.r.: Cornelis Bouman, Cornelis Wijgers,

Wim v.d. Pol, Bram Sluimers, Wout v.d. Pol, Roel Treffers, 
Peter de Bruin, Gert Bouman.

Tweede rij: Willem Baaijens, Wim Schouten, Jan Wijgers.
Derde rij v.l.n.r.: Bram Sluimers (Heesbeen), Giel Bouman

en Jan Bouman.

De naam Wilhelmina is 
afkomstig van de toenmalige 

Koningin der Nederlanden. 
Deze vernoeming deed zich 

extra eer aan omdat men ook 
(mede)organisator werd van de 

toenmalige Oranjefeesten in 
het dorp op Koninginnedag.

De naam Wilhelmina is 
afkomstig van de toenmalige 

Koningin der Nederlanden. 
Deze vernoeming deed zich 

extra eer aan omdat men ook 
(mede)organisator werd van de 

toenmalige Oranjefeesten in 
het dorp op Koninginnedag.

RUZIE MET SCHIPPERS
Om een aanvraag voor in ingebruikname 
van het oude DVO-veld in te kunnen 
dienen bij de toenmalige raad van de 
gemeente Aalburg, moest men eerst 
zorgen dat er twintig leden waren.
Deze had de jonge club in enkele dagen 
bij elkaar. 

Omdat men enkele maanden moest 
wachten op de beslissing, werd er alvast 
gevoetbald op een geïmproviseerd 

terrein aan de Lange Stoep. Deze lag 
vlak aan de Maas, waardoor de bal 
regelmatig in het rivierwater terecht 
kwam. Wanneer de spelers deze niet te 
pakken konden krijgen, kwam
hij meestal in de handen van schippers.
Deze mensen waren vaak niet bereid
de bal terug te geven, hierdoor 
ontstonden er nogal eens fi kse ruzies
met scheldpartijen waar de honden
geen brood van lustten.

Dit was niet het enige probleem,
doordat de bal regelmatig in aanraking 
kwam met de vele Maaskeien moest
deze bijna elke week gerepareerd
worden. Soms was zelfs dat niet mogelijk, 
waardoor de club genoodzaakt was een 
nieuwe aan te schaffen. Zo’n exemplaar 
kostte destijds twee gulden en een 
kwartje, met veel pijn en moeite werd
er door de voetballiefhebbers een 
dubbeltje per man bijeen gelegd.
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Speelveld
Het terrein aan de ‘Hooge 
Maas’ werd niet alleen 
door de spelers, maar 
ook door de media 
afgekraakt. Na een soort 
oproep in de plaatselijke 
krant gaf de gemeente 
eindelijk gehoor. Nadat 
de boeren het hooi van 
het voormalige veld 
hadden gehaald, kregen 
de geelzwarten toestemming om hetgeen in gebruik te nemen. 
Men keerde terug waar D.V.O. ooit de basis legde voor het 
Aalburgse voetbal. Het terrein aan de Ebbe werd feestelijk 
geopend op 26 juli 1926. De eerste wedstrijd op het ‘nieuwe’ 
terrein werd gespeeld door het tweede elftal van Wilhelmina en 
wel tegen de Werkendamse tegenstander W.S.C.. Deze match 
eindigde in een 2-2 gelijkspel. Ook de hoofdmachten van beide 
verenigingen mochten die middag aantreden. De uitslag van deze 
wedstrijd was een 1-0 overwinning voor de Aalburgse trots. 
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door de spelers, maar 
ook door de media 
afgekraakt. Na een soort 
oproep in de plaatselijke 
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Men keerde terug waar D.V.O. ooit de basis legde voor het 
Aalburgse voetbal. Het terrein aan de Ebbe werd feestelijk 
geopend op 26 juli 1926. De eerste wedstrijd op het ‘nieuwe’ 
terrein werd gespeeld door het tweede elftal van Wilhelmina en 
wel tegen de Werkendamse tegenstander W.S.C.. Deze match 
eindigde in een 2-2 gelijkspel. Ook de hoofdmachten van beide 
verenigingen mochten die middag aantreden. De uitslag van deze 
wedstrijd was een 1-0 overwinning voor de Aalburgse trots. 

Stuk uit het gemeente 
archief m.b.t. de toewijzing 
van het speelveld.

Het terrein aan de ‘Hooge 

Voetbal op klompen
De meeste spelers hadden geen geld 
voor voetbalschoenen, dus was men 
genoodzaakt het spel te spelen op 
klompen. 

Tijdens het voetballen sneuvelde dit 
schoeisel regelmatig, het werd ter plaatse 
gerepareerd met een stukje ijzerdraad. 
Dit moest snel gebeuren, omdat vele niet 
mochten voetballen van hun ouders.

Wilhelmina gaat gymen
De gymnastiekactiviteiten waren na 
de opheffi ng van voorganger D.V.O. 
gestaakt. Dit duurde echter niet 
lang, want al vrij snel vond er een 
heroprichting plaats. In het Nieuwsblad 
werd een eerste uitvoering aangekondigd 
van de ‘nieuwe’ gymnastiekclub. Later 
werd deze, net als voorheen, opgeheven.

Wilhelmina 
initiatiefnemer 
‘eigen’ competitie
De club groeide in het eerste 
jaar fors zodat er zelfs een 
heuse elftalcommissie in het leven 
werd geroepen. De verslagen van 
vergaderingen werden toentertijd 
dikwijls in de krant gepubliceerd. 

Niet alleen het ledental steeg, ook 
namen de wedstrijd aantallen toe.

De meeste werden afgewerkt in de 
vorm van zogenoemde ‘seriewedstrij-
den’. Deze vormden een soort toernooi 
dat zich afspeelde tussen verschillende 
clubs en zorgde altijd voor de nodige 
sfeer in de dorpen 
waar hetgeen 
plaatsvond.
Ondanks dat de 
seriewedstrijden 
goed bevielen, 
hadden een aantal 
voetbalverenigin-
gen toch behoefte 
aan ‘normaal’ en 
‘regulier’ voetbal. 

Op initiatief van Wilhelmina werd 
er geprobeerd om met zeven ploegen 
een zaterdagcompetitie op te starten, 
waarbij het de bedoeling was dat er 
elke week een wedstrijd gespeeld werd. 
De Voetbal Bond Altena hield slechts 
een aantal maanden stand, maar het 
zorgde wel voor een opleving van het 
voetbal in de regio Altena. Er kwamen 
namelijk steeds meer clubs bij. 

Foto: Wilhelmina I poserend na een 
overwinning bij het Paastoernooi in 1927.
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Bekend om bovengemiddeld
organisatie niveau
Door het verdwijnen van de Voetbal 
Bond Altena, werden de seriewedstrijden 
steeds populairder. Dit kwam doordat dit 
de enige vorm, naast andere oefenpotten, 
van wedstrijden betrof.

Hele gezinnen gingen gezamenlijk op 
pad om het voetbal te aanschouwen, men 
maakte er een compleet dagje uit van, 
met natuurlijk de sfeer en gezelligheid 
hoog in het vaandel.

Wilhelmina stond in de regio bekend als 
een organisatorisch sterke vereniging, 

mede door de opgedane ervaringen in 
het verleden kon men aantrekkelijke 
tegenstanders strikken en alles in de 
puntjes laten verlopen. 

Tweede Paasdag 1928 ging de boeken in 
als een groots geslaagd evenement. In 
de voorverkoop van het Paastoernooi 
hadden de geelzwarte Aalburgers al 
1.000 kaarten van de hand gedaan. Een 
grote bron van ergernis en zorg was het 
feit dat er bijna evenveel toeschouwers de 
wedstrijden aanschouwden vanaf de dijk, 
gratis weliswaar.

Ad Wijgers (69)

We waren in Peursum wezen voetballen, in Go-

rinchem  werd met de boot naar Sleeuwijk over-

gevaren, dat moet in de jaren vijftig zijn geweest. 

Gijs Wijgers (de Kloek) liet zichzelf fl auwvallen op 

de boot, toen hebben de kapiteins Gijs proberen 

op te lappen door hem te wassen. Toen kwam 

hij overeind en ging op de trede van de bus heel 

hard staan lachen, omdat er niks aan de hand 

was. Een van de bemanningsleden zag dat en 

gooide een emmer water recht in het gezicht 

van de grappenmaker. Zeiknat was hij!

Jan Bouman sr. (66)

In de jaren zeventig speelden we uit bij Kerkwijk. 

Jan Schipper bleef altijd lang wachten om te 

douchen. Ikke zette snel de geiser uit, waar-

door er geen warm water meer uit de kraan 

kwam. Rillend kwam Schipper de douche-

ruimte uit, waarna ik vroeg; was het koud? 

Ja antwoorde mijn naamgenoot, dan had je 

geiser maar moeten aanzetten antwoorde ik!

Nico Kerkwijk (55)

Begin 90-er jaren was ik trainer van de 

A1-junioren. Er was nog één wedstrijd te gaan 

en we stonden drie punten achter op de 

concurrent, ook moesten we zelfs tien goals 

scoren om deze in te halen. Op dinsdagavond 

speelden we een inhaalwedstrijd, deze werd 

gewonnen met 14-1! Alsnog sleepten we het 

kampioenschap binnen, een bijzonder moment.

Ron Duister (53)

Het kampioenschap van het vijfde in het seizoen 

2012-2013, daar kijk ik met een goed gevoel 

op terug. Ik was leider en samen met de vele 

ex-selectie spelers was het een prachtig seizoen 

en behaalden we de titel.

Bert van Os (77)

Een hele tijd terug, rond 1962, moesten we 

tegen NEO’25 voetballen. In een duel met Piet 

Paulides kreeg ik een klap tegen mijn lip aan. 

Deze lag helemaal open, normaal is dit niet 

erg, maar ik trad 1,5 week later in het huwelijk. 

Gelukkig heeft de dokter het goed weg weten 

te werken en waren de krammen er op tijd uit. 

Zonder kapotte lip, stond ik later nog keurig op 

onze trouwfoto. 

INTERNATIONALS KLEUREN
DE EBBE ORANJE

Dat de club vooraanstaand 
en als prominent werd 
gezien in de jaren dertig 
bleek uit de verschillende 
populaire wedstrijden die 
gespeeld werden op de 
thuisbasis van Wilhelmina. 
Zo speelde zich in mei 1932 
een heuse ‘interland’ af op 
het Aalburgse sportpark. 

Het betrof wederom een echte publiekstrekker.
De wedstrijd die werd gespeeld tussen het 
Gorinchemse Unitas en het Antwerpse St. Rochus
trok namelijk ruim 2.000 
toeschouwers. Hierbij werden 
tribunes rondom het speelveld 
gebouwd waarop een 1500-tal 
bezoekers plaats konden nemen om 
de wedstrijd te aanschouwen. De 
kaarten vlogen in de voorverkoop 
dan ook in mum van tijd over de 
toonbanken. 

Deze grote gebeurtenis bij
Wilhelmina smaakte naar meer. 
Twee jaar later na bovenstaand spek-
takel, trok men wederom bekijks met 
de wedstrijd Wilhelmina -Salvator. 
De tegenstander betrof een zogenaamd tourelftal met 
daarin rechtshalf Henk Pellikaan, deze stoere speler 
had toen al 11 caps achter zijn naam staan. 

A1-junioren. Er was nog één wedstrijd te gaan 

DE EBBE ORANJE
Dat de club vooraanstaand 
en als prominent werd 
gezien in de jaren dertig 

Frank Wels
De Oranje tint werd
aan het Gorinchemse 
elftal toegevoegd door

de aanwezigheid van
de Nederlands elftal 
speler Frank Wels.
De 36-voudig 
international stond 
bekend om zijn 
balgoochelkunsten 
en zorgde op de 
voetbalvelden voor de 
nodige hoogstandjes. 

Herinneringen,
anekdotes
& verhalen...
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1919-1945 

Ondanks de stopgezette zaterdagcompetitie 
die op initiatief van Wilhelmina werd opge-
richt, zaten de clubs niet stil. In 1933 werd 
er door voetbalvereniging Stormvogels uit 
Woudrichem namelijk alweer gestart met 
een nieuwe zaterdagcompetitie. De com-
petitie kreeg de naam Samenwerking Ons 
Streven (S.O.S.).  Aan deze wintercompeti-
tie, die van start ging in september van dat 
jaar, nam ook Wilhelmina deel. 
Ondanks de stopgezette zaterdagcompetitie 
die op initiatief van Wilhelmina werd opge-
richt, zaten de clubs niet stil. In 1933 werd 
er door voetbalvereniging Stormvogels uit 
Woudrichem namelijk alweer gestart met 
een nieuwe zaterdagcompetitie. De com-
petitie kreeg de naam Samenwerking Ons 
Streven (S.O.S.).  Aan deze wintercompeti-
tie, die van start ging in september van dat 
jaar, nam ook Wilhelmina deel. 

Omdat deze nieuwe voetbalbond een groot 
succes bleek te zijn en er zelfs meerdere 
competities, voor jeugd en tweede elftallen 
op touw werden gezet, bracht dit bestuurlij-
ke problemen met zich mee. In 1935 zorgde 

dit ervoor dat de S.O.S. hulp zocht bij de 
Brabantse Voetbalbond, die opdat moment 
deel uitmaakte van de K.N.V.B.. Wilhel-
mina nam ook aan deze competitie deel 
en dit leverde gelijk succes op. Waar het in 
de voorgaande jaren niet lukte om potten 
te breken in competitieverband, zorgde de 
Aalburgse club voor een  verrassing. In het 
eerste jaar van deelname werden de geel 
zwarten gelijk kampioen. 
Het kampioenschap werd echter niet 
gemakkelijk behaald. Twee beslissingswed-
strijden tegen het Sprangse N.E.O. moesten 
uiteindelijk de doorslag geven. 

Door het toetreden van Wilhelmina bij 
de Brabantse Voetbalbond, werd de club 
gedwongen tot het veranderen van de club-
naam. De reden hiervoor was het feit dat de 
deze bond was aangesloten bij de K.N.V.B. 
en bij dit orgaan stond al een club inge-
schreven onder de naam Wilhelmina.
Dit zorgde ervoor dat de clubnaam ver-
anderde in Aalburg. Later werd de naam 
nogmaals een probleem, maar dat kwam 
niet door de bond.

ZE MOCHTEN HET NIET, MAAR DEDEN HET TOCH
In de laatste jaren voor de oorlog speelden men regelmatig seriewedstrijd op zondag 
in het zuiden van Brabant. Dit gebeurde onder de naam ‘Roodbroeken’, dit was 
noodzakelijk zodat de ouders er niet achter kwamen dat hun kinderen het ‘goddeloze’ 
spel ook op de rustdag speelden. 

Ook moest het vertrek naar de wedstrijden geheim gehouden worden. De Aalburgers 
hadden hier een speciale strategie voor verzonnen. Enkele mensen zorgden voor een 
paar fi etsen en de voetbalkleren stonden al ingepakt in het café aan de overkant.
Tijdens één van de laatste seriewedstrijden kwamen ze in moeilijkheden. Doordat alle 
tegenstanders, geheel tegen verwachting, verslagen waren kreeg men een beker. Deze 
werd zorgvuldig ingepakt en weggestopt in het clubcafé, afwachtend op ‘betere tijden’.

Arend van Zanten (32)

Ik was 18 jaar toen ik van Roda Boys 2 

overstapte naar Wilhelmina ‘26, waar ik ook in 

het tweede terecht kwam. Het eerste seizoen 

bleven we maar net in de eerste klasse. Het 

volgende seizoen stopten er een paar ervaren 

spelers en kwamen er jonge jongens door 

vanuit de A. Dus de verwachtingen waren niet 

zo hoog . Daarnaast zaten we ook nog eens 

vaker in de kroeg dan dat we trainden. We 

trainden twee keer in de week en de meesten 

gingen op donderdag, vrijdag en zaterdag 

stappen. Dus echt een ‘café elftal’. Maar bij 

ons was het wel ‘s avonds een vent, 

s morgens een vent! Onze trainer was 

Wim vos, leider Onno Ran en vlagger Cor 

‘de Printe’, die minstens vijftien punten 

heeft  gepakt voor ons. Wim Vos werd 

vaak op vrijdagnacht wakker gebeld door 

Matthijs Timmermans, want die wilde dan 

vanuit de kroeg in Wageningen even de 

opstelling bespreken met hem! Uiteindelijk 

promoveerden we middels nacompetitie 

en dat werd natuurlijk gevierd op zijn 

Wilhelminiaans, iedereen weet wel hoe dat er 

aan toegaat op de Ebbe! Dit was één van mijn 

mooiste jaren bij Wilhelmina ‘26. Een paar 

jaar daarna ben ik nog twee keer kampioen 

geworden met het eerste onder leiding van 

kleine generaal Ad van Dongen. Later ben ik 

weer in het tweede terecht gekomen omdat 

de 1e klasse net iets te hoog gegrepen was 

voor mij. Dat waren mooie jaren! Wilhelmina 

‘26 is mijn club, ondanks dat ik heel m’n jeugd 

bij Roda boys heb gespeeld!

Ad Cok (60)

De bestuurskamer zat vroeger in het tegen-

woordige rooksalon, als ik op mijn vertrouwde 

plekje aan de bar zat keek ik er recht op 

uit. Andries de Waal was daar bezig, maar 

ergerde zich aan de dozen vol papier. Deze 

bevonden zich naast het kopieerapparaat, 

maar blijkbaar stonden ze in de weg. Hij bleef 

wenken, zoals alleen Andries dat kon doen. 

Uiteindelijk liep ik er toch op af, Ad zei hij: dit 

zijn jouw dozen, ruim ze eens op. Hoe kom je 

daarbij antwoorde ik, nou hier staat met grote 

letters AD zei de Waal. Bleek het de postcode 

van Wilhelmina te zijn!

Herinneringen,
anekdotes
& verhalen...
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1919-1945 

Jannie Crielaard (61)

Samen met Adri, Lena, Gerda, Judy, Els en Betsie 

hebben we ons jarenlang ingezet als de Sup-

portersclub. Hier kijk ik graag op terug. Daar-

naast ben ik ook actief geweest als ‘juffrouw 

Jannie’ als eerste kaboutertrainster, daarmee 

is het kaboutervoetbal van Wilhelmina op de 

kaart gezet. Waar ik best trots op ben. Ik kan me 

nog wel herinneren dat we sinterklaas vierden 

met de kaboutertjes. Op een gegeven waren de 

cadeautjes ‘zoek’, dus moest de politie gebeld 

worden. Dus ik gaf mijn telefoon aan Jimmy 

Bax hij stond ze te woord en zei; je moet wel 

snel komen! Vervolgens kwam de politie met 

loeiende sirenes richting de Ebbe. Toen zijn 

de agentes met de kinderen op zoek gegaan 

naar de verdwenen cadeautjes. Deze werden 

gevonden, helaas zijn de ‘dieven’ tot op heden 

voortvluchtig.

Frans van Wijk (54)

In de eerste jaren dat ik eerste elftal speler was, 

gebeurde het dat we na een gewonnen wed-

strijd met z’n allen plaatsnamen aan de tafels 

in de kantine. Om de feestvreugde te verhogen, 

vroegen we altijd aan Janus Wijgers of hij wat 

kaasblokjes wilde snijden. Dit deed hij in het 

scheidsrechterslokaal. Toen die tijd was er dus 

weinig tot niks verkrijgbaar in de kantine. Janus 

nam gezellig naast ons plaats en nipte menig 

jong borreltje weg. Na vele van deze borreltjes, 

wisten we de sigaren die hij in zijn borstzakje 

meedroeg te verwisselen met bierworstjes. Even 

later toen Wijgers een sigaar wilde opsteken, 

had hij pas in de gaten dat het om de bierworst-

jes ging die vlam vatte. Daarna was er veel voor 

nodig om hem weer te vriend te krijgen.

Arjan Wijgers (40)

Toen ik in de jeugd speelde gingen we op voet-

balkamp naar Zeist. Alle spelers moesten per se 

om 23.00 uur in de grote legertent zijn, anders 

zwaaide er wat. Terwijl de leiders Lodewijk 

Versteeg en Koos de Bruin, samen met andere 

begeleiding naar ‘spannende’ fi lms zaten te 

kijken in het hoofdgebouw. Daarna hebben we 

van de Lodder zijn luchtbedje leeg laten lopen 

en de pomp verstopt. Lodewijk heeft toen met 

een ‘kwaaie kop’ heel de nacht in zijn auto door-

gebracht op het parkeerterrein.

VOETBAL IN
DE OORLOG
Door de Duitse bezetters werd de 
benaming nogmaals een probleem. 
Clubs die vernoemd waren naar 
een lid van het Koninklijk huis 
werden gedwongen hun naam te 
veranderen. Daardoor werd het 
gewijzigd in Aalburg, deze naam 
was binnen de Brabantse Voetbal 
Bond al veel langer in gebruik, maar 
dat om een geheel andere reden. 

In het begin van 1940 werd er gestart
met competitievoetbal, maar deze werd
al snel afgebroken en nooit afgemaakt.
Gedurende de jaren van bezetting
verdween het voetbal steeds meer,
toch werden er her en der wedstrijden
georganiseerd. Eén jaar voor de bevrijding, 

in 1944, werd er nog melding gemaakt
van het opstarten van wedstrijdtrainingen 
op de dinsdagavond. 

In de krant werd uitdrukkelijk bekend 
gemaakt dat het voetbalveld verboden 
terrein zou zijn voor de overige leden en 
donateurs. Blijkbaar was er toentertijd 
nogal belangstelling, zelfs voor een 
simpele training. Daardoor zou de club 
genoodzaakt zijn dit verbod in te stellen. 
Dit grootte enthousiasme beloofde
nogal wat voor de ontwikkeling van 
het naoorlogse voetbal in Aalburg. 

Krantenknipsel uit Het 
Nieuwsblad 1944, waar 
Wilhelmina vervangen 
werd door de dorpsnaam. 

Diverse teamfoto’s uit
de jaren ‘40/’50. Herinneringen,

anekdotes
& verhalen...
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1945-1970 

Marry de Jong (56)

In de eerst plaats van harte gefeliciteerd met het 

90-jarig bestaan van jullie voetbalclub. Ik was 

ongeveer 14 jaar dat ik bij Wilhelmina kwam 

keepen, schoolgenoot bij de LTS te Waalwijk 

Piet Vos haalde mij over. Wat ik nog weet uit de 

jeugd is dat we met het busje, dat normaal vol 

zat met kaas en eieren, van Wijgers naar de 

uitwedstrijden gingen en we vervolgens de ge-

hele rit hobbelden op een kistje. Ik heb een heel 

klein poosje in het 2e mogen keepen en reserve 

gestaan bij het 1e . Toen ben ik naar Duitsland 

geweest en samen met Henk Blinksma speel-

den we toen de Paus in een kerk en zongen me 

Kammetje, me Kammetje. Later in de lagere 

elftalen hebben we ook veel plezier gehad, 

zeker met Teus Vink die helaas niet meer onder 

ons is. Dat was met een toernooi in Kerkwijk wat 

daar gebeurde weten de ouderen nog wel. Een 

laatste herinnering was jaren geleden toen we 

met de Kerst tegen Kozakken Boys speelden en 

heel vroeg in de morgen na de wedstrijd gingen 

eten. Onbeperkt kalkoen stond op het menu 

en dat hebben ze geweten daar in Werken-

dam, want er was kalkoen tekort. Zo een paar 

verhalen uit mijn Wilhelmina verleden, het was 

altijd heel gezellig. Ik wens iedereen nog vele 

sportieve jaren toe!

Lodewijk Versteeg (68)

Al meer dan 40 jaar zit ik in het scheidsrechters 

vak, niet alleen voor de club maar ook voor bond 

fl uit ik nog steeds wedstrijden. Jaren geleden 

fl oot ik een wedstrijd van het eerste op de Ebbe. 

Toen heb ik de grensrechter van Wilhelmina, 

Janus Wijgers, vanwege niet correct vlaggen 

weggestuurd. Hij was zeer boos op mij, maar 

in mijn ogen was het meer dan terecht. Dat was 

ook gelijk de laatste keer dat wij in dat verband 

samenwerkten. Een van mijn mooiste Wilhel-

mina periodes, was dat ik jaren deel uitmaakte 

van de jeugdcommissie. Samen met Ad van 

Dongen, mijn broer Jiely en Ad Wijgers hebben 

we het eerste jeugdplan van de club opgezet. 

Later werden Anne Gijben, Frans van de Nieu-

wegiessen, Will Hendriks, Jelle Volbeda en Frans 

Korthout hieraan toegevoegd. Elk jaar gaan 

we met een klein clubje dat toentertijd in die 

commissie zat nog uit eten, dat is inmiddels een 

echte traditie geworden. 

20

Na de vijf oorlogsjaren werd er zoveel mogelijk geprobeerd het reguliere leven
weer te hervatten. De ontwikkeling van de vereniging vond hier ook zijn weg in.
Men moest met de administratie nagenoeg opnieuw beginnen, vele gegevens 
waren in die periode verloren gegaan.

In 1947 werd begonnen met de 
bouw van de voormalige 
kleedlokalen, waar een gangetje 
tussen zat welke diende als 
omkleedruimte voor de arbiter. 
Later werden hier enkele 
golfplaten tegen geplaatst en 
werd er een kot bijgezet waar
de nodige versnaperingen 
gekocht konden worden.

In dit kot der lekkernijen 
stond in de beginjaren Gerrit 
van Wijk sr. (De Lood), later 
werd hij opgevolgd door
Piet Vos (De Slappe).
Toen men nog niet bezat
over een kleedlokaal 
moesten de Aalburgse 
voetballers, zich 
omkleedden aan de 
overkant bij
Café Bouman. 

Café Bouman
Een tweede thuis van vele leden, zo werd het 
omschreven. Vele uren bracht men door aan de 
overkant van de dijk. Het fungeerde dus niet alleen 
als café, maar ook als clubhuis van Wilhelmina. Zo 
werden er diverse vergaderingen gehouden en nog 
vroeger zelfs de kleding van de spelers gewassen. 
Om bij de Ebbe te komen werd er overgestoken, 
langs het zogeheten ‘blauwe pishokske’, om 
zodoende een stuk af te snijden. Uitbater was ‘Stien 
van Jan van Huib’, later zwaaide Harry Boekhorst 
er de scepter. Het café brandde in 1975 af, Willy 
Vos heeft er voordien nog een bromfi etsen- en 
rijwielzaak gehad.

Eerste ledenlijst
na de oorlogsjaren.

Tekening van Café 
Bouman in de 
vroege jaren.

1935

1973

Herinneringen,
anekdotes
& verhalen...

NA DE OORLOGSJAREN...
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1945-1970 

Nadat de handen uit de mouwen werden gestoken om  op de Ebbe welkome
toevoegingen te realiseren, werd ook het competitievoetbal hervat. In de jaren vijftig
en zestig  hebben diverse trainers Wilhelmina, toen nog dikwijls onder de naam
Aalburg, naar wisselende successen mogen leiden. Deze heren namen meestal een 
dubbelrol aan, dus trainer en tevens speler. W. Pot was hier direct na de oorlog 
verantwoordelijk voor, in het begin van de vijftiger jaren werd hij opgevolgd door
E. Geene, vervolgens nam keeper Roosenburg deze taak waar. Daarna kwam
Vick Mees aan het roer te staan van Wilhelmina 1. Vele spelers die onder hem
gespeeld hebben, noemen Mees op de dag van vandaag nog één van de allerbeste 
trainers uit de geschiedenis van de club. Mede door zijn bloedfanatisme 
promoveerde het eerste in 1963 wederom naar de derde klasse, daarna zouden
de Kanaries nog 21 jaar op een titel moeten wachten. 

Zoete inval tijdens de redactiezondag
In de tijd dat Cees Hendriks nog fungeerde als redacteur, kwam jan 
en alleman op zondag over de vloer. Dan werden er verslagen ingeleverd en natuurlijk 
de nodige natjes genuttigd. Op een gegeven moment had een gast een slagroomtaart 
gewonnen tijdens een kantine verloting, deze werd vervolgens meegenomen naar de 
Vogelenzang. Normaal eet je een taart op, maar in dit geval verdween de helft van de 
taart tegen het plafond in de huiskamer. Waar men vervolgens totaal niet van op keek.

‘GEWILD LEESVOER AL
65 JAARGANGEN PRESENT’
Sinds het begin van de jaren 50 valt de gele verschijning in 
de bus van de trouwe volgers van ‘De Kanaries’. Door de jaren 
heen heeft het clubblad, dat pas in 1985 de naam Ebbekoerier 
kreeg opgespeld, een aantal metamorfoses ondergaan. Wat 
begon als compact boekje is uitgegroeid tot een groter formaat 
met een wekelijks wisselende cover.

Vele personen hebben urenlang achter het typemachine gezeten 
om zodoende de volgers van het wel en wee op de hoogte te stellen. 
Enkele redacteuren uit het verleden waren Albert v.d. Pol en Henk 
Vos, later heeft o.a. Cees Hendriks deze functie  waargenomen. 

Dubbelrol

Kampioenselftal 1962/1963
Staand v.l.n.r.: Bert Bouman, Bert Millenaar, 
Finus Wijgers, Bert van Os, Gijs Bouman en 
Toon Bouman. Gehurkt v.l.n.r.: Vick Mees, 
Gijs van Ballegooijen, Gerard Mandemakers,
Martijn Versteeg en Wim Mandemakers.

Krantenartikel uit Het Nieuwsblad 
1957, na 29 punten uit 18 wedstrijden 

te hebben behaald

Bestuur omstreeks 1963
Staand v.l.n.r.: Dilus Duister, Janus Wijgers, 
Gerrit (Broer) De Bruin, Jan Schouten. Zittend 
v.l.n.r.: Albert v.d. Pol, Henk Vos, Henk Millenaar.
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1945-1970 

Eigen clubhuis
Eind jaren zestig werd er wederom het nodige aan de accommodatie 
toegevoegd. Een tweede speelveld, het huidige hoofdveld, werd 
in gebruik genomen. Ook werd er na jaren afscheid genomen van 
café Bouman, reden hiervoor was de realisering van een eigen 
clubgebouw met daarbij vier kleedlokalen. Zo werd het ‘vervangende 
clubhuis’ overbodig en kwamen de Aalburgse voetballers voortaan 
bijeen in een compleet nieuw gebouw. 

Door de jaren heen werd 
de kantine stukje bij beetje 
verlengd en uitgebreid, zo zat de 
voordeur in de beginjaren aan 
de voorkant en is deze verplaatst 
naar de rechterzijde. De laatste 
grote verbouwing werd voltooid 
in 1990, daarna volgden er nog 
kleinere aanpassingen, zoals 
bijvoorbeeld de toevoeging van 
het rooksalon in 2009.

Op een 
kussentje
De toen 8-jarige Will 
Schouten had de eer om 
samen met burgemeester 
van Dijk en diens vrouw 
het clubhuis te openen. 
Op een kussentje werd 
de eerste sleutel plechtig 
overhandigd, waarna de 
vrouw van de burgervader 
de kantine van Wilhelmina 
voor geopend verklaarde.

bijeen in een compleet nieuw gebouw. 

samen met burgemeester 

vrouw van de burgervader 
de kantine van Wilhelmina 
voor geopend verklaarde.

Onder andere Piet en Jacob van Geffen poserend 
bij het voormalige gebouw op de Ebbe.

Oudste foto van de kantine, met de ingang
nog op een andere plaats.

Cor Heurter (64) 

Toen ik vroeger in Wijk op de openbare school 

zat, dat was ongeveer in het begin van de 

jaren 60, gingen we tussen de middag en 

na schooltijd altijd eerst naar Hilleke toe. Dat 

was een winkeltje tegenover de voetbalclub, 

aan de dijk. Daar kon je voor vijftien centen 

een fl esje cola kopen en daar dronken we 

een paar slokken uit. Een briefje met  onze 

naam werd daarna weggezet, zodat we 

later er weer van konden drinken. Ook kon je 

twee sigaretten voor vijf centen kopen. Na het 

bezoek aan deze kruidenierswinkel, gingen 

we voetballen op de Ebbe. 

Als we klaar waren gingen we de rest van 

de limonade drinken en natuurlijk sigaretjes 

roken. Je kon het altijd op laten schrijven, 

totdat de schuld op was gelopen tot elf 

gulden. Voor toen die tijd, een hoop met 

geld! De eigenaresse sprak vervolgens mijn 

moeder aan, toen heb ik ongenadig op m’n 

fl ikker gehad.

Geron de Bruin (42)

Vroeger toen ik in de B speelde, o.a. samen 

met Arjan Wijgers, mochten we met de 

A-junioren een weekendje mee naar Center 

Parcs. Daarvoor hadden we al een aantal 

wedstrijden meegespeeld. Lean Versteeg 

ging toen de brandblusser testen, normaal 

doet iemand dat buiten of überhaupt niet, 

maar hij deed het in de woning. Het huisje 

was van onder tot boven helemaal wit van 

de poeder. Onze leider Ron Duijster zei 

snel; schoonmaken voordat Jiely Versteeg 

erachter komt! Toen zijn we als een gek heel 

de nacht aan het poetsen geweest, hij is er 

waarschijnlijk nooit achter gekomen. Tot nu, 

waarschijnlijk.

Herinneringen,
anekdotes
& verhalen...
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Vrouwenvoetbal,
steeds een stap vooruit 
‘Voetbal is geen vrouwensport’. 
Het is één van de clichés die 
bijna standaard om de oren 
vloog als je een aantal jaar 
geleden langs de lijn stond bij een 
damesvoetbalwedstrijd. Maar de 
tijd is veranderd en anno 2016 is 
vrouwenvoetbal bijna niet meer weg 
te denken, ook bij Wilhelmina ’26 
niet. Met (oud)-betrokkenen blikken 
we terug op het vrouwenvoetbal 
tijdens het 90-jarig bestaan van 
Wilhelmina ’26.

Het eerste damesteam van Wilhelmina ‘26
(beschreven met de toenmalige achternaam en de huidige)
Boven v.l.n.r.: Ans Bouman, Dinie van Berkel (van Goor), Betsie van Berkel (Obbens), Stien 
Bouman (Wijgers), Ada de Waal (Hoevenaren), Ria Stam (de Bruin), Trude Duisterwinkel 
(Millenaar), Wim Mandemakers.
Onder v.l.n.r.: Jan Schouten, Anja Hartgers (Heet), Betsie Schouten (Blijenberg), Jennie van 
Loon (v.d. Boogaard), Emmie Schouten (van Ravenstein), Gonnie Bouman (van Zanten), 
Hennie Bouman (van Zanten), Els Schouten, Janneke Schouten (Kamerman), Jacomijntje 
Duijster (van Berkel).

Het moet rond de jaren ’70 zijn geweest 
toen het allereerste damesteam binnen 
Wilhelmina ’26 ooit werd opgericht. 
Dat is mede gekomen door toedoen van 
toenmalig bestuurslid Jan Schouten. 
Samen met zijn vier dochters was hij 
zo enthousiast, dat zij besloten om met 
behulp van het bestuur een aantal meiden 
te vragen om samen tot een damesteam 
te komen. En met succes. Binnen no-
time waren er ook vrouwen voetballend 
actief op De Ebbe. In ongeveer dezelfde 
periode begon de afdeling Dordrecht 
van de KNVB met de organisatie van 
damesvoetbal en werden de Wilhelmina-
dames ingeschreven in de competitie. 
Ook dit werd een succesverhaal, want in 
1973 werden de dames kampioen van de 
damesvoetbalklasse D. 

Een van de speelsters van het allereerste 
damesteam is Ria de Bruin, die opvallend 
genoeg alles nog tot in de details weet. ‘Mijn 
allereerste wedstrijd vergeet ik nooit meer, 

die was tegen de dames van Dussen,’ begint 
Ria. ‘Ik kwam in een duel terecht met een 
tegenstandster en we vielen allebei. Wat 
denk je? Had mijn tegenstandster haar 

Het damesteam verschillende keren 
poserend tijdens de beginjaren.
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been gebroken, ik had helemaal niks.’ Ook 
over trainer Wim Mandemakers weet ze 
nog wel iets te vertellen. ‘Hij zorgde er 
wel voor dat het vrouwenvoetbal binnen 
Wilhelmina serieus werd genomen, hij was 
best fanatiek. Als je een keertje niet kwam 
trainen, dan kreeg je dat wel te horen van 
hem.’ Uiteindelijk heeft Ria vier jaar lang 
gevoetbald. Reden van stoppen? De eerste 
‘mini’-Morrie was op komst. 

Ria was op een gegeven moment niet de 
enige die kinderen kreeg. Juist dat was 
één van de redenen dat het damesteam na 
een aantal jaar opgeheven werd. Kinderen, 
trouwen, samenwonen enzovoort. Bijna 
iedereen kent het wel. 

Dames keren terug
Maar gelukkig bleef Wilhelmina niet 
voor altijd zonder damesteam. Drie 
schoolvriendinnen trokken de stoute 
schoenen aan en zorgden er mede voor 
dat in 2007 het vrouwenvoetbal binnen 
Wilhelmina’26 opnieuw op de kaart werd 
gezet. Een van die vriendinnen is Margit 
Vos. ‘Samen met Vivian van Horssen en 
Linda Ran kwam ik op het idee om een 
damesteam op te starten bij Wilhelmina. 
Dat mocht, op voorwaarde dat we zelf een 
trainer en voetbalsters zouden regelen. 
Dat lukte en voor we het wisten begonnen 
we met trainen. Het begin was moeilijk 
en we verloren bijna alles. We waren met 
een groep meiden die nog nooit hadden 
gevoetbald dus eigenlijk kon niemand 
iets. Het leuke daaraan is dat je nu echt 
ziet wat voor ontwikkeling we als team 
hebben doorgemaakt,’ aldus Margit. 
Over een hoogtepunt met het damesteam 
hoeft Margit niet heel lang na te denken: 
‘Het kampioenschap uit bij RWB! 
Dat hebben we echt heel goed 
gevierd, ha. Dat zal ik niet snel 
meer vergeten.’ 

Zoals hierboven al vermeld: 
niemand van de beginnende 
meiden had ook maar een klein 
beetje ervaring in het voetballen. 
Toch durfde Onno Ran het in 
2007 aan om dertien puberende 
meiden de beginselen van het 
spelletje voetbal te leren. ‘Het 
idee was om het damesteam het 

eerste halfjaar mee op te zetten, totdat er 
een nieuwe trainer zou komen. Uiteindelijk 
ben ik vijf jaar trainer geweest en daar heb 
ik zeker geen spijt van,’ vertelt Onno. Dat 
de dames in het begin vooral verloren, 
maakte voor hem niet uit. ‘Ik kon blij zijn 
met de allerkleinste vooruitgangen die ik 
zag, daar was ik ook trainer voor. Ik heb 
destijds ook heel vaak tegen die meiden 
gezegd: ‘ga lekker voetballen en heb 
vooral plezier, dan komen de resultaten 
vanzelf.’ Ik denk dat dat inmiddels ook wel 
bewezen is, want wie had ooit gedacht dat 
‘ons’ damesteam een paar seizoenen later 
kampioen zou worden? Ik denk niemand.’

De man die er vanaf de doorstart bij is, is 
Erik van de Nieuwegiessen. Als trainer, 
assistent-trainer, vlagger en noem het 
allemaal maar op is hij actief voor de 
Wilhelmina dames. Heel soms dacht 
hij ermee te stoppen, maar hij kwam er 
toch steeds weer terug. ‘Er wordt vaak 
aan me gevraagd hoe ik het in godsnaam 
uithoud tussen al die vrouwen. Maar ja, er 
wordt ook aan me gevraagd of er wel een 
vervanger voor mij is,’ vertelt Erik trots. 
Als we die vraag aan het dameselftal voor 
zouden leggen, zou er uit ieders mond 
volmondig ‘NEE’ klinken. Maar waarom 
niet? Hij denkt het antwoord wel te weten. 

‘Natuurlijk wil ik wedstrijden 
winnen, maar ik wil ook voor 
iedereen het beste. Dat merkt 
iedereen wel aan mij denk 
ik.’ Inmiddels staat hij al 
een aantal jaar samen met 
Lawrence en Corné voor de 
groep. ‘Het team blijft groeien 
en stappen maken dat is voor 
mij mooi om te zien en een 
motivatie om verder te gaan’, 
sluit de coach af.

‘Natuurlijk wil ik wedstrijden winnen,
maar ik wil ook voor iedereen het beste.
Dat merkt iedereen wel aan mij denk ik’

Het ‘nieuwe’ damesteam na de doorstart rond 2007.

hoeft Margit niet heel lang na te denken: 
‘Het kampioenschap uit bij RWB! 

‘Natuurlijk wil ik wedstrijden 
winnen, maar ik wil ook voor 
iedereen het beste. Dat merkt 
iedereen wel aan mij denk 
ik.’ Inmiddels staat hij al 
een aantal jaar samen met 
Lawrence en Corné voor de 
groep. ‘Het team blijft groeien 
en stappen maken dat is voor 
mij mooi om te zien en een 
motivatie om verder te gaan’, 
sluit de coach af.

Het vrouwenteam anno 2016.
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Richard van Veen (47)

Ja, dan word je gevraagd om een leuke 

anekdote te vertellen voor de jubileumgids. 

Wat kies je dan? Het onverwachte kampioen-

schap tegen Oranje Wit en je met tranen in 

de ogen Geron van Wijk om de nek vliegt? Of 

de eerste wedstrijd van interim-trainer Gerard 

van Helden die het stokje overnam van Grad 

Damen in de uitwedstrijd tegen Good Luck die 

we met hangen en wurgen met 2-1 wonnen 

en dan de huidige voorzitter Henk Treffers in 

de armen valt, ook weer tot tranen geroerd? 

Of de uitwedstrijd tegen GVV’63 waar Jeroen 

vijf minuten voor tijd het derde klasse schap 

veiligstelde en zowat alle spelers, begeleiding 

en supporters elkaar vol emotie in de armen 

vlogen? Nee ik kies een ander zeer memora-

bel moment. Het moet het seizoen 2003/04 

geweest zijn. Ik was jeugdleider bij de E1 en we 

moesten de laatste wedstrijd van de competi-

tie tegen Zuilichem E1, Zuilichem had aan een 

puntje genoeg om kampioen te worden maar 

als wij zouden winnen waren wij kampioen. 

In de auto met Walt van Ballegooijen, zijn 

zoontje Coen en Erik Duisterwinkel namen 

we de wedstrijd alvast door. Ik zei tegen Erik 

dat hun keeper voordat hij de bal wegtrapte, 

deze eerst een eindje voor zich uitrolde, dit 

wisten we nog van de eerste wedstrijd. Hij 

zou als de keeper de bal had, zich omdraaien 

en als ik heel hard zijn naam zou noemen 

moest hij zich snel  omdraaien en de bal van 

de keeper afpakken en natuurlijk de bal in de 

goal schieten. Vijf minuten voor het einde van 

de wedstrijd krijgt de keeper de bal en gooit 

deze inderdaad voor zich uit, Erik nu, gilde ik 

over het veld en ja hoor hij pakte de bal af en 

scoorde de 0-1. Kampioen! Walt en ik keken 

elkaar aan en zeiden tegelijk; sterk spul hè dat 

Fisherman’s Friend.

Kees v.d. Pol (66)

Al 53 jaar ben ik lid bij Wilhelmina. In verschil-

lende functies ben ik actief geweest, zo was ik 

onder andere leider, maar ook heb ik vijftien 

jaar in het bestuur gezeten als wedstrijdse-

cretaris. Mijn mooiste herinneringen zijn het 

kampioenschap van het derde met mij als 

leider en de leuke toernooien bij Die Hage in 

Den Haag, dat waren gezellige tijden.

JAREN ’70 
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JAREN ’70
Gedurende de jaren zeventig werden 
er nauwelijks sportieve successen in 
competitieverband geboekt door het 
eerste elftal. Enkel een hoogtepunt 
is te vinden in het seizoen 74/75, 
daar promoveerden de Kanaries 
naar de 3e klasse na een behaalde 
tweede plaats. Daar werd kort 
plezier aan beleefd, want een aantal 
seizoenen later kon een degradatie 
niet ontlopen worden en was de 4e 
klasse wederom een feit.

Nog een dieptepunt vond aan het eind 
van dit decennium plaats, oefenmeester 
Ad (ook wel Joske genoemd) Pennings 
raakte tijdens een traingingsavond onwel 
en overleed ter plaatse. Een grote schok 
voor velen, later is als eerbetoon het 
afsluitende toernooi naar hem vernoemd.

Gedurende de jaren zeventig werden 

plezier aan beleefd, want een aantal 

Trainer Ad Pennings
geweest zijn. Ik was jeugdleider bij de E1 en we 

GOUDEN JUBILEUM
Een halve eeuw bestond de club op 3 mei 1976. 
Om dit te vieren werd er een internationaal tintje 
aan toegevoegd. Oude bekenden uit Duitsland, 
Zwitserland en Oostenrijk werden op de Ebbe 
uitgenodigd om diverse jubileumwedstrijden 
te spelen. Een muziekgezelschap trok zelfs 
mee naar Aalburg om daar in het dorpshuis de 
dorpelingen te vermaken.

AFSCHEID VOS
In datzelfde jaar legde Hendrik 
Gerrit, roepnaam Henk, Vos na 44 
jaar zijn bestuursfunctie neer bij 
Wilhelmina ’26. In al die jaren heeft 
hij zich voortdurend ingezet in het 
belang van de geelzwarten. Later 
werd Vos als 
ere-voorzitter 
benoemd en 
ontving hij o.a. 
de zilveren 
KNVB-speld 
voor de vele 
bewezen 
diensten. 

ontving hij o.a. Boven: De A-junioren wisten 
wel succes te boeken, in 1976 
werd het hoogste jeugdteam 
kampioen

Links: Voorzitter Vos met 
zijn vrouw bij de voetbalwas.

Herinneringen,
anekdotes
& verhalen...
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WELKOME TOEVOEGINGWELKOME TOEVOEGING

Jeroen Mans en Jan Versteeg 
kijken toe hoe burgemeester 
Boender en diens vrouw het nieuwe 
gebouw in ‘82 openen.

WELKOME TOEVOEGING
In 1982 kwam er een langgewenste 
toevoeging op het sportpark. Deze extra 
voorziening bestond uit drie extra 
kleedlokalen, inclusief één voor de 
arbiters, een materiaalruimte en een 
ruime bestuurskamer. In de clubmond 
wordt het gebouw nog steeds ‘het 
nieuwe gedeelte’ of ‘hal 82’ genoemd. 
Tegenwoordig is de voormalige 
bestuurskamer omgebouwd tot
massage- en opslagruimte. In 2009 
kwam de laatste grote toevoeging, 
deze nieuwe ruimte bevat onder 
andere de huidige bestuurskamer.

Om de bouw mede te 
bekostigen werd er 
een grote verloting 

georganiseerd.
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KOM IK OP DE EBBE AAN

HET VERHAAL ACHTER HET CLUBLIED
Wilhelmina ’26 heeft sinds begin 
jaren tachtig een clublied. De 
klanken schallen nog bijna 
wekelijks over Sportpark de Ebbe. 
Het lied kwam redelijk makkelijk 
tot stand blikt ex-Borrelnoot Henk 
Blinksma terug. 

‘Ik wil niet overdrijven,
maar de gehele tekst had ik
binnen anderhalf uur klaar’

Toenmalig voorzitter Jan Schouten was 
de initiatiefnemer. Hij benaderde eerste 
elftal speler Henk Blinksma, die al menig 
carnavalskraker op zijn naam had staan. 
De keuze om de borrelnootzanger de kar 
te laten trekken, bleek later een schot in 
de roos.

De voorbereiding
Aangezien het muzikale netwerk van 
Blinksma redelijk groot was, duurde
het niet lang voordat er een partner
werd gevonden. ‘In Oud-Heusden zat
een bandje genaamd Altena Kwartet en 
de leider van dit gezelschap woonde
twee straten verder’ vertelt de zanger.
Zodoende werd deze band in de armen 
gesloten om samen het lied verder
uit te werken.

Ervaring heeft geholpen
In het verleden had Henk al 
voor hetere vuren gestaan, 
hij klom immers al vaker 

in de pen om liederen uit te 
werken. De lyrics zoals men dat 

over de grens noemt, moesten 
direct met de club in verband 

gebracht worden. Daarom is er ook 
een regeltje aan het goudgele gerstenatje 
besteed, wat natuurlijk onmisbaar is.  ‘Ik 
wil niet overdrijven, maar de gehele tekst 

had ik binnen anderhalf uur klaar’ licht 
de tekstschrijver toe. 

Tijdens het schrijven kwam ook de 
melodie tot stand, tijdens het krabbelen 
op het kladblokje werd er direct 
meegezongen. ‘Deze kneep werkte in 
het verleden ook en liet mij zelden in 
de steek’. Met deze melodie werd er 
nogmaals bij de Heusdense ‘buurman’ 
aangeklopt en zodoende was men weer 
een stap dichterbij.
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‘Er zaten er maar
weinig bij die ècht

vals zongen’

Kom ik op de Ebbe aan en zie ik het clubhuis staan,dan voel ik mij weer herboren. Want je staat er van versteld, van de inzet op het veld, Wilhelmina die gaat weer scoren.Dan is iedereen tevree en ze zingen met ons mee:We gaan er stevig tegenaan, niemand zal onsnog verslaan, want Wilhelmina komt bovenaan!
Iedereen mag weten, wat het is van mij,om te kunnen spelen op die groene wei.Daar voel ik mij gelukkig, want daar ook  klopt mijn hart. 

Voor die éne club, die club van geel en zwart.

Refrein

Is het afgelopen dan gaan we met elkaar,fijn naar de kantine de tafels aan elkaar.Dan drinken wij een pilsje en praten nog wat na,en zingen dan ons lied je weet wel hoe dat gaat.

Refrein 2x

Inzingen
Het Altena Kwartet, hoe kan het 
ook anders met vier man sterk,
met de uitgewerkte melodie en
een gedeelte van de Aalburgse 
selectie streek neer in studio 
Xantippe te Breda.  Op deze 
locatie vielen alle puzzel-
stukjes in elkaar en kwam
het legen-darische nummer
tot stand.

‘Er zaten er maar weinig 
bij die ècht vals zongen’ 
herinnert Henk zich. De 
hoofdtekst en de refreinen 
werden los opgenomen en 
later samengevoegd, zo 
konden de andere spelers 
meezingen met de stem 
van de leadzanger. 

Vervolgens vond 
er een unicum 
plaats, de producer 
zat na de eerste 
opname al met zijn 
duimpje omhoog. 
Een weinig 
voorkomend iets in het 
muzikale circuit, waren de meegereisde 
Kanaries zo talentvol of had het een 
andere oorzaak?

Als warme broodjes
Het singletje, met op de b-kant 
het instrumentale nummer ‘Taka 
Takata’, kon voor ongeveer vijf gulden 
aangeschaft worden. Het clublied bleek 
nogal populair, want ze gingen als 
warme broodjes over de toonbank.
Wat resulteerde dat ‘Kom ik op de
Ebbe aan’  binnen de kortste keren 
uitverkocht was.

Nog steeds trots
Een aantal jaren geleden is er een poging 
gedaan om het clublied nieuw leven in 
te blazen. Dit initiatief werd niet goed 
ontvangen. ‘Bijna iedereen kent het 
origineel en wijkt daar ook niet graag 
vanaf’ noemt hij als één van de redenen 
van de fl op.

Daaruit kan geconcludeerd worden 
dat het spreekwoord ‘oud maar goud’ 
hierop zeker van toepassing is.
Bijna 40 jaar na dato is Henk nog
altijd trots, ‘zelfs de jongere generatie 
zingt het lied uit volle borst mee, 
hopelijk dat het voor hun kleinkinderen 
idem dito geldt’.
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Anne Gijben (51)

Met het tweede elftal staat mij nog bij dat we 

een toernooi in Zuilichem hadden gespeeld en 

daarnaast ook wonnen. Echter de overwinning 

werd bij de wedstrijdjury afgedwongen door 

onze leider Gerard de Haas. Wij hadden alle 

wedstrijden gewonnen net als Woudrichem 

en tegen elkaar hadden we 0-0 gespeeld. 

Woudrichem had echter een beter doelsaldo 

en was daarmee winnaar van het toernooi. 

Echter toen zij tegen ons speelden hadden 

ze een speler opgesteld die de wedstrijd 

daarvoor rood had gehad (in het regelement 

stond dat een rode kaart, toernooi uitsluiting 

betekende) dat had Gerard gezien, na afl oop 

van de wedstrijd waren we teleurgesteld, we 

waren maar tweede geworden en er telt maar 

één plaats en dat is natuurlijk de eerste! In de 

kleedkamer vertelde Gerard wat hij gezien had 

en was naar de wedstrijdjury gegaan om dit feit 

mede te delen. Tijdens de prijsuitreiking werd 

dit bekend gemaakt en werden wij tot winnaar 

uitgeroepen en Woudrichem werd teruggezet 

naar de laatste plaats. Zelden zoveel stoom uit 

de oren zien komen bij de Vissekoppen als op 

die middag in Zuilichem, wat waren die gasten 

kwaad. Ze werden op het laatst ook nog eens 

door ons toegezongen, Woudrichem was in die 

tijd bij ons niet erg populair zal ik maar zeggen, 

ik druk me dan nog voorzichtig uit.

Kees Millenaar (74)

Met het vijfde zijn we jaren geleden in Andel 

wezen voetballen. Na afl oop liepen we terug 

naar de auto op het parkeerterrein, met z’n vie-

ren of vijven stapten we in. Gijs van Ballegooijen 

zit met zijn sleutel in het contact van de VW Ke-

ver en begint allemaal te draaien, hij doet ’t niet 

zei Gijs. Toen kwamen we erachter dat we in de 

verkeerde auto zaten. Daarna liepen we naar 

onze eigen auto toe, nadat iedereen plaats 

had genomen moest Jan Schipper er ook nog 

bij. De plaatsen waren gevuld en Jan moest 

daardoor dwars over. Hij eruit, want het lukte 

niet. We verwezen hem naar de kantine, zodat 

hij met de tweede ronde meekon. Uiteindelijk 

pakte ik mijn eigen sleutels en liep naar m’n 

eigen auto, tot verbazing van Jan. Gij bent een 

mooie begon Schipper, hadden we ook gelijk in 

kunnen stappen! Dat was echt lachen.

NA 21 JAAR WEER TITEL 
VOOR WILHELMINA ’26 
Deze kop zegt al een hele hoop, wederom een unicum in de clubhistorie. 
Na het kampioenschap in 1962/63 moesten de Kanaries maar liefst 21 jaar 
wachten op een nieuwe titel.  Wilhelmina was weliswaar een kleine tien 
jaar geleden al eens gepromoveerd, echter werd deze promotie behaald 
vanuit een tweede plaats in de rankschikking.

In het voorjaar van 1984 was het dus 
eindelijk weer raak, uit 22 wedstrijden 
wisten de Kanaries 28 punten te behalen. 
Een punt meer dan de concurrenten 
Kogelvangers en Olympia ’60, laatst-
genoemde verspeelde de titel op de
laatste dag.

Ter gelegenheid van het kampioenschap 
ontvingen de spelers en bestuur 
een uitnodiging van Annie en 
Gerrit Lakerveld om de volgende 
donderdagavond aanwezig te zijn bij 
cafetaria Happetap. Er werd een ‘simpel’ 
frietje op deze locatie verwacht, echter 
kwam er omstreeks half zeven een 
fraai versierde Alad bus aanrijden. 

Chauffeur was de heer Wim Colijn uit 
Doeveren en bracht de gasten, onder 
luid gezang van het welbekende clublied, 
naar de Woerd in Zuilichem. Waar 
men een buitengewoon menu kreeg 
voorgeschoteld, waarbij de vingers 
afgelikt bij werden.

Na heerlijk getafeld te hebben was de 
spreekwoordelijke koek nog steeds 
niet op, want er werd een heuse 
bowlingwedstrijd aan toegevoegd. 
Spelers, aanhang en het bestuur waren 
de familie Lakerveld zeer dankbaar voor 
dit bijzondere gebaar en gingen met een 
voldaan gevoel terug naar het thuisfront 
in Aalburg. 

Herinneringen,
anekdotes
& verhalen...
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Gedicht geplaatst 
door een trouwe 
supporter
in de kampioens-
editie van de 
Ebbekoerier.
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‘Zoiets kan alleen maar bij Wilhelmina...’

Feestweek
Tegenwoordig is de Feestweek van onze vereniging een regionaal begrip. 
Menigeen heeft ‘de week van Hemelvaart’ al maanden vrij staan in de 
agenda. Dat het initiatief van enkele Wilhelmina leden tot zo’n fenomeen 
uit zou groeien, kwam zelfs in hun stoutste dromen niet voor.

Initiatief goed ontvangen
Het prille begin dateert uit het midden 
van de jaren tachtig. Gijs Bouman, voor 
insiders ‘de Gebo’, nam het initiatief om 
een toernooi voor veteranen op touw 
te zetten. Hij werd daarin ondersteunt 
door Henk Blinksma, Nico Kerkwijk, Piet 
Vos en Marry Combee. Deze vijf heren 
namen de organisatie van het toernooi op 
zich en benaderden elftallen uit de regio. 
Niet alleen teams uit de gemeente gaven 
toezegging, ook voetbalvereniging De Raven 
uit Luyksgestel was present, mede door de 
connecties van Gijs van Ballegooijen. Later 
voegden zich Peter Colijn en Will Schouten 
zich bij het organisatie gezelschap. 
Ter afsluiting van het toernooi werd de 
derde helft, in de vorm van een feest, 
gevierd in de Aalburgse kantine. Dit bleek 
zo’n succes dat er na enkele jaren werd 
besloten om de festiviteiten buiten plaats te 
laten vinden. 

De balustrade voor kleedlokalen één en 
twee fungeerde als podium en met zeilen 
werd er voor gezorgd dat de bezoekers 
overdekt hun pilsje konden nuttigen. 
Door de stijgende populariteit werd er 
telkens een stukje bijgezet. Totdat in 1990 
de kantine een verbouwing onderging, 
waardoor het geïmproviseerde podium niet 
gebruikt worden. De organisatoren hadden 
daar een antwoord op en huurden, in eerste 
instantie als gok, een heuse feesttent. Deze 
beslissing bleek een gouden zet te zijn, want 
door de jaren heen werd het alsmaar groter 
en groter. 

De enkele activiteit in de vorm van het 
veterantoernooi kreeg gezelschap van de 
Supportersclub avond op woensdag en het 
bedrijventoernooi op de vrijdag. Het duurde 
niet lang voordat ook voor de resterende 
dagen een invulling werd verzonnen, die 
tevens ook succesvol waren. Dit jaar vindt 
de 32e editie plaats en zullen wederom de 
bezoekers in grote getalen naar de Ebbe 
trekken voor een week vol met gezelligheid 
en vertier.

Menig BN-er beklom het podium 
Net na de eeuwwisseling, het eerste jaar dat er entree werd geheven, was het de 
organisatie zelfs gelukt om de toentertijd populaire Jody Bernal in te lijven als 
één van de hoofdacts. Flauwvallende meisjes en een 
bomvolle tent was het gevolg. Vanaf dat moment 
wisten veel artiesten de weg naar de Ebbe te vinden  
en werd het programma met het jaar aantrekkelijker.

Rida is de vrouw van initiatiefnemer 
Gijs Bouman en daarom vanaf het 
eerste moment al present. ‘Ik werd 
gewoon door Gijs meegetrokken’, 
verteld ze lachend. ‘Ik begon achter 
de bar, samen met Connie, papieren 
strookjes werden als betaalmiddel 
gebruikt’. Deze bonnen werden samen 
met Henk Millenaar verkocht. ‘Ik kan 
me nog wel herinneren dat de warme 
hapjes door de spelersvrouwen in eigen 
pannetjes werden bereid, nu is dat 
ondenkbaar’.

Na een tijdje verhuisde ook Rida mee 
naar de tent om daar als duizendpoot 
te fungeren. Een aantal jaar later 
kwam Jenny om de hoek kijken, zij 
zit inmiddels al 25 jaar in het vak. 
Samen met dochter Patricia, die 
inmiddels Henk had opgevolgd, werd 
plaatsgenomen achter de bekende 
tafel. Dat Jenny vooral praktisch 
ingesteld is en graag met ideeën komt 
bleek toen al. ‘Ik was die papieren 
strookjes zo zat, dat ik begon te bellen 
om munten te krijgen’. Na goedkeuring 
van Millenaar, was niet veel later het 
gewenste betaalmiddel in huis. In het 
begin hadden de muntjes een gat in 
het midden en daar speelde de handige 
echtgenoot van Jenny gelijk op in. 
‘Gerard had een plankje geknutseld, 
daar zaten afgezaagde spijkers op 
vast, zodoende konden de munten 
makkelijk gesorteerd worden’, blikt
ze terug. 

Als we het over de Feestweek 
hebben, kun je niet om deze 
twee dames heen. Rida Bouman 
en Jenny de Haas vormen al 
jarenlang een onafscheidelijk 
duo. Gemiddeld maken ze zo een 
85 á 90 uur en houden alles in de 
gaten wat er ook maar gebeurd 
in en om de feesttent. Op een 
verzoek om terug te blikken en 
herinneringen op te halen, werd 
volmondig ja gezegd.

In gesprek met...
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Enige tijd later vond er een transfer plaats, 
Rida nam plaats achter de muntentafel 
en Patricia beklom het omgekeerde pad 
richting de bar. Sindsdien is het duo 
onafscheidelijk en maakte daarna samen 
veel memorabele momenten mee. 

Munten met een geurtje
Toen de munten net hun intrede hadden 
gedaan, werden deze ook dagelijks mee
naar huis genomen. Rida reed en bracht 
Jenny naar huis, samen met de vele
munten. ‘Die dingen stonken zo hard,
je ging bijna over je nek’, lichten de dames 
toe met een vies gezicht. Grootste reden van 
deze geur bleek natuurlijk de drank te zijn. 
Niet alleen binnenin de auto van Rida stonk 
het, maar de lucht was thuis, tijdens het 
tellen, meestal ook niet te harden.

Tijdens het gesprek met deze ‘munten-
dames’ vliegen de anekdotes en 
herinneringen in het rond. Dat kan ook 
niet anders als je al zo lang meedraait. 
Negen van de tien keer werd de tent door
de dames afgesloten en stapten ze als 
laatsten het sportpark af. Tijdens het 
schoonvegen werden de laatste bezoekers, 
meestal met een rake smoes, verzocht  de 
Ebbe te verlaten.  Het kwam vaak voor
dat het buiten al licht was en de vogels al 
vrolijk hun deuntje fl oten, voordat de
dames van hun welverdiende nachtrust 
konden gaan genieten. ‘Maar we deden het 
graag hoor’ haakt Rida snel in om
verkeerde gedachten te voorkomen. 

Drijvende rollen
Er komt nog een herinnering bovendrijven, 

een leuke woordspeling blijkt als de dames 
beginnen te vertellen. ‘In het begin was er 
geen toiletwagen en moesten de bezoekers 
hun behoefte doen in de toiletruimtes in 
de kleedlokalen’ begint Rida. Ontelbare 
keren zijn de dames opgetrommeld om 
hele wc-rollen uit de potten te vissen, 
omdat er weer de zoveelste verstopping 
was. Nergens werd voor teruggedeinsd en 
zonder tegenstribbeling werden de meestal 
hele rollen verwijderd. ‘Daarom zijn we 
toen overgestapt op die stapeltjes’ wordt 
verteld als reden van de gevulde dozen die 
tegenwoordig naast de dames staan tijdens 
de feestweek.

Bizarre inkijk
‘Nou oké, nog eentje dan’ klinkt het 
enthousiast. Een ieder die weleens een 
stap in de tent heeft gezet is het vast 
opgevallen dat de dames vanachter de 
tafel het nodige in de gaten houden, zo
ook in dit geval.  Vlakbij de ingang was
een hevige familieruzie aan de gang 
en werd het nodige trek- en duw werk 
verricht. ‘Op een gegeven moment kwam 
de vrouw ten val, met haar benen de lucht 
in’ klinkt het gezamenlijk.  De dames 
waren toeschouwer van dit schouwspel 
en keken elkaar daarna aan, er viel een 
korte stilte. Even later klonk het in koor 
‘heb jij dat ook gezien’ en ze schoten in 
de lach. De ruziemaakster had geen slip 
aan en Jenny en Rida waren getuigen van 
dit bizarre moment. ‘Ja, dat soort dingen 
maakten we mee, eigenlijk ongelofelijk’ 
klinkt het uit Rida’s mond.

De dames genieten van het interview en 
het gezamenlijke herinneringen ophalen. 
Via deze plaats willen ze graag nog een 
dankwoordje richten aan Betty Vos, zij
bereidt al jarenlang een heerlijke maaltijd 
op de vrijdag. ‘En dat is zeer zeker een 
pluim waard’, klinkt het instemmend.
Na al die jaren hebben Jenny en Rida 
nooit overwogen om te stoppen, het 
onderlinge samenzijn en bovenal de 
gezelligheid zijn hier de ingrediënten voor 
geweest. ‘We hebben altijd afgesproken 
om samen deze klus te blijven klaren, 
zeker na al het lief en leed dat gedeeld is’. 
‘We gaan door tot we niet meer kunnen 
en dat is hopelijk nog heel lang’, sluit het 
duo af.
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'Een ongeluk zit in een klein hoekje' is een waar gezegde. Als u 
schade aan uw auto heeft is dat al vervelend genoeg en wilt u 
daar zo weinig mogelijk van merken. 
Autoschadeherstelbedrijf Cornet-Veen kan de schade niet alleen snel en vakkundig herstellen, maar 
ook alle werkzaamheden omtrent de schade- afwikkeling voor u verzorgen.

Een telefoontje is voldoende om de zorg aan ons over te dragen. Ons bedrijf beschikt over een 
eigen transport- en ophaaldienst waardoor wij u 24 uur per dag van dienst kunnen zijn. Desgewenst 
halen wij de wagen voor u op en zorgen vervolgens voor de administratieve afwikkeling rondom de 
schade.

Feliciteert Wilhelmina ‘26!
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1986 - 60-jarig bestaan
Tijdens de jubileumviering van ’86 vond op de Ebbe een spektakel plaats. Een viertal 
parachutisten zorgden voor de wedstrijdbal bij de jubileumwedstrijd tegen de Wijkse 
buren N.O.A.D. ’32.  Daarnaast werden er diverse toernooien georganiseerd voor de 
Aalburgse teams.

Huldiging van vele jubilarissen tijdens het 
jubileum.

Supportersclub
Op initiatief van Adri v.d. Mooren, Lena Bax, 
Gerda van Geffen, Judy Millenaar, Els Bax 
(nu Wijgers) en Janny Crielaard werd de 
Supportersclub eind tachtiger jaren een feit. 
Toenmalig bestuurslid Cees Hendriks meldde 
zich als eerste lid aan, waarna er in het eerste jaar 
nog ruim 25 volgden. Doelstellingen waren o.a. 
de club ondersteunen, voornamelijk op materieel 
gebied. Zo zijn ze sinds de oprichting al vaste 
shirtsponsor van het hoogste jeugdteam, meestal 
de A-junioren.

Onder andere de kassaruimte en het scorebord 
zijn de verdiensten van de club voor supporters.  
Ook de Kerst-In deed zijn intrede, welke elk 
jaar nog steeds druk bezocht wordt door de 
Wilhelmina leden. Heden dag bestaat de 
Supportersclub nog steeds en is sinds 2015 in het 
bezit van een eigen logo.

Kerst-In van verschillende jaren.

Krantenartikel uit de beginjaren
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Een aantal jaren eerder in 1984 en daarna 
in 1987 lukte het de Kanaries al om de 
titel te pakken, allebei de heren maakte 
deze eveneens mee.  ‘Dat kampioenschap 
van eerstgenoemd jaar viel totaal 
onverwachts’ begint de voormalige 
captain te vertellen. Toenmalig trainer 
Ad van Dongen, die zelfs in het verleden 
nog teamgenoot was, wordt bestempeld 
als de grondlegger van de succesvolle 
jaren die zouden volgen. Een drietal jaar 
later kwam Bep v.d. Oever aan het roer te 
staan. De reden van het succes onder zijn 
hoede was de kracht om spelers tot op het 
bot te motiveren, ‘hij liet je een deur eruit 
lopen’ herinnert Theo zich. Deze trainer 
had ook een lijfspreuk, die velen zich 
nog zullen herinneren, ‘joekelen riep hij 
altijd’ vult Frans aan. Zijn betrokkenheid 
en warme persoonlijkheid waren onder 
andere de ingrediënten van het succes.

Trainer Bep van den Oever op de schouders na 
de behaalde titel in 1987.

Snelle terugkeer
Slechts drie jaar hield men stand in de 
tweede klasse, totdat een degradatie 
volgde. Hans Muskens, die v.d. Oever 
inmiddels had opgevolgd vertrok al 
na één jaar. Vervolgens werd er een 
nieuwe trainer aangesteld namelijk 
de 28-jarige Ron Laros. De Tilburgse 
oefenmeester was toen al vijf jaar actief 
als seniorentrainer. De doelstellingen 
waren voor aanvang van het seizoen 
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UITGELICHT: KAMPIOENSCHAP 1990/1991
Het was wellicht een van de meest bizarre kampioenschappen ooit uit de geschiedenis van de 
club. Samen met Theo Wijgers en Frans van Wijk, beide oud-speler van de hoofdmacht wordt 
teruggekeken naar o.a. de ontlading die plaatsvond in Almkerk.

90/91 niet al te hoog. ‘Het is onzin om te 
zeggen dat we voor het kampioenschap 
of periodetitel gaan, als de club persé 
zo’n prijs wil moeten ze maar Happel of 
Cruijff aanstellen’, sprak Laros in de krant 
toentertijd. 

De eerste seizoenshelft was alles behalve 
constant te noemen en de resultaten 
gingen als een jojo op en neer. ‘Na de 
Kerst ging het stukken beter, zoals bijna 
altijd bij Wilhelmina’ klinkt het lachend 
uit Theo’s mond. Menig keer werd de volle 
buit, toen nog twee punten, in de wacht 
gesleept en werd er geklommen op de 
ranglijst. Het kampioenschap was echter 
nog steeds ver weg en titelkandidaat 
Almkerk liet zich ook niet makkelijk van 
de troon stoten en was lange de tijd de 
lijstaanvoerder.

Een aantal jaren eerder in 1984 en daarna 
in 1987 lukte het de Kanaries al om de 
titel te pakken, allebei de heren maakte 
deze eveneens mee.  ‘Dat kampioenschap 
van eerstgenoemd jaar viel totaal 
onverwachts’ begint de voormalige 
captain te vertellen. Toenmalig trainer 
Ad van Dongen, die zelfs in het verleden 
nog teamgenoot was, wordt bestempeld 
als de grondlegger van de succesvolle 
jaren die zouden volgen. Een drietal jaar 
later kwam Bep v.d. Oever aan het roer te 
staan. De reden van het succes onder zijn 
hoede was de kracht om spelers tot op het 
bot te motiveren, ‘hij liet je een deur eruit 
lopen’ herinnert Theo zich. Deze trainer 
had ook een lijfspreuk, die velen zich 
nog zullen herinneren, ‘joekelen riep hij 
altijd’ vult Frans aan. Zijn betrokkenheid 
en warme persoonlijkheid waren onder 
andere de ingrediënten van het succes.

Snelle terugkeer
Slechts drie jaar hield men stand in de 
tweede klasse, totdat een degradatie 
volgde. Hans Muskens, die v.d. Oever 
inmiddels had opgevolgd vertrok al 

na één jaar. Vervolgens werd er een 
nieuwe trainer aangesteld namelijk 
de 28-jarige Ron Laros. De Tilburgse 
oefenmeester was toen al vijf jaar actief 
als seniorentrainer. De doelstellingen 
waren voor aanvang van het seizoen 
90/91 niet al te hoog. ‘Het is onzin om te 
zeggen dat we voor het kampioenschap 
of periodetitel gaan, als de club persé 
zo’n prijs wil moeten ze maar Happel 
of Cruijff aanstellen’, sprak Laros in de 
krant toentertijd.
 
De eerste seizoenshelft was alles 
behalve constant te noemen en de 
resultaten gingen als een jojo op en 
neer. ‘Na de Kerst ging het stukken 
beter, zoals bijna altijd bij Wilhelmina’ 
klinkt het lachend uit Theo’s mond. 
Menig keer werd de volle buit, toen nog 
twee punten, in de wacht gesleept en 
werd er geklommen op de ranglijst. Het 
kampioenschap was echter nog steeds 
ver weg en titelkandidaat Almkerk 
liet zich ook niet makkelijk van de 
troon stoten en was lange de tijd de 
lijstaanvoerder.

Toch bleven de Aalburgers punten 
sprokkelen en werd de toekomst 
rooskleuriger, tot de thuiswedstrijd 
tegen het Meterse MVV’58 in 
blessuretijd verloren werd. De 
titel verdween ogenschijnlijk uit 
het zicht, maar daarna vond er 
een wederopstanding plaats. De 
overwinningen regen zich aaneen op
de Ebbe en de geel-zwarten klommen 
op naar de gedeelde eerste plaats samen 
met de andere geel-zwarten SSC’55.
Een beslissingswedstrijd moest 
uitmaken wie er met de prijs vandoor 
zou gaan. 

Een aantal jaren eerder in 1984 en daarna 
in 1987 lukte het de Kanaries al om de 
titel te pakken, allebei de heren maakte 
deze eveneens mee.  ‘Dat kampioenschap 
van eerstgenoemd jaar viel totaal 
onverwachts’ begint de voormalige 
captain te vertellen. Toenmalig trainer 
Ad van Dongen, die zelfs in het verleden 
nog teamgenoot was, wordt bestempeld 
als de grondlegger van de succesvolle 
jaren die zouden volgen. Een drietal jaar 
later kwam Bep v.d. Oever aan het roer te 
staan. De reden van het succes onder zijn 

‘Na de Kerst ging het 
stukken beter, zoals bijna 

altijd bij Wilhelmina’
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Beslissingswedstrijd I
De eerste wedstrijd werd op 
woensdagavond afgewerkt op het 
neutrale sportpark in Almkerk. ‘SSC 
was de eerste wedstrijd beter’ herinnert 
Theo zich. ‘Aart Kant hield ons in leven’ 
vervolgt Frans. Het eerste treffen trok 
maar liefst 2.000 bezoekers, een groots 
aantal waar tegenwoordig menig Jupiler 
League club jaloers op is.  De wedstrijd 
eindigde in een 1-1 gelijkspel na een 
spannende verlenging. Vlak voor rust was 
het middenvelder Frans van Wijk die de 
score opende. Hij werd daarna zo onder 
zijn medespelers en supporters bedolven, 
dat een verzorging nodig was voordat 
hij verder kon. Lang werd deze stand 
vastgehouden, totdat er een tegengoal 
viel. De Aalburgse ploeg dacht de buit 
binnen te hebben, maar Joop de Roon 
stak daar in de 91e minuut een stokje 
voor.  Na een doelpuntloze verlening 
maakten beide clubs zich op voor het 
tweede treffen, dat drie dagen later plaats 
zou vinden.

Beslissingswedstrijd II
Op de zaterdag erna stond  de tweede 
match op het programma. Wederom in 
Almkerk en met hetzelfde arbitrale trio. 
Op het sportpark  waren ditmaal een 
kleine 2.500 supporters getuigen van een 
deze historische wedstrijd. Niet in het 
vertrouwde geelzwart werd aangetreden, 
maar ditmaal waren de spelers gehuld 
in het blauw. De reden hiervoor was dat 
Wilhelmina op papier de uitploeg was. De 
wedstrijd was gelijk opgaand en viel met 
vergelijking tot het eerdere treffen tegen. 
Toch was de spanning voelbaar, zowel in 
het veld als langs de lijn. 

In de 42e minuut van de tweede helft 
gebeurde het legendarische moment. Een 
passje van John van der Kleyn op Frans 
van Wijk was de aanzet. De aanvoerder 
kwam op links razendsnel door. Hard 
zette hij voor, of was het een schot? In 
elk geval verdween de bal loeihard tegen 
het net de goal weer uit. Iedereen hield 
zijn adem in, zat hij nou wel of niet. 
Arbiter van der Spek gaf aan dat het een 
zuiver doelpunt was, 0-1! De stand werd 
vastgehouden en na 90 minuten was het 
een feit, Wilhelmina ’26 greep de titel en 
keerde terug naar de 2e klasse!

Captain Frans van Wijk scoorde
de winnende treffer.

Herinneringen, anekdotes & verhalen...
Ron Laros (54) 

Nog steeds ben ik het toenmalige bestuur onder leiding van Jan Schouten dankbaar dat ze het begin 

jaren 90 aandurfden om een jong broekie aan te stellen als hoofdtrainer. Deze jaren zitten nog altijd 

in mijn geheugen, met als hoogtepunt het kampioenschap in de 3e klasse behaald op het veld van 

Almkerk tegen SSC’55. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik aan die ontlading denk en daarnaast het 

spelen voor 4500 toeschouwers in 3 dagen, werkelijk onvergetelijk. Ook het seizoen erop in de 2e 

klasse heb ik ervaren als zeer positief. Een goed niveau toen de tijd, want daarboven zat alleen nog 

maar de 1e klasse. We speelden bijvoorbeeld tegen; Roda Boys, Achilles Veen, Kloetinge en Hoek. 

Met onze mix van routine en eigen jeugdig talent waren we een goede middenmoter.

Ik durf te stellen dat de trainer Ron Laros goed staat aangeschreven in het zaterdagvoetbal, en dit heb 

ik veel te danken aan mijn eerste club in deze regio namelijk Wilhelmina ’26. Verder is de cultuur 

er warm, want later en nog vrij recent ben ik er nog dikwijls geweest 

als tegenstander. Nu vele jaren later lopen er nog steeds veel mensen 

rond in diverse functies die 25 jaar geleden ook al present waren.

Beste leden van Wilhelmina ’26 namens mijn familie en mezelf wens 

ik jullie het allerbeste toe, op naar de 100 jaar en hopelijk treffen we 

elkaar dan weer!
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TROTS VAN DE CLUB 
GING BIJNA NIET DOOR
Een van de parels op de Ebbe, zo 
mag de zes meter hoge zittribune 
zeker genoemd worden, pronkt  
sinds mei  1998 tussen de velden.  

De gedachte om zo een bouwwerk te laten 
verreizen spookte al lange tijd door het hoofd 
van menig Wilhelmina lid. Uiteindelijk kwam 
er op een ingeplande ledenvergadering groen 
sein en werd er een bouw- en fi nanciële 
commissie in het leven geroepen. Zij werden 
verantwoordelijk om een plan te schrijven, 
dat als basis van de eventuele bouw diende.  
Deze groep bestond uit: Andries de Waal,
Jan Schipper, Piet Vos, Eim Duijster, Jan 
Schouten en Wim Versluys. 
Laatstgenoemde kan het zich herinneren 
als de dag van gister. De oud-voorzitter 
ziet dit als een van de hoogtepunten uit de 
jaren dat hij als preses fungeerde.  ‘Ik nam 
het fi nanciële gedeelte onder mijn hoede, 
er werden onder andere stoeltjes verkocht 
voor een loop van tien jaar’ blikt Versluys 
terug. ‘De haalbaarheid, zowel fi nancieel 
als praktisch, werd steeds groter en wij 
zagen het zeer rooskleurig in’. Het plan 
werd vervolgens  als positief bestempeld 
en met man en macht begon men aan de 
voorbereidingen. Totdat de club te maken 
kreeg met Altenatuur.

Altenatuur
Niet iedereen bleek even enthousiast over de bouw, natuur-
beschermingsvereniging Altenatuur probeerde er een stokje voor 
te steken. Men vond dat er o.a. te weinig rekening met de natuur 
werd gehouden. Hoewel alle nodige vergunningen reeds in bezit 
waren van de club, werden de werkzaamheden toch tijdelijk 
gestaakt. Het kwam zelfs zover dat beide partijen voor de rechter 
in Breda verschenen. Wilhelmina en de gemeente Aalburg aan 
de ene kant, daar tegenover de vereniging Altenatuur. Tot grote 
opluchting viel de uitsprak ten voordele van de geelzwarten, zodat 
er verder kon worden gebouwd. Er was immers al ruim een ton 
geïnvesteerd, 20.000 aan fundering en 80.000  gulden aan bestelde 
bouwmaterialen. 

Oog voor detail
De onmisbare spil, de man met oog voor detail, 
verschillende benamingen draagt Andries de Waal 
met zich mee. De oud-secretaris had de leiding over de 
bouw en elk vrij uurtje werd door de bezige bij in ‘zijn’ 
project gestoken. Omdat de Maas nog weleens buiten 
zijn oevers kan treden, werden er nogal wat technische 
voorzieningen getroffen. Zo zijn er o.a. een zestal 
putten onder het bouwwerk geplaatst, zodat het water 
makkelijk zijn weg terug kan vinden.  ‘We hebben een 
tribune gebouwd die weinig onderhoud vergt’, klinkt het 
overtuigend. ‘Al het staal dat er aan zit is gegalvaniseerd 
en de muren zijn van steen opgetrokken’, licht de Waal 
toe. ‘Het was een bewuste keuze om voor klapstoeltjes 
te kiezen, het voordeel daarvan is dat die niet vuil 
worden’ beargumenteerd hij. Al met al is de bouw in 
de ogen van Andries meegevallen, met name door de 
zelfwerkzaamheid van de vele vrijwilligers.
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AUGUSTUS 1997 – MEI 1998

DE BOUW STAP
VOOR STAP IN FOTO’S
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Ben jij de voetbalkenner bij uitstek?
Kom dat nu voor slechts € 1,00 bewijzen bij CIGO Lucas.

TOTO SCORE
Voorspel de uitslag van 

de wedstrijd en win!
Je kunt al meedoen 
met de voorspelling 
van één wedstrijd.

Je doet al mee met 
dit spel voor slechts 

€ 1,00

CIGO Lucas

Markt 71

4261 DC  Wijk en Aalburg

Tel:  088-1261066

info@cigolucas.nl

www.cigolucas.nl

TOTO SELECT
Voorspel wie er wint,

verliest of gelijk speelt! 
Je kunt al meedoen met 
de voorspelling van één 

wedstrijd.
Je doet al mee met 

dit spel voor slechts 
€ 1,00

TOTO 13
Voorspel de toto voor 

13 wedstrijden.
Vaak hoge jackpotstanden.

Je doet al mee met 
dit spel voor slechts 

€ 1,00

CIGO Lucas, Dé Loterijspecialist van de regio!

Cigo Lucas……Dé Loterijspecialist van de regio! In de eerste helft van dit jaar heeft CIGO Lucas weer vele 
winnaars mogen blij maken. Naast de reguliere trekkingen zijn er ook weer diverse extra prijzen gevallen 
waar wij onze klanten mee mochten gaan verrassen.

Feliciteert Wilhelmina ‘26
met het 90-jarig jubileum!

0156468.pdf   1 21-4-2016   12:00:31

feliciteert 
Wilhelmina ‘26!

Swaardvenstraat 2
5048 AV Tilburg
Tel. 013-5625800

info@bstechnology.nl
www.bstechnology.nl

0168097.pdf   1 20-4-2016   12:25:02

Wilhelmina ‘26 
van harte met het 
90-jarig bestaan

0156302.pdf   1 21-4-2016   11:45:20
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Gijs Bax (72)

Ongeveer 58 jaar ben ik inmiddels lid en heb 

dus wel het een en ander meegemaakt. Als 

15-jarige speler van de B-junioren reed ik mee 

met voorzitter Vos in een auto die vreselijk 

rammelde van ouderdom, hij zei dat het door 

het materiaal wat er in lag kwam, maar dat was 

natuurlijk helemaal niet waar. Wat me ook nog 

bijstaat was het wassen van onze voetbalkleren, 

dat werd gedaan door Sijke de Waal. Zij had 

speciale vakjes met daarop onze namen. Als we 

terugkwamen van een wedstrijd aten we ook 

altijd snacks bij ‘de Slappe’, dat was een houten 

friethok van 2x3 meter op het Wilhelmina terrein. 

Ook een mooie tijd heb ik gehad als leider 

van het derde en later bij de B-junioren. Bij dat 

laatste team was Arie Crielaard de trainer, die 

de jongens het voetbal deskundig leerde, want 

hij was toen in de top van zijn trainerschap. Dus 

al met al veel mooie tijden beleeft en hopelijk 

komen er nog vele jaren bij, want het is nog 

altijd gezellig toeven bij ons gezellige cluppie 

Wilhelmina ’26!

Gezelligheid

Oud eerste
Allemaal hetzelfde jasje aan met een 
bijbehorend hoedje op het hoofd en een 
glanzende zonnebril, zo liepen ze erbij. 
De eerste uitwedstrijd dat men dit deed, 
werden de oudere heren ontvangen als een 
eerste elftal, mede door de uniformiteit.  
Pas toen het gezelschap dichterbij kwam, 
kregen ze in de gaten dat het ging om een 
seniorenelftal uit Aalburg. 

Rituelen
Speler Henk Blinksma ontving na 
afl oop van een Borrelnoot optreden 
een houten kistje, daarin zat een 
fl es Schrobbelèr en een doos 
met Havanna’s. Ook een treetje 
zat bijgevoegd en daar pasten 
precies elf borrelglaasjes in. U 
raad het al, exact genoeg voor een 
voetbalteam. Dus het kistje werd 
vanaf toen meegenomen naar 
elke thuis- en uitwedstrijd, een 
ritueel was geboren. Voorafgaand 
aan de wedstrijden nemen spelers 
en begeleiding nog steeds een glaasje 
Kruikenzeikersnat en galmt de uitroep 
SELA door het kleedlokaal. Dit woord blijkt 
een afkorting te zijn en verzonnen door Aad 
Verspuij, het staat voor: Samen Eeuwig 
Lazerus Amen. Dat roken en drinken 

niet heel slecht voor je is vertelt Blinksma 
met een knipoog:  ‘alcohol verwijdt de 
bloedvaten en als je rookt dan vernauwen 
de bloedvaten, zo komt alles weer mooi in 
evenwicht’. Na het rookverbod een aantal 
jaren terug is dat ritueel stukken minder 
geworden.

Zingende Kanaries
Dat de bejaarde Kanaries niet alleen over 
voetbaltalent beschikten bleek een ruime 
tien jaar geleden tijdens de jaarlijkse 
Feestweek. Daar werden de Ebbesingers 
geboren, een mannenkoor met als 
uitgangspunt gezelligheid, vriendschap 
en niet te vergeten de nodige natjes om de 
kelen te smeren. Door de jaren heen hebben 
ze vele optredens achter hun naam staan en 
beheren ze het zeldzame kunstje om in mum 

van tijd een polonaise te creëren.  

Mengeling
Sinds een paar seizoenen is het
Veteranenteam een mengeling gewor-
den en speelt menig oud-selectiespeler 
een potje mee. Daardoor werd vorig en 
ook dit seizoen, een dik verdiend kam-
pioenschap binnengehaald en zullen
er in de toekomst nog de nodige 
successen volgen. Het maakt niet uit 
wie er dan meespeelt, maar het glaasje 
Schrobbelèr zal altijd blijven!

Na de eeuwwisseling en het 75-jarig bestaan van de club werd 
kennisgemaakt met een unieke verschijning. Het toenmalige vijfde
elftal kleedde zich nogal opvallend en dan hebben we de aparte
rituelen nog niet eens benoemd.

De meer dan terechte kampioen in het seizoen 2015/2016.

De Veteranen 
hadden zelfs een

eigen  magazine, met 
als redacteur André 

Krielaart.

Herinneringen,
anekdotes
& verhalen...
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Heerjansdam was Wilhelmina ’26 in 
dat seizoen net te slim af. Ook in de 
nacompetitie voor promotie naar de 
hoofdklasse greep Wilhelmina net 
naast de prijzen. In Zeeland werd de 
eerste promotiewedstrijd verloren 
van Oostkapelle. Een week later werd 
gemeente genoot Veen wel te kijk gezet. 

‘Ik denk dat wij allemaal die wedstrijd 
tegen Oostkapelle wel over willen spelen. 
We speelden een aardige wedstrijd maar 
werden er simpelweg uitgecounterd,’ 
vertelt een nog steeds balende Geron van 
Wijk. Helaas betekende deze resultaten 
dat Wilhelmina het hoogste amateur 
podium net ontliep. 
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Gouden generatie

Een periode
om trots op
te zijn
De gouden generatie, wie herinnert 
het zich niet, het seizoen 2001/2002. 
Op een haar na lukte het Wilhelmina 
’26 net niet om te promoveren naar 
het hoogste amateur niveau van 
Nederland. 

Vier seizoenen later liet de ‘gouden 
generatie’ echter weer van zich 
horen. Nadat een aantal spelers weer 
teruggekeerd was van een avontuur bij 
een andere club, kon er opnieuw gebouwd 

worden aan de oude vertrouwde ploeg. 
Ondanks dat Wilhelmina ’26  was 
weggezakt naar de derde klasse, wist 
iedereen dat de komende seizoenen er 
mooi uit konden gaan zien. 

Wilhelmina26_jubileumgids.indd   44 21-4-2016   15:57:15



45

2000 – HEDEN 

Herinneringen,
anekdotes & verhalen...
Ad van Dongen (67) 

Mijn telefoon gaat. Hé Ad, Wilhelmina ’26 bestaat in mei 90 jaar, kun je wat 

schrijven voor de jubileumgids? Ja natuurlijk wil ik dat, maar wat moet ik 

schrijven? Als mens kan je op je 90-jarige leeftijd al oud en versleten zijn, 

maar Wilhelmina ’26 is nog springlevend en dit seizoen weer terug in de 2e 

klasse. Een vereniging waar gezelligheid en kameraadschap hoog in het 

vaandel staan. Een club waar soms kinderen meteen na hun geboorte als 

lid worden aangemeld. 

Zoekend in oude gegevens kom ik de jubileumuitgave van 1986 tegen, toen 

de club 60 jaar bestond. Met een geweldig verslag van Cees Hendriks over 

de laatste speeldag van de competitie op 12 mei 1984. Bij het lezen van dit 

verslag kwamen de emoties weer omhoog en moest ik terugdenken aan de 

geweldige jaren als speler en trainer toen in Aalburg. Op de feestavond in 

het dorpshuis ben ik nog uitgebreid in het zonnetje gezet. Een onvergetelijk 

moment was ook de klucht met de volle toiletpot op het podium, vraag maar 

aan mensen die er toen bij waren wat hier de achtergrond van was. 

En dan na vele omzwervingen als trainer keerde ik weer terug op het oude 

nest in 2005. Ook een aantal spelers, die eerder vertrokken waren, kwamen 

weer naar Aalburg. De boodschap van het bestuur was duidelijk: Ad wij 

willen weer naar de 2e klasse. Na een aantal wedstrijden was al snel 

duidelijk niet of het ging lukken, maar wanneer. De selectie was sterk en in 

balans, we waren te goed voor de 3e klasse. Helaas was ik geschorst in de 

kampioenswedstrijd maar dat mocht de pret niet drukken.

In de 2e klasse waren de tegenstanders toch van een ander niveau en was 

het verschil met de 3e klasse behoorlijk. Iets wat nu nog steeds het geval 

is. Maar we presteerden aardig en ook andere clubs lieten regelmatig 

punten liggen. Aan het einde van de competitie was er een vergelijkbaar 

scenario als in 1984. Op de laatste speeldag konden we kampioen worden, 

als de concurrentie punten verloor. Uit bij Oranje Wit na een eclatante 1-4 

overwinning weer kampioen, in twee seizoenen van de 3e naar de 1e 

klasse. Een unieke prestatie die maar weinig verenigingen kunnen vieren, 

eentje om trots op te zijn! 

Mijn derde en laatste seizoen was handhaving het hoogst haalbare. Een 

aantal spelers besloot om nog een jaar door te gaan en nog een keer op 

1e klasse niveau te spelen. Met veel bloed, zweet en tranen lukte het op 

de laatste speeldag om te handhaven. Wat een opluchting, gelukkig geen 

afscheid met een degradatie.

Iedereen die op welke manier dan ook betrokken is of is geweest bij 

Wilhelmina 26 feliciteer ik van harte met het 90-jarig jubileum.

Het 100-jarig bestaan duurt niet zo lang meer, mooi als velen van ons dat 

nog mee mogen maken.

Ik ben er trots op om deel uit te maken van een stukje geschiedenis van 

Wilhelmina ’26!

Tot ziens,  Ad van Dongen

Ad van Dongen als hoofdtrainer in 
2008 voor de tribune op de Ebbe.

Deze verwachtingen werden in 
het seizoen 2005/2006 meteen 
waargemaakt. Met 52 punten uit 22 
wedstrijden werd de ploeg van trainer 
Ad van Dongen terecht kampioen. Dat 
dit een jaar later weer  zou gebeuren 
had niemand voor mogelijk gehouden. 
‘Het seizoen daarop gingen we 
onbezonnen de tweede klasse in. Niets 
moest en alles kon,’ aldus aanvoerder 
Geron van Wijk. 

Toen Wilhelmina zeven wedstrijden 
voor het einde er nog steeds goed 
voor stond zijn de koppen bij elkaar 
gegaan. ‘We hadden op dat moment een 
fi tte ploeg en we wonnen de laatste 7 
wedstrijden ook nog eens. Toen we de 
laatste wedstrijden met vier ploegen 
bovenaan stonden, wisten we dat het 
kon gebeuren,’ vertelt Van Wijk. Oranje 
Wit werd in een zinderende wedstrijd 
met 1-4 van het veld geblazen en de 
eerste klasse was een feit.  ‘Het was een 
vergelijking met het kampioenschap 
toen AZ, PSV en Ajax bovenaan 
stonden. Wij waren uiteindelijk het PSV 
en werden kampioen,’ sluit een trotse 
kampioensaanvoerder af
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Matthijs Timmermans (32) 

Bij mij staan de volgende twee herinneringen

in het geheugen gegrift:

31 oktober 2011. Na 25 jaar wordt N.O.A.D.’32 1 - 

Wilhelmina ’26 1 weer in competitieverband ge-

speeld. Onder een prachtige ambiance met zo’n 

900 man publiek en een op papier veel

sterker N.O.A.D. slepen we er een 1-1 gelijkspel 

uit. N.O.A.D. had de champagne al open-

getrokken, want ze dachten dat ze periode-

kampioen waren. Het was Kees de Krul die 

speciaal vanuit de kantine van Wilhelmina 

kwam terugfi etsen om te zeggen dat ze te vroeg 

hadden gejuicht (uiteindelijk vooral N.O.A.D. de 

beslissingswedstrijd voor de periode tegen SVW). 

Tussen Kees en het Korenzand is de relatie tot op 

de dag van vandaag moeizaam gebleven...

8 mei 2012. Vandaag moest het gebeuren. 

Een gelijkspel of nederlaag tegen Gameren 

zou degradatie naar de 4e klasse betekenen. 

Gerard van Helden, tussentijds aangesteld, had 

al weken nauwelijks geslapen. We gaven alles, 

maar hij wilde er niet in. Tot vier minuten voor tijd. 

het was Jeroen van Herwijnen die hem er van 

25 meter met een fantastische volley ‘inramde’. 

We hielden daarna stand. Gevolg: toeschouwers 

die huilend het veld opkwamen, spelers die 

elkaar in de armen vielen en een feest dat tot 

op de dag van vandaag nog niet overtroffen is. 

De clubliefde die ik op die ene dag voelde zal ik 

nooit vergeten!

Herinneringen,
anekdotes
& verhalen...

Het seizoen was nog maar vijf 
wedstrijden oud toen de selectie een 
uitstapje maakte naar het stapgebied van 
Eindhoven. De voltallige selectie vierde 
feest na de derde overwinning van het 
seizoen. In de karaokebar klonk luidkeels 
van het podium: ‘wie staan bovenaan? 
Ja wij staan bovenaan.’ Op dat moment 
stonden de kanaries er ook geweldig voor 
want met tien punten uit de eerste vijf 
wedstrijden ging het fantastisch.
Na dit memorabele avondje verdween 
de zon al snel boven de Ebbe. Een 
aantal spelers vertrokken naar het 
buitenland en een ander aantal raakten 
er geblesseerd. Dit terwijl de eerste derby 
van Aalburg sinds 25 jaar bijna voor de 
deur stond.

Na vele tegenslagen en teleurstellende 
resultaten was Wilhelmina ’26 blij dat de 
winterstop aanbrak. Met veertien punten 
en nog tien wedstrijden voor de boeg was 
er nog veel werk aan de winkel voor de 
kanaries. Zeker omdat mede degradatie 
kandidaat Giessen na de winterstop 
op bezoek kwam. Ondanks dat er een 
aantal spelers waren teruggekeerd lukte 

Wilhelmina ’26 viert feest na daverende ontknoping

Tussen hoop en vrees
Seizoen 2011/2012 lijkt Wilhelmina ’26 toe te lachen. Na een mooie vierde 
plaats en het net mislopen van de derde periode een seizoen eerder, ging 
ieder Wilhelmina lid vol goede moed het nieuwe seizoen in. Dat dit seizoen 
echter zoveel spanning met zich mee bracht had niemand van te voren 
durven denken. 

het Wilhelmina ook dit keer niet om een 
overwinning te behalen. Een 0-1 nederlaag 
op het eigen sportpark zorgde voor nog 
meer degradatie zorgen en het vertrek van 
trainer Grad Damen.

Met nieuwe interim-trainer Gerard van 
Helden aan het roer werden er in acht 
wedstrijden 9 punten gepakt. Met nog één 
wedstrijd voor de boeg, uit naar Gameren, 
was een overwinning genoeg om behoud in 
de derde klasse veilig te stellen.

Derby van Aalburg
terug van weggeweest
Na 25 jaar van afwezigheid stond op 
zaterdag 29 oktober 2011 de derby van 
Aalburg op het programma. Onder het 
oog van zo’n 1250 toeschouwers werd 
deze gespeeld op het Wijkse Korenzand. 
Na een zenuwslopende wedstrijd stond 
na ruim 90 minuten de einduitslag 
van 1-1 op het scorebord. Wilhelmina 
’26 onthield hiermee de buren van de 
periode titel en deed zelf goede zaken
in strijd tegen degradatie. 

Wilhelmina ’26 voorafgaande  aan de  derby tegen de Wijkse buurman
Van links naar rechts: Theo Wijgers (grensrechter), Maarten Schuwer, Frans Bouman, Matthijs Timmermans, Arend van Zanten, Sander Tabbers, 
Gerald Vos, Patrick Burnet, Jeroen Wolters, Robert Vos, Rob Wolter, Mitchell Kerkwijk.
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Zaterdagmiddag 5 mei, vele Wilhelmina 
supporters hebben zich verenigd 
op Sportpark Maartenshof, waar 
Wilhelmina’26 het op gaat nemen tegen 
de plaatselijke Gamerse trots. In een 
slechte wedstrijd maar zeer spannende 
wedstrijd, lukt het Wilhelmina niet 
om echte kansen te creëren. Via de 
radio worden supporter op de hoogte 
gehouden van de tussenstanden 
op de andere velden. De gunstige 
tussenstanden stellen echter niemand 
gerust. Wilhelmina kan geen potten 
breken en kansen worden er zelden 
gecreëerd. De spanning wordt steeds 
groter. Wilhelmina moet alles op alles 
zetten om te winnen want aan een gelijk 
spel heeft het niet genoeg. 

Maar dan breekt de 85ste minuut van de 
wedstrijd aan. Op de linkerkant van het 

veld komt de Gamerse keeper uit
z’n doel om de bal weg te werken. Hij 
raakt de bal half en deze gaat met 
een mooie boog richting Jeroen van 
Herwijnen. Jeroen twijfelt geen moment 
en met een geweldige halve omhaal met 
zijn ‘chocolade been’ schiet hij de bal 
richting doel. Iedereen houd zijn adem 
in en kijkt de bal na. De bal gaat met een 
mooie boog richting de verre rechterhoek 
van het doel. Net voor de lijn stuitert de 
bal op, maar toch verdwijnt hij in het 
uiterste hoekje van de goal. 

Een paar minuten daarna fl uit de 
scheidsrechter voor het einde van de 
wedstrijd. Tranen van vreugde en een 
groot feest barst los dat nog tot in de
late uurtjes doorgaat. Wilhelmina blijft 
derde klasser en viert dat als nooit 
tevoren.

Wilhelmina’26 kruipt
door oog van de naald
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Wilhelmina’26 kruipt
door oog van de naald

De prachtige ligging aan de rivier heeft 
ook een keerzijde, dit probleem speelt 
al vanaf dag één.  Het moment wanneer 
het Maaswater tot een zodanige hoogte 
stijgt, dat het zijn weg vindt richting de 
voetbalvelden is een grote vrees voor de 

vereniging. Vandaar ook dat er in het 
verleden het nodige op is geanticipeerd 
door onder andere de kantine op een 
verhoging te bouwen.
In de rijke geschiedenis van de club 
kwam het vele malen voor dat de Ebbe 

het verlengstuk werd van de Maas en 
dan, meestal als grap, vergeleken werd 
met de plaatselijke waterpolo vereniging. 
Het is nog steeds elk jaar een verrassing 
wat het onvoorspelbare water weer in 
petto heeft.

Waterpolo vereniging Wilhelmina ’26

In 2011 werd er door Omroep Brabant een tv-item gemaakt over het hoge water, met 
terreinknecht Zweer Scheffers in de hoofdrol.
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Voetballen tussen de bergen
Het eerste buitenlandse tripje vond 
plaats in het begin van de vijftiger jaren. 
Zwitserland was het land waar de Aalburgse 
voetballers in juni 1953 neerstreken.  Men 
bracht de nacht door bij aanhangers en 
spelers van gastheer F.C. Rohr. 
De eerste avond was het meteen raak, de 
Zwitserse club had een complete feestavond 
geregeld. Ze hadden vast geweten dat 
de gasten hier niet vies van waren. Deze 
festiviteit ging gepaard met bekende 
regionale artiesten en jodelgroepen. De 
dag erop nam Wilhelmina met twee teams 
deel aan het plaatselijke toernooi, met 
wisselende resultaten als gevolg. Enkele 
jaren later reisden de Aalburgers wederom 
af naar onder andere het Oostenrijkse 
Gerlafi ngen waaruit later een uitwisseling 
uit voortvloeide.

Laat de zon in je hart
Een memorabel moment vond plaats 
in de winter van 2016. Voor het eerst 
in de clubgeschiedenis ging men op 
trainingskamp. Bij een doorsnee club geldt 
zo een trip enkel voor spelers en directe 

staf, bij de Kanaries uit Aalburg was dit niet 
het geval. Maar liefst een groep van om en 
nabij 50 personen stapten begin januari in 
het vliegtuig richting Barcelona. Een trip 
die niet snel vergeten zal worden, zowel 
door spelers als de meegereisde supporters. 
In vijf dagen tijd werd de landelijke media 
bereikt doordat de unieke momenten, met 

DE KANARIES ON TOUR
Het zit blijkbaar in het bloed van veel Wilhelmina 
leden, mensen vermaken met de unieke sfeer die 
men meebrengt. Zelfs over de grens zijn de Kanaries 
niet te stoppen en lieten zij meerdere malen hun 
aanwezigheid niet ongemerkt voorbijgaan.

Het gelegenheidstrio ‘De Aalburgse Toppers’ 
gevormd door Arend van Zanten, Henk 
Blinksma en Ronald Stupers was een opvallende 
verschijning in Spanje.

als  boventoon de hit Laat de zon in je hart 
van René Schuurmans, compleet ‘viral’ 
gingen, een modern woord voor media 
dat zich als een olievlek over het internet 
verspreid. Daarnaast werd een wedstrijd 
gespeeld tegen de lokale club, een uniek 
ervaring. De combinatie van spelers en 
supporters, in de leeftijd van pakweg 20 
tot eind 60, bleek een gouden greep te zijn 
en de saamhorigheid steeg daardoor naar 
een ongekend niveau. Al met al is zo’n  
dergelijke trip zeer voor herhaling vatbaar, 
klonk het na afl oop veelbelovend uit de vele 
monden. 
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Zoals bijna elke jongen vroeger, ging 
ook Gerard de wei in. ‘Al was ik wel een 
laatbloeier, pas op m’n 14e werd ik lid’, 
vertelt hij. De jeugd werd doorlopen 
en daarna volgden nog enkele jaren in 
het tweede elftal. Op 24-jarige leeftijd 
beëindigde hij zijn spelersloopbaan als 
speler van het derde.

Uitstapjes
Ondanks de korte loopbaan als speler, 
timmerde Van Helden al vroeg  aan de 
weg als trainer. Het begon al op 18-jarige 
leeftijd toen hij de F-jes onder zijn hoede 
kreeg. Vervolgens trainde Gerard alle 
jeugdelftallen van de geel-zwarten. De 
drang om elders te gaan trainen was 
echter zodanig groot dat het tot een 
overstap kwam. Op 30-jarige leeftijd 
verruilde hij Wilhelmina en koos voor 
Almkerk. Na drie jaar voor de groep 
te hebben gestaan bij laatstgenoemde, 
was de tijd rijp om wederom elders een 
kijkje in de keuken te nemen. Ditmaal 
streek de coach neer bij LRC Leerdam om 
vervolgens bij Achilles Veen en Sleeuwijk  
zijn trainerskunsten tentoon te spreiden.
Na deze regionale omzwervingen keerde 
hij een aantal jaren geleden terug bij zijn 
oude liefde op de Ebbe, als trainer van het 
tweede elftal.

Spelersmateriaal cruciaal
Ondanks de blijdschap van de terugkeer, 
voelde het toch alsof Van Helden van 
een koude kermis was thuisgekomen. 
‘Het team moest nog geformeerd worden 
toen ik aankwam, dat was een zware 
kluif’, blikt Gerard terug. Historie werd 
geschreven toen een aantal maanden later 
het bestuur aanklopte om te vragen of hij 
het eerste elftal wilde gaan trainen, als 
opvolger van de ontslagen Grad Damen. 
‘Ik kon alleen maar op m’n bek gaan, 
maar deed het voor de club’, klinkt het 

uit Gerards mond. De afl oop is bekend en 
de herinnering staat in ieders geheugen 
gegrift. ‘Al blijf ik wel zeggen: als Grad de 
groep van Frans van Wijk of Johan van 
der Werff had gehad was het nooit zover 
gekomen’.

Na deze memorabele seizoenshelft keerde 
Van Helden weer terug aan het roer 
bij het tweede elftal om daarna over te 
stappen naar waar het ooit begonnen 
was: de jeugd van Wilhelmina ’26.

Mentaliteitsverandering
Op de vraag waar het verschil zit bij 
het jeugdvoetbal vroeger en nu, werd 
snel antwoord gegeven. ‘Vroeger was 
iedereen vele malen fanatieker en kwam 
afzeggen niet in iemands woordenboek 
voor, tegenwoordig staat de computer op 
nummer één’. Ondanks dit struikelblok 
probeert Gerard,  samen alle andere 
jeugdtrainers, het spelniveau op te 

krikken. ‘Onze doelstelling is om met de 
jeugd een stapje hoger te gaan spelen. 
Dat moet haalbaar zijn, in elk team 
zitten talentjes, al moet er gewoonweg 
hard voor gewerkt worden’ klinkt 
het toekomstplaatje van de Hoofd 
Jeugdopleidingen.

De toekomst
Dat de geïnterviewde een clubman in
hart en nieren betreft, valt goed te 
merken. Want hij is niet van plan meer 
om de Ebbe wederom te verlaten. ‘Ik
heb de ambitie van vroeger niet meer, ik 
vind het prima zo, het moet raar lopen, 
wil ik de club nog gaan verlaten. Ik hoef 
niet meer weg, dit is en blijft mijn thuis’ 
Al wil Gerard nog wel duidelijk maken 
dat het nooit verkeerd is elders een kijkje 
te nemen. ‘Als zoiets op je pad komt 
moet je zo’n kans grijpen, maar blijf wel 
bewuste keuzes maken en keer terug 
wanneer het daar tijd voor is’. 

TERUGKEER BLIJKT VOORGOED

‘Ik hoef niet meer weg, dit is en blijft mijn thuis’
Al ruim dertig jaar is Gerard van 
Helden verbonden aan Wilhelmina 
’26. Ook tijdens zijn uitstapjes is de 
45-jarige Aalburger lid gebleven van 
de kanaries, vastberaden dit nog 
jaren vol te houden.

Anno 2016 traint Van Helden de C2-junioren en fungeert als Hoofd Jeugdopleidingen.

Gerard van Helden (links) als trainer van de D1  samen met Arjan Wijgers (rechts) in 1998.
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Een nawoord staat over het algemeen 
voor terugblikken op een periode of 
op een bepaalde gebeurtenis. De gids 
is echter al geworden tot een prachtig 
document met herinneringen uit het 
verleden van onze mooie vereniging, 
vandaar dat ik me met dit korte 
nawoord wil focussen op hetgeen waar 
we momenteel staan en op de nabije 
toekomst. 

De fusiebesprekingen met N.O.A.D.’32 
liggen alweer een tijdje achter ons en 
ondanks de positieve insteek daarvan, 
bleek dat de fi nanciële onhaalbaarheid 
van een nieuw complex alsook de eigen 
identiteiten van beide verenigingen een 
te groot struikelblok waren om te komen 
tot 1 grote vereniging in Wijk en Aalburg. 
Na die besprekingen is ons eigen complex 
weer volop in beeld gekomen en tijdens 

het schrijven van dit nawoord zitten we 
in de afrondende fase van de gesprekken 
met de gemeente Aalburg. Het bestuur 
heeft daarbij de wens uitgesproken 
om binnen afzienbare tijd te kunnen 
beschikken over een XtraGrass veld 
(achter de tribune), ook bestaat intern 
de behoefte om de kantine een facelift 
te geven en de eerste, oriënterende, 
gesprekken zijn daarover ook al gevoerd. 
Ook binnen de 4 lijnen willen we 
kijken of we de komende jaren kunnen 
uitgroeien tot een stabiele 2e klasser en 
de voortekenen na de eerste wedstrijden 
na de winterstop zijn daarvoor 
veelbelovend. Samen met de stabiliteit die 
de jeugdafdeling momenteel uitstraalt, 
geeft dat vertrouwen richting de nabije en 
iets verdere toekomst. Maar de bal blijft 
rond en de toekomst zal uitwijzen óf we 
dat juist hebben ingeschat. 

Tot slot wil ik de werkelijke kracht van 
onze vereniging nog ter sprake brengen 
en dat is toch echt de kameraadschap 
en saamhorigheid in alle geledingen van 
onze vereniging. Net als overal hebben 
we binnen onze club weleens ‘de wind’ 
tegen, echter de liefde voor Wilhelmina 
’26 en het gevoel dat je ervaart als je de 
Ebbe op komt zal er voor zorgen dat onze 
vereniging fi er overeind zal blijven staan 
richting het 100-jarig bestaan! 

Henk Treffers
Voorzitter Wilhelmina  ’26

Nawoord
Aan mij de eer om het nawoord 
van deze prachtige jubileumgids 
te mogen schrijven. Daarbij wil ik 
beginnen met een groot “Dankjewel” 
richting de voortrekkers van deze 
gids, Jari Colijn en Mitchell Kerkwijk! 
Zonder het enthousiasme en inzet 
van dit duo was het ongetwijfeld niet 
zo’n indrukwekkende gids geworden 
zoals u die nu in handen heeft. Ook 
alle andere leden die hun steentje 
hebben bijgedragen natuurlijk super 
bedankt en hopelijk mogen we over 
10 jaar weer op jullie rekenen. 
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DCC-GROUP

 High pressure cleaning/cleaning with water

 Cleaning of HVAC Ductwork

 Installing of HVAC Air Ducts

 Cleaning of Galley Ducts

 Production and sale of Chemical Products for instance for stainless steel

 Production and sale of Biodegradable Cleaning Products

 Reconditioning of refrigeration, heat and climatesystems

 Reconditioning/cleaning of Plate Heat Exchangers

 Cleaning and/or disinfection of cool-climate-heat systems

 Manufacture, supply and installation of air ducts

 Deliver, mount and install dampers, servos, air terminal devices, heat exchangers, fans, electric motors, 
    pulley’s, bearings, fi lters, fi lter frames, pressuregauges, frostthermostats, etc

 Engineering, deliver, mount and installing of AHU, UV-Systems, O³ Systems, Ceiling Ventilation, 
    Ceiling Towers, (Plate) Heat Exchangers, Galley Exhaust Hoods

 Cleaning and disinfection of Cooling Towers

 Cleaning and coating of Air-Cooled Condensers

 Industrial Assembly and Disassembly Work

 Cleaning of Air Fin Cooling Banks

 All kind of Construction Services

Tel: +31 416 77 81 80
Mob: +31 6 23 93 07 44

Mail: INFO@DCC.AC
Web: WWW.DCC.AC

Wij feliciteren Wilhelmina ‘26
met het 90-jarig jubileum!
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DCC-GROUP

 High pressure cleaning/cleaning with water

 Cleaning of HVAC Ductwork

 Installing of HVAC Air Ducts

 Cleaning of Galley Ducts

 Production and sale of Chemical Products for instance for stainless steel

 Production and sale of Biodegradable Cleaning Products

 Reconditioning of refrigeration, heat and climatesystems

 Reconditioning/cleaning of Plate Heat Exchangers

 Cleaning and/or disinfection of cool-climate-heat systems

 Manufacture, supply and installation of air ducts

 Deliver, mount and install dampers, servos, air terminal devices, heat exchangers, fans, electric motors, 
    pulley’s, bearings, fi lters, fi lter frames, pressuregauges, frostthermostats, etc

 Engineering, deliver, mount and installing of AHU, UV-Systems, O³ Systems, Ceiling Ventilation, 
    Ceiling Towers, (Plate) Heat Exchangers, Galley Exhaust Hoods

 Cleaning and disinfection of Cooling Towers

 Cleaning and coating of Air-Cooled Condensers

 Industrial Assembly and Disassembly Work

 Cleaning of Air Fin Cooling Banks

 All kind of Construction Services

Tel: +31 416 77 81 80
Mob: +31 6 23 93 07 44

Mail: INFO@DCC.AC
Web: WWW.DCC.AC

Wij feliciteren Wilhelmina ‘26
met het 90-jarig jubileum!
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90 JAAR
GEEL-ZWART
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Geld & Gezin Altena 
Hoogstraat 101 • 4251 CK • Werkendam
Nijverheidstraat 13 • 4283 GW • Giessen

Wij feliciteren 
Wilhelmina ‘26

met het 90-jarig
bestaan!

Juna van Esch 

Vestiging 
Werkendam

Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak
werkendam: 0183 - 89 03 48 giessen: 0183 - 44 88 60 

e-mail: post@geldengezinaltena.nl

Vestiging 
Giessen

Henk Treffers
& Henk Vos 
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