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De kop is eraf voor onze senioren elftallen, de competitie is 
aangevangen en we mogen weer voor het ‘echie’. Dat ging 
met wisselend resultaat, want 1 t/m 3 verloren hun wedstrijd, 
het 4e haalde een puike 1-1 tegen Kerkwijk en de veteranen 
en de vrouwen kwamen niet in actie. Overigens behaalden 
de vrouwen midweeks wel een nette 3-3 tegen Achilles 
Veen. De nederlaag van het 2e elftal kan eervol genoemd 
worden, uit bij kampioenskandidaat Blauw Geel is een nipte 
nederlaag geen schande. Het 1e elftal haalde helaas niet 
het niveau wat we vorige week tegen Nemelaer wel op de 
mat wisten te leggen en kon weinig inbrengen tegen het ver-
lies tegen Wieldrecht. Van de wedstrijd van het 3e elftal  
(4-1) nederlaag bij BLC 3 zijn mij geen details bekend. Wat 
wel opvallend is, is dat 3e, 4e en veteranen op papier over 
68!!! spelers beschikken, maar dat we de veteranen zater-
dag moesten afbellen i.v.m. een spelerstekort! Er zullen er 
ongetwijfeld tussen zitten die een legitimie reden hebben 
waardoor ze moesten afzeggen, maar lijkt me sterk dat 
zoiets van toepassing is op 30 man!! Durf elkaar erop te wij-
zen dat we een teamsport uitoefenen en dat het team op el-
kaar rekent!  

De JO19 blijft lekker op dreef en bond WSC aan de zegekar 
met maar liefst 8-1, de JO15 speelde een prima wedstrijd 
tegen Haarsteeg en won met 4-2. De meisjes waren een 
maatje te klein voor de HRC’14 en verloren met maar liefst 
20-0. De JO12 maakte het spannender, maar verloor uitein-
delijk toch met 3-1 bij Be Ready in Hank. Het jeugdteam dat 
het meest het net wist te vinden was de JO10 die maar liefst 
9 doelpunten wisten te maken 
tegen DESK, de einduitslag werd 
uiteindelijk 9-3. BMC JO9 haalde 
het potje met 3-6 uit tegen onze 
JO9 en de JO7 deed het prima in 
hun wedstrijdjes tegen Achilles, 
Haarsteeg en Woudrichem (2x 
winst, 1x gelijk). Komende week 
weer keihard trainen en elke keer 
weer proberen om jezelf een 
stapje te verbeteren! Dit was over 
het algemeen alweer een prima 
zaterdag voor onze jeugdteams.  

Afgelopen vrijdag vond de 95e al-
gemene ledenvergadering plaats 

van onze vereniging, met ca. 
50 bezoekers was de op-
komst prima (ook al zijn we 
de laatste jaren hiermee wat 
verwend geweest). Het was 
een positieve bijeenkomst, 
met diverse jubilarissen en 
een positief verhaal van 
onze penningmeester. Een 
zorg is en blijft het vinden 
van mensen die bestuurlijk 
actief willen worden bij onze vereni-
ging, in eerste instantie blijven we zoeken naar aanvulling 
van het op dit moment 3koppig bestuur. 

Ik begreep dat er zaterdag ook wat onduidelijkheid was ont-
staan over het sproeien van de velden. Op verzoek van de 
technische staf van 1e en 2e na een langere periode van 
droogte, heb ik het verzoek neergelegd om de afgelopen 
week weer te gaan sproeien. Dit omdat we een voetbalver-
eniging zijn en we onze teams een mooie mat willen aan-
bieden. Helaas heeft er 1 sproeier de gehele nacht richting 
het doel op het hoofdveld gestaan, waardoor de mooie 
palen eerder geel dan wit genoemd kunnen worden.  
Komende tijd gaan we dat weer proberen recht te zetten. 
Belangrijk is dat we binnen onze club over en weer moeten 
proberen om waardering te hebben voor hetgeen mensen 
doen voor onze club, alleen dan blijft het voor de vele  
vrijwilligers een leuke bezigheid waar men hun tijd in wil 

stoppen.  

Afgelopen week kwam de 
opa van Marcel Mans te 
overlijden, wij wensen Marcel 
en de rest van de familie 
sterkte met het verwerken 
van dit definitieve afscheid. 
Zaterdag gaan we richting 
Nieuwendijk alwaar we een 
aantal oud-bekenden het zo 
moeilijk mogelijk willen gaan 
maken! Gezond de week 
weer door en op naar een 
mooie zaterdag, grt Henk.  

De Voorzitter Vooraf
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Blauw Geel ‘ 38/Jumbo 2  - Wilhelmina ’26 2  .......................... 3-1

Wedstrijdverslag 2e elftal

Zaterdag 25 september stond na drie 
beker en drie oefenwedstrijden de eer-
ste competitiewedstrijd op het pro-
gramma uit in Veghel tegen een van de 
grootste titelkandidaten in de reserve 
eerste klasse Blauw Geel ‘38/Jumbo. 
 
Op een warm kunstgras veld ver van 
de kleedaccommodatie en kantine wis-
ten dat het een zware en lastige mid-
dag kon worden, desondanks 
speelden we met geloof en inzet om 
het onze tegenstander zo lastig moge-
lijk te maken. Met een 4-5-1 opstelling 
speelden we compact rekenend op het 
feit dat je in alle wedstrijden kansen 
zult krijgen.  
 
Onze tegenstander speelde zoals ver-
wacht dominant en wist het eerste 
kwartier diverse malen gevaarlijk voor 
ons doel te komen, dit resulteerde uit-
eindelijk in een doelpunt na 15 minuten 
spelen. Echter werden de mouwen op-
gestroopt en wist onze captain Robert 
Vos na 20 minuten spelen via een knap 
genomen vrije trap de gelijkmaker bin-
nen te werken. 
 
Na deze gelijkmaker kregen we meer 
grip op de speelwijze van de tegen-
stander en kwamen we zelf ook steeds 
meer aan voetballen toe. In de 40e mi-
nuut leek de 2-1 te vallen echter werd 

dit doelpunt afgekeurd na een 
overtreding op Siebe welke der-
mate geblesseerd raakte door een 
hand in het oog dat we met 10 man 
de laatste minuten tot de rust heb-
ben uitgespeeld. 
 
De 2e helft begonnen we met 
Ruben Ockers die was ingevallen 
voor de geblesseerde Siebe Quick. 
Vol goede moed met geloof in een 
resultaat konden we de eerste mi-
nuten niet voorkomen dat de 2-1 
na 50 minuten spelen viel. Kort na 
deze achterstand was het de inge-
vallen Ruben die helaas het veld 
moest verlaten met een enkel bles-
sure, Kaj van Pelt kwam hierna in 
het veld waarna Luuk Benschop 
die begonnen was als eenzame 
spits de plaats innam van Ruben 
en Kaj voorin geposteerd werd. 
Kort na deze wissel blesseerde 
Luuk Groenewegen zich aan de 
hamstring waarna Noud Cornet 
zijn plaats in de achterhoede innam. In 
het vervolg werd de vermoeidheid bij 
beide ploegen duidelijk zichtbaar en 
wist Blauw Geel ‘38/Jumbo nog een-
maal te scoren waardoor we met 3-1 
het veld verlieten.  
 
Op naar volgende wedstrijd waar we 
op de Ebbe HSSC’ 61 ontvangen. Rest 

nog om de jongens van JO-19 te be-
danken voor hun beschikbaarheid en 
Gerald Vos die de door omstandighe-
den ontbrekende Arie Pieter verving 
als grensrechter hetgeen blijk geen 
van teamspirit om met elkaar de taken 
in te vullen en er voor elkaar te zijn. 
 
Het 2E  

Wilhelmina’26 4 – Kerkwijk 4 ........................................................ 1-1

Wedstrijdverslag 4e elftal

Het competitie seizoen 2021-2022 
werd vandaag ingeluid met een met 
een wedstrijd tegen Kerkwijk 4. Door 
de resultaten van voorgaande wedstrij-
den stond er wel enige druk op het 
team van Wilhelmina 4. De wedstrijd 
ging sterk van start. Er lag controle op 
het middenveld waardoor Kerkwijk wei-

nig aan de bal kwam Gedurende de 
wedstrijd bouwde Wilhelmina 26' 4 dan 
ook een licht speloverwicht uit. Al rede-
lijk vroeg in de wedstrijd was daar het 
eerste doelpunt. Een overtreding in het 
16 meter gebied van Kerkwijk leidde tot 
een penalty voor Wilhelmina 26' 4. 
Deze werd vakkundig ingeschoten 

door Niek. 1-0 voor 
Wilhelmina 26' 4. 
Na het doelpunt 
werd er door Wil-
helmina 26' 4 al re-
delijk vroeg in de 
wedstrijd gewis-
seld. Kerkwijk 4 
kreeg hierna meer 
grip op de wed-
strijd. Door een 
overtreding van 
Wilhelmina 26' 4 
kwam voor Kerk-
wijk 4 de bal op een 
mooie plek te lig-
gen voor een vrije 

trap. Ondanks dat Rick de muur en 
spelers zorgvuldig had neergezet be-
landde de bal toch strak ik de kruising. 
De stand stond weer gelijk, 1-1. Tot de 
rust waren er een aantal kleine kansen 
voor Wilhelmina 26' 4 welke helaas niet 
benut werden. Na de rust werd de op-
stelling zo goed als teruggebracht 
zoals aan het begin van de wedstrijd. 
Wilhelmina 26' 4 toonde veel werklust 
en inzet. Desondanks dit wilde de bal 
echter het net niet vinden. Een grote 
kans door de bal op de lat van Wilhel-
mina 26' 4 aan het einde van de 
tweede helft kon ook de score niet ver-
anderen. De wedstrijd bleef spannend 
tot de laatste minuut, maar na het fluit-
signaal was het eerste punt van 2021 
binnen! Dit resultaat is dik verdiend 
dankzij een geweldige teamprestatie 
en een wedstrijd die met een enorme 
inzet werd gespeeld. Komende week 
staat de uitwedstrijd tegen Sparta'30 3. 
Met eenzelfde inzet is ook in Andel veel 
mogelijk. 



Vossenhof
L I V I N G

Vossenhof geeft u graag advies over  
uw manier van wonen. 

U kunt ons bezoeken of contact opnemen 
voor een afspraak bij u thuis 

 
Vossenhof Living 

 
T (0416) 36 22 11 

Veldstraat 26, 4261 TB  Wijk en Aalburg 
www.vossenhofliving.nl

ontlast mantelzorgers door overname  
van uitzoekwerk en regeltaken 

  

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie  
en om te bekijken of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Jolanda van Helden  
T: 06-289 66 807

E: info@heldensupport.nl 
W: www.heldensupport.nl

Helden Support  Helden Support  
 

Uw advertentie hier? 
 

Voor meer informatie:  
ebbekoerier@wilhelmina26.nl

Binnen oog- en 
oorbereik
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Veensesteeg 15 
4264 KG  Veen 
Tel.: 0416-691241 
Fax: 0416-692822 
E-mail: info@altena-bv.nl

Advertenties

Zaterdag 25 september 2021 – We 
starten deze eerste echte wedstrijd in 
de competitie met een geweldige pupil 
van de week: Tygo Verbeek. 
 
Deze 7-jarige voetballer speelt bij de 
JO9 en zit met stralende ogen te wach-
ten op wat allemaal komen gaat. Op de 
vraag wat hij de hele week doet, is het 
antwoord ‘voetbal’. Na enig doorvragen 
blijkt dat Tygo ook veel tijd doorbrengt 
op CBS de Hoeksteen bij juf Gina in 
groep 3. Tygo zit nog maar een paar 
weken in groep 3 en kan al wat letters 
en woordjes lezen. Rekenen vindt hij 
het leukst op school. 
 
De afgelopen zomer is hij wel drie 
weken op vakantie naar camping de 
Beerse Bulten geweest, samen met 
zijn vader en moeder en broer Keano. 
Daar was het erg gezellig om zijn hob-
by’s uit te oefenen: met vriendjes spe-
len, voetballen en fietsen. Het lekkerste 
wat je Tygo kan voorschotelen, zijn 

pannenkoeken met stroop. De 
beste voetballer bij Wilhelmina’26 is 
Tygo zelf. Op de vraag of zijn iets 
oudere broer Keano niet beter kan 
voetballen, antwoordt Tygo heel ge-
decideerd: Nee ik! Duidelijk verhaal 
dus. En zijn favoriete voetbalclub is 
al zichtbaar op het shirt wat Tygo 
draagt: Ajax! 
 
Al met al een échte voetballer die 
vandaag de aftrap met de bal gaat 
doen en die maar één wens heeft 
wat hij later wil worden: papa! 
Vader Patrick glundert bij deze op-
merking, een groter compliment 
kun je niet krijgen. 
 
Tygo, heel veel plezier komend 
seizoen bij Wilhelmina’26 en ge-
zien jouw overtuiging dat je de 
beste voetballer bent van Wilhel-
mina’26, zul je het vast nog ver 
schoppen!

Pupil van de week

Training vrijwilligers 
Beste vrijwilligers, 
 
Doordat er steeds meer nieuwe mensen in de kantine achter de bar en in de keu-
ken helpen en er ook nieuwe apparatuur is, willen we graag een paar korte infor-
matie avonden houden. 
Tijdens deze korte bijeenkomsten op 2 avonden leggen we uit hoe het een en 
ander werkt in de kantine, achter de bar en/of in de keuken. 
Als er vragen zijn, zullen we die dan ook beantwoorden. 
 
De volgende 2 avonden zijn geprikt: woensdag 29 September en Woensdag  
6 Oktober. We beginnen om 19.30 uur en het zal maximaal een uur duren. 
Met vriendelijke groet, Kantinebeheer.

Nieuwe leden
Terug van weggeweest is Damien 
Duisterwinkel (JO10-1). 
Daniël Timmermans gaat het  
4e elftal versterken. 
Lynn Vos is de dochter van Robert 
en Sarah, om te kunnen voetballen 
zal ze nog even moeten wachten 
maar ze is alvast lid!  
Allen heel hartelijk welkom bij onze 
vereniging en veel voetbalplezier 
toegewenst!
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WIJK EN AALBURG                                                                       INFO@VBDUURZAAM.NL

Meidoornstraat 9 
5306 XN Brakel

Laantje van Vos 8 
1261 WL Blaricum

06-22417971 
info@autorijschool-carolinedevries.nl 
www.autorijschool-carolinedevries.nl

”Met passie al meer dan 17 jaar  
uitstekend resultaat”

Grote Kerkstraat 4-6, 4261 BD  Wijk en Aalburg     Tel. (0416) 69 62 69     info@boumanenvanhelden.nl     www.boumanenvanhelden.nl

belastingaangiften
administraties
fiscaliteiten
jaarrekeningen 
loonadministraties
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Jaarvergadering Supportersclub 
Nadat onze vorige jaarvergadering niet door kon gaan i.v.m. corona is onze jaar-
vergadering vastgesteld op vrijdag 22 okt 2021. Wij gaan de uitnodiging per mail 
naar u toezenden dus houd uw mail in de gaten. 
 
Het Bestuur 

Advertenties

Verloting Supportersclub
Nieuws over de verloting 
 
Hoewel er al heel veel mensen hun lot al betaald hebben zijn er nog wat mensen 
die nog niet betaald hebben. Als ik u aaanstaande zaterdag niet zie op het voet-
balveld, ga ik u daarna een tikkie sturen. Als u nu al een tikkie wilt hebben, laat 
mij het dan even weten d.m.v. een berichtje of appje (0642323223) 
 
Dank! Ans Nieuwkoop 

Wilhelmina’26 JO15-1 – Haarsteeg JO15-3 .................................4-2

Wedstrijdverslagen jeugd

Vandaag een thuis wedstrijd tegen 
HAARSTEEG. We begonnen de wed-
strijd een beetje onzeker. Luuk stond 
vandaag op het doel en Emmelien nam 
plaats in het veld. De 1ste 10 min gin-
gen we gelijk op. Haarsteeg was wel 
iets beter met voetballen. Maar in de 
17de  minuut een mooie aanval van 
Levi d K. naar Evy dit schot was helaas 
te zacht en de keeper van Haarsteeg 
had de bal klemvast. We gingen weer 
op onze plaatsen staan en Haarsteeg 

schiet uit. Deze bal komt aan bij hun 
team, maar Luuk weet de bal goed uit 
het doel te houden. We worden even 
wakker geschut en gaan in de aanval. 
Er word mooi overgespeeld en Emme-
lien krijgt de bal in de voeten, die speelt 
de bal naar Jurre en deze breekt door 
en weet de 1-0 te maken. Haarsteeg 
komt na de aftrap gelijk weer in de aan-
val. Kim maakt een sliding en de bal 
beland ongelukkig tegen haar hand 
aan. Helaas een penalty tegen en 

Haarsteeg maakt 1-1. We 
gaan met een gelijk spel 
de rust in, dus werk aan de 
winkel. Na de rust staan 
alle koppies op scherp en 
moeten er 200% voor 
gaan, wat ze als team ook 
doen. De aftrap is geno-
men en gaan gelijk in de 
aanval. Levi B. geeft een 
voorzet op Rafael en deze 
schopt hem door naar Evy 
en breekt door, en maakt 
de 2-1.  Haarsteeg trapt af 
en komt goed in de aanval 
ze maken dan ook de 2-2. 

Oké, koppies omhoog en we gaan er 
tegen aan er is nog niets verloren. We 
zitten weer in het spel en vallen dan 
ook aan. Schot op het doel en de kee-
per red. Haarsteeg komt gelijk terug op 
zetten maar de verdediging Ruth, Roos 
en Kim houden dat tegen. De bal word 
weer naar voren geschopt en komt bij 
het middenveld uit. Maar daar staat Jo-
nathan en neemt de bal mee en schiet 
hem naar Evy deze schopt hem door 
naar Jurre en maakt de 3-2. 
 
Het spel gaat nog even verder, Haar-
steeg krijgt nog een mooie kans maar 
deze gaat op de lat en de keeper houd 
hem uit het doel. Luuk schopt de bal uit 
en komt in de voeten van Mees te-
recht. Mees loopt door en geeft een 
voorzet aan Jurre en maakt de 4-2. 
Kort daarna fluit de scheidrechter af. 
Het was een mooie pot. 
  
Zaterdag (2-10) hebben we een uit 
wedstrijd tegen JEKA JO15-9. We 
hopen op weer een mooie wedstrijd en 
veel support. 
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Be Ready JO12-1 – Wilhelmina’26 JO12-1 ...................................3-1

Wedstrijdverslagen jeugd

Vandaag verzamelen we op de Ebbe 
om te vertrekken naar Be Ready in 
Hank. De kinderen gaan omkleden en 
de ouders even bakje koffie 
nuttigen. Dan komen ze naar buiten en 
gaan beginnen aan de warming-

up. Jurgen is vandaag afwezig dus kre-
gen wij als reserves Ruben Versfelt en 
Tijs Bouman van JO10 mee.  
 
We starten de wedstrijd met Dani S., 
Dani M., Dean, Tim, Stijn, Sem, Milan 

B. en Milan H. Het gaat 
gelijk op en er wordt 
goed overgespeeld door 
beide teams. Beide 
teams krijgen hier en 
daar kansen maar gaan 
er niet in. We gaan de 
eerste time out in met 0-
0. Sem houdt paar x bal 
goed weg bij het doel en 
speelt goed over. Milan 
H. en Dani M. Spelen de 
ballen goed weg achterin 
en Tim en Stijn spelen 
ballen weer netjes over 
het veld. Mooie samen-
werking op het veld door 
ons team.  
 
Ruben komt erin voor 
Tim. Stijn krijgt nog mooi 
kans op doel maar bal 
gaat te zacht dus keeper 
was er snel bij. De tegen-
stander heeft wat meer 
geluk en schiet daar de 
1-0 in doel.  
Dan is het rust...  
 
De tweede helft gaat 
weer beginnen en wissel 

zijn Ruben en Tijs. Dani S. houd veel 
ballen uit het doel. Tijs komt erin voor 
Stijn. Milan H. Schiet vanuit corner bal 
prachtig voor het doel daar schiet Tijs 
de bal helaas naast doel maar kort 
daarna krijgt Tijs nog een kans en 
maakt de 1-1. 
Time out....  
Laatste deel vd wedstrijd gaat weer 
verder, het kan alle kanten op want 
beide teams zijn aan elkaar gewaagd. 
Zo krijgen Tim en Dean nog mooi kans 
op doel. Helaas zijn er ook wat slordig-
heden en komt er een eigen doelpunt 
van onze kant. Jammer had niet nodig 
geweest 2-1. Sem is lekker bezig van-
daag en gaat er volledig voor om in 
balbezit te blijven. Hij speelt ze ook 
mooi door naar voren. Na een valpartij 
krijgen wij een vrije trap. Milan B. mag 
deze nemen maar mag er niet in.  
 
Ruben komt erin voor Tijs. Er wordt 
nog  3-1 gescoord door Be Ready en 
dan is het tijd. Helaas verloren maar 
wat hebben ze goed gespeeld. En daar 
gaat het om als team, om samen te 
spelen, goede samenwerking en hard 
werken.  
 
Top gedaan jongens was mooi 
potje.  Op naar volgende week dan 
mogen we al vroeg op om naar Ameide 
te gaan.  

Wilhelmina’26 JO10-1 – DESK JO10-2 ..........................................9-3
Vandaag stond de wedstrijd tegen 
DESK op het programma.  
Rick was weer herstelt van zijn bles-
sure. Zo waren we weer met heel het 
team compleet. 
 
We beginnen gedreven aan de wed-
strijd en dat laat Damian meteen mer-
ken. Hij heeft de bal gelijk voor zijn 
voeten maar schiet helaas net naast. 
De keeper van DESK schopt de bal uit 
en Allaa vangt hem mooi op hij speelt 
de bal op Dave maar heeft niet genoeg 
kracht om hem erin te krijgen. De kee-
per laat de bal los en Tijs maakt de 1-
0. De wedstrijd in aan. Het is gelijk een 
mooie wedstrijdje en nu moeten ze er 
wel voor knokken. DESK komt dan ook 
op zetten en heeft een mooie kans. 
Maar we hebben Rick die goed staat te 
keepen en de bal er goed uit weet te 
houden. Als Rick de bal uitschopt en 
deze bij Allaa terecht komt geeft hij 
hem door aan Tijs, hij komt niet goed 

uit en DESK weet de bal weg te wer-
ken. Daarna is het weer aan WIL'26 
Tijs speelt de naar Noel en deze geeft 
hem af aan Dave en scoort de 2-0. We 
krijgen kansen zat. Ook al staan Da-
mian, Giel en Brendt goed te verdedi-
gen,weet DESK toch nog voor de rust 
de 2-1 te maken. 
  
De 2de helft komt Ruben er toch nog 
even bij. Hij zou vandaag niet mee 
doen omdat hij een keer met JO-12 
mee gaat. Maar als hij in het veld staat, 
weet hij het doel gelijk te vinden. Door 
een goed oeverspel met Noud maakt 
hij de 3-1, niet veel later scoort Ruben 
ook de 4-1. 
 
DESK komt toch weer opzetten maar 
Rick laat zich niet gek maken en houd 
de ballen goed tegen. Daarna maakt 
DESK een handsbal en krijgen wij een 
vrij trap. Vanaf de middenlijn trapt Tijs 
de 5-1 erin. En niet veel later valt de 6-

1. We denken al klaar te zijn en letten 
dus even niet op, waardoor DESK de 
6-2 kan maken. Het overspellen tussen 
de jongens gaat steeds beter, Dave 
krijgt hem mooi voor maar deze is op 
de lat. We zijn weer wakker en dat is te 
merken. Dave scoort dan toch 7-2. Ze 
gaan nog even door, Noel geeft hem 
mooi voor op Tijs en maakt de 8-2. Ook 
Noud krijgt een mooie kans maar deze 
gaat over. Damian en Brendt maken 
het de tegenstanders niet makkelijk en 
zijn goede stoorzenders. Zo komt de 
bal bij Allaa en deze maakt de 9-2. Ze 
beginnen nu een beetje in de kakken 
en in de laatste minuut scoort DESK de 
9-3. Weer een mooie overwinning voor 
de boys. Ze hebben er voor moeten 
knokken. Goed gedaan allemaal. 
  
Zaterdag (2-10) om 9:00 uur gaan we 
naar Eethen om de wedstrijd tegen 
GDC JO-10 te spelen. 



12

T: 0416-697431 
M: 06-53431399  

 
Breestraat 21, Heusden 
info@baxtechniek.nl

VOOR VERWARMING, LOODGIETERSWERK, 
WARMTEPOMPEN, VENTILATIE, DAKBEDEKKING  

EN UW NIEUWE BADKAMER

 Wijkse Bol 4a, Wijk en Aalburg, Tel. 0416-691155

Biologisch brood - groenten - 
fruit - vleeswaren - zuivel -  
wijnen - natuurvoeding -  
terras - zithoekje -  
streekproducten

Torenstraat 2 
4261 BH  WIJK & AALBURG 
Telefoon : 0416-691662 
www.gerardensuus.nl 
info@bakkerijhardeman.nl 

Advertenties

Wilhelmina’26 JO9-1 – BMC JO9-3 ...............................................3 -6 

Wedstrijdverslagen jeugd

Nadat we vorige week onze tegenstan-
der op een 6-0 nederlaag hadden ge-
trakteerd, waren de verwachtingen 
voor onze 2e thuiswedstrijd uiteraard 
erg hoog. 
 
Met een ruime selectie begonnen we 
aan de wedstrijd. Onze kanaries maak-
ten er samen met BMC een aantrekke-
lijke wedstrijd van. Eerste kans was 
voor BMC, maar deze werd vakkundig 
uit het doel gewerkt door onze fantas-
tische keepster Elin. Wat een puike 
wedstrijd keepte zij. Daarna was het 
Wilhelmina die zich liet gelden via 
Tygo. Tygo versierde een hoekschop 

die hij zelf nam door de bal snel in te 
dribbelen en zeer knap in de korte 
hoek raak schot 1-0. BMC leek even 
van slag, maar kwam goed door onze 
defensie (bestaande uit Ryan, Syb en 
Milan) en scoorde de 1-1. Daarna een 
licht overwicht voor BMC maakt Wilhel-
mina niet van de wijs. Jesse had de 2-
1 kunnen scoren na een goede rush 
vanaf het middenveld, maar de keeper 
van BMC kwam op tijd uit zijn doel. 
Daarna was het een beetje een rom-
melige fase waar zowel Wilhelmina als 
de tegenstander niet meer tot scoren 
kwam. Zo gingen we met een 1-1 de 
rust in. We voelden dat er vandaag 

meer te halen was en probeerden 
dat over te brengen op het team.  
 
Begin 2e helft een licht overwicht  
van Wilhelmina. Syb bracht via de 
zijkant de bal in die voor het doel 
van BMC kwam. Tygo kreeg de 
bal voor zijn voeten en via een te-
genstander rolde de 2-1 binnen. 
Daarna was het weer de beurt 
aan BMC. Wilhelmina was even 
niet bij de les en binnen een mum 
van tijd scoorde onze tegenstan-
der 2x en zo stonden we ineens 

met 2-3 achter. Nu moest Wilhelmina 
wel en dat deden ze ook. Een goeie 
aanval van Wilhelmina kwam terecht 
bij Ties die net jarig was geweest. Ties 
speelde zich knap vrij en joeg de bal in 
de linkerbovenhoek 3-3. Wilhelmina 
veerde op, dacht dat er meer te halen 
was, ging vol op de aanval en creëerde 
ook kansen. Echter zoals zo vaak, als 
de kansen niet worden gemaakt valt ie 
aan de andere kant. Een spaarzame 
uitval van BMC liet onze fantastische 
keepster kansloos 3-4. Wilhelmina gaf 
niet op ging nog meer aanvallen en gaf 
daardoor nog meer ruimte weg ach-
terin. En zo gebeurde het dat niet 
Wilhlemina maar BMC nog 2x scoorde 
en uiteindelijk de 3-6 op het scorebord 
kwam staan. 
 
Van Wilhelmina een wedstrijd met twee 
gezichten. Aan de ene kant een strijd-
lustig team met mooie aanvallen en de 
wil om te winnen, aan de andere kant 
zijn we soms ook nog niet helemaal bij 
de les. Positief is dat Wilhelmina mini-
maal gelijkwaardig was aan de tegen-
stander en er veel rek in deze groep zit. 
Op naar volgende week! 
Gr, De trainers 
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Lijsten Atelier 
Cor van Wijnen

voor al uw (in)lijstwerk
Begoniastraat 32, 4261 CB  Wijk en Aalburg. Tel. 0416-691827

Advertenties
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Korf 10 | 4286 GH | Almkerk
M: +31 (0)6 156 08 734
www.supplyfactory.nl

Sound-, light- & media support

The supply factory
TSF

Sound-, light- & media support

Advertenties
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ELKE ZONDAG OPEN 10-18

Programma

Advertenties



Echt onafhankelijk  
hypotheekadvies?
Echt onafhankelijk  
hypotheekadvies?

geldengezinaltena.nl 
Giessen: 0183 448860 -  Werkendam: 0183 890348

Laat u informeren door een deskundig  
hypotheekadviseur. En of het nu gaat om een 
nieuwe hypotheek of het beoordelen van uw  

huidige: wij helpen u graag! 
Deskundig en op maat

Kevin van Esch Henk TreffersHenk Vos

En nog persoonlijk ook?En nog persoonlijk ook?

Henk, Kevin en Henk


