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Laten we het op een valse start houden wat betreft ons 1e 
elftal, voor de 2e week op rij stonden we met lege handen 
en was op de nederlaag ook nog eens verdiend. Binnen het 
kwartier stonden we al met 2-0 achter en werd het een kans-
loze missie. Toch blijven we alle vertrouwen behouden in 
Hans en zijn mannen dat zij op korte termijn het spelniveau 
weer zullen halen wat we tijdens enkele bekerwedstrijden 
ook hebben kunnen zien. Het 2e elftal behaalde een goede 
overwinning tegen HSSC’61 en ook mooi is dat de doelpun-
tenmakers 2 van onze jeugdige talenten waren. Zaterdag uit 
naar Alblasserdam mogen we proberen hier een goed ver-
volg aan te geven. Het 3e elftal moet (evenals ons 1e) nog 
even op dreef komen en verloor voor de 2e week op rij. Dit 
keer was DESK 4 met 0-4 te sterk voor onze mannen, vol-
gende week uit tegen het ook nog puntloze BVV 2 verwach-
ten we de ommekeer! Het andere geelzwart uit Andel was 
met 4-1 net de baas over de mannen van Jan Sap, komende 
zaterdag de kraker van deze mannen tegen Wilhelmina 3 
en dan gaan we meemaken of dit team zich in de midden-
moot kan handhaven. Dat het damesteam en de veteranen 

dit weekend niet in actie kwa-
men lag deze keer aan de te-
genstander, beide 
tegenstanders meldden zich 
al bijtijds af i.v.m. een spe-
lerstekort. Complimenten 
overigens voor de diverse 
teams voor het aanleveren 
van de verslagen, mocht 
jouw team dat nog niet voor 
elkaar hebben….regel het 
dan even onderling! Wel zo leuk voor 
onze lezers.  

Bij de jeugdteams gaat het vanaf begin van het seizoen al 
prima met het aanleveren van de verslagen. Eigenlijk net zo 
goed als met de resulaten van de JO19, want die wisten 
deze zaterdag in een spannende pot met 1-2 te winnen bij 
DSC. Ook spannend was het bij de JO12, waarbij de geel-
zwarten uiteindelijk met 3-4 het potje wisten uit te halen bij 
Ameide. De JO15 wist met 2-5 te winnen en de MO13 was 
met 1-9 een maatje te klein voor FC Engelen. Een kraker 
van jewelste was de wedstrijd van onze JO10 uit bij GDC, 
met uiteindelijk een 4-4 uitslag op het einde van de wed-
strijd. De JO9 scoorde 2x bij TGG, echter wist de thuisploeg 
10x het netje te vinden. Bij de allerkleinsten (de JO7) moe-
ten wel een paar leuke talentjes rondlopen, want het team 
wint de meeste van haar wedstrijden. Zaterdag werden 
Achilles, Woudrichem en Haarsteeg weer aan de zegekar 
gebonden. De diverse verslagen zullen duidelijk maken wat 
er precies allemaal goed ging en wat de verbeterpunten zijn 
voor komende week. 

Elke 1e maandag van de maand is voortaan weer de be-
stuursvergadering, dus wil je iets kwijt richting bestuur? 
Vanaf 19.30u ben je van harte welkom. Deze week viel ook 
het geboortekaartje van Ismee op menige deurmat, wij feli-
citeren Rob en Melanie van harte met hun gezinsuitbreiding 
en hopen Ismee in de toekomst zeker in het geelzwart te 
zien acteren op de Ebbe.  

Komende zaterdag dus de zaterdag van de ommekeer, 
laten we met z’n allen achter het 1e team blijven staan 
vooral als het even allemaal niet meezit! “Sterker door strijd” 
is een bekende kreet van een Rotterdamse club waar het 
ook niet altijd van een leien dakje gaat.  

Tot zaterdag, grt Henk. 

PS Lees ook verderop in de Ebbekoerier het artikel over 
‘foto van de week’, echt een aanrader!  

De Voorzitter Vooraf
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Lijsten Atelier 
Cor van Wijnen

voor al uw (in)lijstwerk
Begoniastraat 32, 4261 CB  Wijk en Aalburg. Tel. 0416-691827
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Altena  - Wilhelmina ’26 ............................................................... 4 – 0

Wedstrijdverslag 1e elftal

Een machteloos Wilhelmina omschreef 
Nico van Es het op Regiovoetbal.  
Hij heeft dan ook alles samengevat in 
dat ene woord en dat was het ook. 
Op deze eerste zaterdag van oktober 
stond de eerste derby op het pro-
gramma in Nieuwendijk. 
 
Naast dat wij Bart, Koen en Julian mis-
sen, misten Altena ook een heel aantal 
sterkhouders. 
Toch stonden er 11 op het veld met een 
presentatief elftal. Om 14.30 uur werd 
afgetrapt. 
 
Altena begon feller en scherper. Na 2 
minuten was  daar al hun eerste kans. 
Deze ging nog naast. 
 
Na 8 minuten kwam Altena al op 1-0. 
Op links kon Altena voorzetten na niet 
goed verdedigen en liep oud-kanarie 
John Schouten, vrij bij de 2e paal, de 
bal binnen. Vervolgens was het bij ons 

rommelig en niet goed georganiseerd. 
Wilhelmina had heel veel moeite met 
de vele positiewisselingen van Altena. 
Zij legden er veel meer energie in en 
dat werd beloond. Het resulteerde in 
de 22e minuut een doelpunt van we-
derom John Schouten. Bal komt van 
rechts en van rand zestien schiet hij in  
de verste hoek van het doel in het zij-
net. Wederom slecht verdedigen van 
Wilhelmina. Ver in de 1e helft pas krijgt 
Samuel een kans met schot op doel.  
 
De 2e helft is niet beter en het lukt niet 
om in de wedstrijd te komen. In de 60 
minuut worden 3 man gewisseld om 
daar verandering in te brengen. Kevin, 
Sjoerd en Gerbrand gaan er uit voor 
Dillan, Christiaan en Djordi. Hopelijk 
zou het tij keren. Er is gelijk een kans 
voor Marverick maar de keeper redde 
goed op het schot. Niet veel later valt 
de 3-0 voor Altena door een terugleg-
gen van John Schouten op Geelthoedt. 

Hij rond af. Wilhelmina is machteloos 
en gebroken. Dan in de 70 minuut een 
rode kaart voor ons, op een ver-
meende elleboogstoot, voor Samuel. 
Wilhelmina moet met 10 man verder. 
Ook dat nog. In de 85 minuut scoort Al-
tena nog 1 keer over links. Ook weer 
veel te slap verdedigt, schiet men bin-
nen. Wilhelmina verliest met 4-0.  
 
Een middag om snel achter ons te 
laten en te richten op komende zater-
dag voor herstel. Dan tegen Tricht zal 
het moeten omkeren wil Wilhelmina 
weer aanhaken. Het wordt deze week 
dan ook evalueren en keihard werken 
om hier uit te komen. 
 
Supporters blijf ons steunen en kom 
zaterdag weer. We zullen jullie belonen 
en laten zien dat we het wel degelijk 
kunnen. Tot zaterdag om 14.30 uur 
tegen Tricht op de Ebbe. 

Foto van de Week
We willen graag een vereniging blij-
ven die in beeld blijft bij onze leden 
en trouwe volgers en wat werkt er 
dan beter als een rubriek ‘foto van 
de week’? Met behulp van jullie wil-
len we proberen deze rubriek op-
gang te krijgen. 
 
Wat is de bedoeling? Voeg onder-
staand nummer toe aan je contacten 
in je mobiele telefoon en stuur je 
‘mooiste’ foto’s die betrekking heb-

ben op Wilhelmina’26 óf één van 
onze leden door naar dit nummer. 
Dat kan een foto zijn met een speler 
in actie, maar ook van een sfeervolle 
drukke tribune of een activiteit in de 
kantine…. kortom een foto waar ie-
dereen zomaar tegenaan kan lopen.  
 
Geef met een paar woorden even 
aan waar de foto betrekking op 
heeft. We hopen op een hoos aan 
foto’s vanuit jullie allemaal. 

Elke week kiest de redactie daaruit 
de foto van de week (of bij veel aan-
bod misschien wel de top3) en die 
foto wordt in het zonnetje gezet op 
social media en wellicht ook in de 
Ebbekoerier. 
 
Wilhelmina’26 socials 
06-14336021 



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

Sinds lange tijd werd er afgelopen don-
derdag een Clubavond georganiseerd. 
En dat was zeker goed merkbaar! 
 
Rond de 150 kantinegasten (waaron-
der ook veel jeugd) hebben genoten 
van een heerlijke puntzak met zelf ge-
tapte saus!  
 

Iedereen bedankt die hier een steentje 
aan heeft bijgedragen. Van de frietleve-
rancier tot aan de barmannen en de 
bakkers, dikke pluim voor jullie! 
 
De volgende staat gepland op donder-
dag 28-10, we zijn benieuwd wat het 1e 
Elftal dan uit de hoge hoed gaat tove-
ren.

Eerste Clubavond groot succes

Grote Club Actie
Wilhelmina'26 doet weer mee aan de 
grote club actie. We doen het alleen 
anders vanaf nu. Dit is besloten op de 
Algemene Leden Vergadering. 
 
Ieder betalend jeugdlid krijgt 3 loten 
van de club. Die verrekenen we met de 
contributie. Je kunt het geld terug ver-
dienen door ze te verkopen. Je kunt er 
ook voor kiezen om ze zelf te houden, 
zodat je hopelijk de hoofdprijs wint. De 
loten kosten € 3,00 per stuk. 
 

Je krijgt dus de loten en er hoeft geen 
geld terug naar de club. 
De opbrengst is voor de jeugd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Roel van Dijk 
Penningmeester Wilhelmina'26

Agenda
Pak je scheurkalender er maar bij!  
Er staan weer leuke activiteiten op 
de agenda. 
Inhoudelijk komen we er uiteraard 
nog op terug. 
 
Donderdag 22-okt 
Jaarvergadering Supportersclub  
Donderdag 28-okt 
Clubavond (organisatie: 1e)  
Vrijdag 19-nov 
Darten - Ronde 2  
Donderdag 25-nov 
Clubavond (organisatie: 2e)  
Vrijdag 26-nov 
Sinterklaasfeest  
Zaterdag 11-dec 
Boutdraaimiddag Show  
Zaterdag 18-dec 
Kerst-In  
Donderdag 30-dec 
Clubavond  
(organisatie: Kantinebeheer)  
Zaterdag 8-jan 
Nieuwjaarsreceptie 

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
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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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Uitnodiging Jaarvergadering Supportersclub
Beste leden van de Supportersclub, 
 
Het nieuwe voetbalseizoen is weer van start, dus ook de supportersclub kan weer 
beginnen met verschillende activiteiten. 
Afgelopen jaar hebben we helaas niets kunnen organiseren voor u en onze jeugd 
dit door Covid-19. Ook onze jaarvergadering heeft vorig jaar niet door kunnen 
gaan, maar dit seizoen gaan we weer met frisse moed aan de slag. 
Hopelijk kunnen wij dit seizoen (ook) weer op uw bijdrage rekenen. 
De contributie bedraagt zoals elk jaar € 50,00 en deze kunt u op verschillende 
manieren betalen. 
  - Op de jaarlijkse jaarvergadering. 
  - Overmaken (graag voor 1 dec. 2021) op  
    rekeningnummer NL84RABO0373307020. 
  - Door middel van een Tikkie naar uw mobiele nummer (indien bij ons bekend),  
    dit kunt u dan bij ons aangeven. 
 
Agenda jaarvergadering 
  - Opening 
  - Notulen ledenvergadering 2019 
  - Jaarverslag 2019/2020 
  - Financieel verslag penningmeester  
  - Verslag kascommissie 
  - Benoeming kascommissie 
  - Afscheid Corrie, Marcel, Roos, en Aart 
  - Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
 
Wij zijn gewend aan een vlot verloop van onze vergadering, we zullen dan ook 
de punten af werken en sluiten daarna af met een hapje en een drankje. 
 
Supportersclub Wilhelmina’26

Advertenties

Kabouters
Ook onze allerkleinsten,  
het team van onze Goof,  
lopen er netjes bij.  
 
Elke zaterdagochtend om 10.00uur! 

22 okt. 2021  
20.00 uur
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JEKA JO15-9 – Wilhelmina’26 JO15-1 ..........................................2-5

Wedstrijdverslagen jeugd

Vandaag hadden we een uitwedstrijd 
tegen JEKA. We vertrokken op tijd 
want het was best een eindje rijden. 
We kwamen daar aan en kregen te 

horen dat onze jeugd scheidsrechter 
de 1ste helft onder toezicht stond van 
een KNVB scheidsrechter. We trapten 
af en gingen gelijk in de aanval. De bal 

kwam voor bij Jurre 
terecht en deze wist 
de voeten van Mees 
te vinden en de 0-1 
was gemaakt. Dit 
alles vond al in de 
2deminuut plaats. 
De strijd ging 
daarna gelijk op. Ze 
speelde netjes over 
naar elkaar en wis-
ten elkaar goed te 
vinden. Daarna 
maakte JEKA een 
klein foutje en de bal 
kwam Jurre terecht. 
Deze scoorde in de 
17e minuut de 0-2. 
JEKA weet dat ze 
iets terug moeten en 
komen dan ook op-
zetten. Maar Emme-
lien staat heel goed 
keepen en de bal uit 
het doel te houden. 
Maar al gauw komt 
er een penalty door 
een gestrekt been 
van een speler van 
WIL'26. Eigenlijk 
deze volkomen on-

terecht want hij was buiten de 16. Maar 
helaas JEKA weet de 1-2 te maken. 
We gingen vol goede moed verder 
maar JEKA maakte voor de rust 2-2. 
  
De 2e  helft begonnen we weer vol 
goede moed. In de 42ste minuut krijgt 
Mees weer een mooie kans. Maar de 
keeper van JEKA weet hem tegen te 
houden. JEKA kwam op zetten maar 
de verdediging van WIL'26 onder-
schepte de bal Levi B. gaf een lange 
bal naar voren deze kwam bij Rafael uit 
en deze gaf hem voor op Mees en 
weet de 2-3 te maken. We gaan gedre-
ven verder, en net buiten de 16 kregen 
we een vrije trap. Levi B. neemt hem 
maar deze raakt vol de lat. De strijd 
gaat weer verder Levi d. K. schopt hem 
naar Luuk en zo naar Mees en deze 
speelt hem naar Evy en maakt het 
mooi af 2-4. JEKA trapt af en er staan 
niet veel minuten op de klok meer. 
JEKA komt nog 1x in de aanval en wij 
weten de bal weer aan de zijde van 
WIL'26 te krijgen. We gaan nog 1x vol 
in de aanval. In de laatste minuut weet 
Mees de 2-5 te maken. Dat is een 
mooie uitslag. 
NAMENS DE SPELERS, BEDANKT 
VOOR DE SUPPORT....... 
  
Zaterdag (9-10) spelen we om 9:00uur 
thuis tegen SV Capelle JO15-2 

Geboortekaartje
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T: 0416-697431 
M: 06-53431399  

 
Breestraat 21, Heusden 
info@baxtechniek.nl

VOOR VERWARMING, LOODGIETERSWERK, 
WARMTEPOMPEN, VENTILATIE, DAKBEDEKKING  

EN UW NIEUWE BADKAMER

 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 MO13-1 - FC-Engelen MO13-1 .............................1-9

Wedstrijdverslagen jeugd

Op zaterdag 2 Oktober spelen we onze 
wedstrijd tegen FC-Engelen. FC-Enge-
len neemt de aftrap en er wordt door 
wilhelmina goed overgespeeld. We 
komen in de aanval maar helaas komt 
er geen goal uit. FC-Engelen komt in 
de aanval en helaas komt na 5 minuten 
spel de 0-1 achterstand. We houden 
onze hoofden omhoog en gaan door. 
Pem neemt de uittrap en speelt hem 

naar Demi die hem doorspeelt richting 
Samm. Jasmine en Rhodé gaan 
samen in de aanval maar we worden 
onderuit gehaald en krijgen dus een 
penalty. Helaas schieten we die niet 
raak…. FC-Engelen komt in de aanval 
en scoort helaas wel de 0-2. We geven 
zomaar niet op en gaan door. Helaas 
komt snel daarna ook de 0-3. FC-En-
gelen komt meerder keren in de aanval 

en scoort ook al snel de 0-4 en de 0-5. 
We houden onze hoofden omhoog en 
geven niet op. Het is een corner voor 
  FC-Engelen maar de bal wordt tegen-
gehouden door Lisa die hem vervol-
gens naar Tes speelt. Wilhelmina komt 
in de aanval en Alexandra, Jasmine en 
Tes maken een aanval maar helaas 
wordt de bal afgepakt door de verdedi-
gers van FC-Engelen. Wilhelmina 
vecht terug voor de bal en krijgen een 
corner. Zoë neemt de corner en Rhodé 
neemt en aan en speelt hem door naar 
Lindsey die de 1-5 maakt! YES!! We 
gaan zo door. Het is rust.. na de rust 
gaan we er weer gelijk fel tegenaan. 
Helaas komt snel na de rust FC-Enge-
len in de aanval en scoort de 1-6. Het 
is een wisselend spel en de aanvallen 
gaan om en om…. FC-Engelen scoort 
uiteindelijk dan jammer genoeg ook de 
1-7. En daarna ook de 1-8. Het is nog 
een paar minuten voor het einde maar 
we gaan er die laatste minuten nog fel 
tegenaan. 2 minuten voor het einde 
wordt nog de 1-9 gescoord en dat is 
dan ook de eindstand. De meiden heb-
ben super goed gespeeld en we gaan 
weer op naar volgende week! 
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Ameide JO12-1   -   Wilhelmina '26 JO12-1.................................3-4

Wedstrijdverslagen jeugd

Vandaag verzamelen we om 7:30 op 
de Ebbe om op pad te gaan naar 
Ameide. Na een lange rit komen we op 
een mooie locatie aan diep weggestopt 
in de polders. T zonnetje begint lang-
zaam door te breken en de jongens 
zijn bezig met de warming up.  
 
Ons team is compleet vandaag. De 
wedstrijd gaat beginnen en Milan H. 
begint als wissel.  
 
Beide teams zijn erg onrustig en er 
word aan beide kanten rommelig ge-
speeld. Ameide krijgt de eerste kans op 
doel en schiet over. Ook Stijn krijgt snel 
daarna kans op doel maar mag er niet 
in. Jurgen neemt bal van middenveld 
snel mee nasr voren maar wordt ge-
blokt en bal gaat naast. Ameide krijgt 
corner maar Dani M. weet deze goed 
bij het doel weg te houden. Jurgen 
weet de bal goed in bezit te houden 
vandaag en speelt paar mannetjes uit 
en scoort daar de 0-1.Super mooi ge-
daan Jurgen.  
Time out.  
Na overleg en advies gaan ze weer 
verder met de wedstrijd. Ameide krijgt 
ans op doel maar Dani S. is er vlug bij 
en krult zich om de bal heen. Milan H. 
komt in het veld voor Tim. Er word wat 
beter overgespeeld dan eerst en Sem 
gebruikt zijn lichaam goed om tegen-
stander van zich weg te houden. Dean 
geeft mooie voorzet naar Stijn maar 
daar staan ineens hoop Ameide spe-
lers rond Stijn waardoor hij niet op doel 
kan schieten, jammer. Milan H. krijgt 
ook nog kans op doel maar gaat net 
naast. Sem speelt bal naar Jurgen en 
Jurgen maakt de 0-2. Helaas valt er 

aan de andere kant ook een doelpunt 
en wordt het 1-2. We zwakken weer 
beetje af en wedstrijd gaat met ups en 
downs.  Dean en Jurgen hebben het 
moeilijk voorin door de verdediging van 
Ameide die daar erg aanwezig is.  
Dan is het rust..  
 
2e helft gaat weer beginnen.  
Het is weer erg spannend. Beide 
teams knokken hard om de bal. Dani 
S. stopt bal paar x goed. Hij staat goed 
te keepen vandaag en wordt ook aan t 
werk gezet door Ameide die ook zeker 
kansen heeft op ons doel. Ik hoor de 
trainer van Ameide mopperen tegen 
zichzelf:"waarom gaan ze er nou toch 
niet in." nou meneer de de 
trainer....omdat we een super keeper 
hebben, daarom haha. Maar kort na 
zijn gemopper valt dan de 2-2. Hij kan 
weer lachen.  
Onze jongens zetten tandje bij en daar 
is Jurgen met een prachtig schot in de 
kruising 2-3. 
Time out.  
 
Er word gewisseld, Tim komt in het 
veld voor Dean. Dani M. en Milan H. 
spelen de bal goed naar voren zodat 
Sem en Jurgen de ballen goed naar t 
doel kunnen spelen. Er word ook beter 
overgespeeld dan de eerste helft. Er 
zijn wat blessures bij de tegenstander 
en zo ook een overtreding van onze 
kant waardoor hun een vrije trap krij-
gen. Gelukkig beland deze bal in ons 
gele muurtje. Milan B. raakt bal met zn 
hand(je bent geen keeper meer he 
Milan haha) waardoor Ameide weer 
vrije trap krijgt, ook deze gaat er geluk-
kig niet in.  

Milan H. gaat eruit en Dean komt weer 
in het veld. Laatste minuten tikken weg 
en daar is Jurgen ineens die bal voor 
4e keer in het doel krijgt. Jurgen wat 
een topdag heb jij. In de laatste minuut 
maakt Ameide nog een 3-4 en word er 
afgefloten.  
 
Man man man wat een spannende 
wedstrijd was dit. Dit zijn de leukste om 
te kijken.  
 
Goed gedaan jongens. De kids gaan 
lekker douchen en feesten nog na. Op 
naar volgende week, thuiswedstrijd 
tegen Gorinchem. 
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GDC JO10-1 – Wilhelmina’26 JO10-1 ...........................................4-4

Wedstrijdverslagen jeugd

Vandaag stond er een uit wedstrijd 
tegen GDC op het programma. Ze 
nemen de posities in en GDC trapt af. 
WIL'26 onderschept de bal en probe-
ren gelijk door te breken. Maar de kee-
per van GDC staat goed op te letten. 
Dan is het weer een kans voor GDC 
maar wij hebben Rick op het doel 
staan en houd deze goed uit het doel. 
Het is een mooie pot en ze moeten er 
hard voor werken. Rick schopt de bal 
en deze komt bij Ruben uit, deze mist 
op een haar na het doelpunt. We heb-
ben 2 hoekschoppen maar daar ge-
beurt niet veel. Doordat we een beetje 
verslappen maakt GDC hier gretig ge-
bruik van en daar is de het doelpunt 1-
0. We krijgen een vrije trap daar komt 
een hoekschop uit voort. Noël staat op 

de goede plaats en daar is de 1-1. Er 
zijn nog een aantal hoekschoppen en 
vrije trappen. Ze beginnen wat over te 
spelen tussen elkaar, maar het wil niet 
lukken. We krijgen weer even power 
Tijs speelt de bal naar Ruben en deze 
speelt hem door naar Dave die vrij 
staat 1-2. GDC word sterker en weet 
de gelijk maker te maken. We gaan 
rusten met 2-2. 
 
 De 2e helft neemt GDC gelijk de over-
hand. En daar komt weer een kans uit 
voort. Het is erg rommelig de 2de helft, 
maar Allaa weet toch een kans te creë-
ren maar deze mist. We krijgen weer 
kansen zat. GDC weet hier gebruik van 
te maken, helaas is het een ongelukkig 
doelpunt. Doordat de bal tegen een 

eigen speler van WIL'26 aan komt, 
komt de stand het 3-2. Maar we laten 
ons niet gek maken en gaan er veel vol 
voor. Er komt weer een hoekschop en 
Noud maakt de gelijkmaker 3-3. Het 
blijft spannend en helemaal als er nog 
maar weinig tijd op de klok staat en 
GDC de 4-3 weet te maken. Maar we 
zijn nog niet klaar en uit de laatste aan-
val van WIL'26 krijgt Tijs de kans en 
deze maakt toch nog de gelijkmaker 4-
4. Wat was het een spannende wed-
strijd, ze hebben gevochten als 
leeuwen. Goed gedaan allemaal weer.  
 Zaterdag (9-10) om 10:30 staat er een 
thuis wedstrijd op het programma 
tegen SV Capelle JO-10-2 

TGG JO9 - Wilhelmina’26 JO9 ......................................................2-10
Waar we vorige week nog dichtbij een 
gelijkspel/overwinning zaten, werd het 
vandaag een strijd voor onze kanaries. 
Met assistent coach Jarno op de bank 
begonnen we om 09.uur aan de aftrap 
tegen TGG uit den Bosch. 
 
Ondanks dat we onze kanaries tijdens 
de bespreking duidelijk hadden ge-
maakt dat ze voor niemand onder hoe-
ven te doen als ze goed als team hun 
best doen, waren onze manschappen 
vandaag duidelijk onder de indruk van 
de tegenstander. 
 
Na kort aftasten greep TGG het initia-
tief en scoorde de 1-0. Daarna een 
kans voor Ties, die net kracht miste om 
een doelpunt te maken. Een goede 
redding van weer een weergaloze Elin 
voorkwam de 2-0. Echter bij de vol-
gende aanval was het wel raak 2-0. Na 
10 minuten kwam Wilhelmina even 
onder de druk uit en kreeg Syb een 
mogelijkheid. Syb die vandaag verde-
digend een goede partij speelde. Dit 
gaf onze kanaries moed. Een goede 
aanval over rechts, Milan speelde de 
bal perfect richting Gonzalu. Die liet 
met Ronaldo achtige schijnbewegin-
gen de verdediging voor wat het was 
en scoorde op schitterende wijze de 2-
1 tegen de touwen. We veerden alle-
maal op, zagen het vertrouwen 
terugkeren en het werd even een 
mooie strijd. Op dat moment had 2-2 
wellicht verdiend geweest, maar he-
laas scoorde TGG met een ietwat ge-
lukje de 3-1 via de binnenkant van de 
paal binnen. 
 
Zo gingen we met een 3-1 achterstand 
rusten. De rust had ons kennelijk geen 

goed gedaan, want vanaf de aftrap 
scoorde TGG via de kluts de 4-1 bin-
nen. De kopjes gingen zeker niet han-
gen, maar het team viel wel een beetje 
uit elkaar en TGG kon uitlopen naar 1-
7. Daarna een diepe bal op onze spits 
Ties. Ties zette de tegenstander onder 
druk, vocht als een tijger, veroverde de 
bal en schoot beheerst de 7-2 binnen. 
Even was er weer het geloof echter 
TGG nam over en scoorde de 2-8. 
Jesse schoot daarna uit een moeilijke 
hoek nog tegen de paal, waarna het 
slotakkoord ditmaal voor TGG was en 
nog tweemaal scoorde 10-2. 
 
Vandaag een verdiende nederlaag, 
waarbij een kleine kanttekening op zijn 
plaats is door ons af te vragen of iedere 
speler van de tegenstander bij JO-9 

hoorde. Dit is overigens geen excuus. 
Ons inziens laten we nog teveel de 
kaas van ons brood eten en vinden we 
het ook nog moeilijk om op onze posi-
ties te letten. Zoals we ook vorige week 
eindigde, er zit echt meer in deze 
groep, we moeten leren dat een wed-
strijd 2x20 minuten duurt en geen 10-
15 minuten. 
 
Op naar volgende week, waar we gaan 
knokken om de punten op de Ebbe te 
houden. 
De coaches. 
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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


