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Advertenties



Het was spannend tot op het einde van de wedstrijd en de 
meest gelukkige mocht zich de winnaar noemen, gelukkig 
voor alles wat geelzwart een warm hart toedraagt was dat 
deze zaterdag Wilhelmina’26. Respect was er voor het jeug-
dige Tricht dat, als we het eerlijk bekijken, ook een punt had 
verdiend. Maar als er 1 schaap over de dam is….zaterdag 
mogen we uit in Aalst proberen er een goed vervolg aan te 
geven. Het 2e elftal verkocht de huid zo duur mogelijk uit bij 
Alblasserdam en waar de 4-4 in de lucht hing, ging de thuis-
ploeg uiteindelijk toch met een 5-3 winst richting de 3e helft. 
Zaterdag mogen we proberen of we qua punten gelijk kun-
nen komen met Achilles. Ook het 3e elftal treed komende 
zaterdag aan tegen de bijna-buren uit Veen en dat kan een 
echte degradatiekraker genoemd worden, want beide teams 
staan nog puntloos onderaan. BVV 2 profiteerde optimaal 
met 5-0 van het feit dat ons 3e elftal nog zoekende is. Het 
4e elftal hield de spirit in de 3e helft hoog, ondanks de ruime 
1-6 nederlaag tegen Wilhelmina 3. En de veteranen gingen 
bij het nog ongeslagen WNC met maar liefst 1-4 winnen. De 
derby van ons dorp werd ook weer eens uitgevochten door 
onze vrouwen en dit keer leverde dat een nette 3-5 overwin-
ning op het Korenzand op.  

Bij de jeugd werd de wedstrijd van de JO19 verschoven, de 
meiden van de MO13 weerden zich kranig tegen DSC maar 
moest zich toch met 0-6 gewonnen geven. De JO15 stuurde 
SV Capelle met 3-1 huiswaarts en de JO12 deed dat met 
maar liefst 8-2 tegen GJS. Bij de JO7 begint trainer Giorgio 

zijn leermeester/schoonvader 
toch de loef af te steken door 
zo ongeveer alles te winnen 
wat er te winnen valt met zijn 
talentjes. Vooral de 3-4 winst 
tegen Woudrichem zal lekker 
hebben aangevoeld. Waar 
de JO15 nog wist te winnen 
van SV Capelle lukte dat de 
JO10 helaas niet, zij gingen 
met 0-4 ten onder tegen de 
gasten uit Sprang-Capelle. Tot slot 
waren de spelers van de JO9 ook niet opgewassen tegen 
de gasten van Wilhelmina uit den Bosch en verloren ze met 
0-8. 

Afgelopen zaterdag werd het 1e elftal ook voorzien van 
nieuwe polo’s, een aantal sponsoren werd bereid gevonden 
de jongens in het nieuw te steken en de mannen lopen er 
hierdoor tegenwoordig weer spik en span bij. Dank hiervoor 
aan trainer Hans de Jong, Ruben Millenaar en Corné Bou-
man van Bouman & van Helden.  

Komende zaterdag best weer een aantal mooie affiches op 
het programma met thuiswedstrijden tegen Achilles Veen 
voor ons 2e en 3e elftal en de kraker bij Roda Boys voor het 
1e elftal. Eerst gezond de week zien door te komen en dan 
hopelijk weer een mooie zaterdag, grt Henk.  

De Voorzitter Vooraf
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Wilhelmina ’26 1 – Tricht 1 .......................................................... 1 – 0

Wedstrijdverslag 1e elftal

De eerste overwinning van het seizoen 
is een feit. Hij kwam laat in de wedstrijd 
tot stand maar zijn erg belangrijk na 2 
nederlagen. Het was zuur voor Tricht 
maar de punten bleven gelukkig op de 
Ebbe. 
 
We begonnen om half 3 op een mooi 
zonnige Ebbe. Het veld lag er prima bij 
na de regenval van afgelopen woens-
dag. Wilhelmina wist wat het te doen 
stond. Er moest vandaag worden ge-
wonnen. Hoe dan ook. 
 
De wedstrijd begon rommelig maar 
naar mate de wedstrijd vorderde kwam 
er meer strijd. In het begin was Wilhel-
mina de betere, met kleine kansen 
voor Maverick. Na een kwartier kwam 
de grootste kans voor Djordi na uitko-
men van de keeper buiten de zestien 

die de bal niet goed wegwerkt. De bal 
gaat helaas naast, het was meer een 
voorzet dan een schot. 
Tricht krijgt hun een eerste kans met 
een kopbal die over  gaat. Hierna volgt 
een grote kans voor Dilan na goed 
doorgaan van Willian via Kevin wordt 
de bal nog van de lijn gehaald. In de 
herkansing voor Djordi wordt de bal 
nog een keer van de lijn gehaald door 
een speler van Tricht die zich er op 
goed geluk voor gooit. Ongelooflijk dat 
die bal er niet in wilt. Dan volgt weer 
een kans voor Tricht en even later 
schiet de nr. 9 van afstand en redt 
Carlo fortuinlijk. Carlo zou deze middag 
uitgroeien tot man of de match. Hij was 
vandaag onpasseerbaar.  
Bij druk op de keeper van Tricht door 
Kevin heeft Maverick de kans om in te 
schieten. Ook nu weer wordt de bal 

van de lijn gehaald. Hij wilt er niet in. 
In het 2e gedeelte van de eerste helft 
zakt Wilhelmina terug. Het is Tricht die 
grote kansen krijgt maar het is Carlo 
die steeds redding brengt. We gaan 
rusten met 0-0. 
 
In de 2e helft is het Dilan die  geel krijgt 
na een stevig blok. Tricht krijgt kansen. 
We gaan wisselen. Gerbrand komt erin 
voor Christiaan. Het is Willian die over-
schiet bij een goede assist  van Kevin.  
Even later een goede vrije trap van 
Kevin maar de keeper brengt redding 
en duwt de bal over de lat.  
Tricht wisselt ook en krijgt een enorme 
kans bij een 2 tegen 1 situatie. Maar 
wederom Carlo redt Wilhelmina. Niet 
veel later is het Willian die redding 
moet brengen met een blok. Tricht 
heeft goede kansen. Djordi wordt na 75 
min gewisseld voor Sjoerd. Ook Tricht 
wisselt weer. 
Een hard schot van Kevin gaat naast 
het doel. Ook een kopbal van Dilan bij 
een corner. De wedstrijd  lijkt te eindi-
gen in een 0-0. Tricht krijgt een enorme 
kans vlak voor tijd. Maar de bal gaat 
over. Wilhelmina komt goed weg. Dan 
in de 90 minuut een bal over links. De 
voorzet komt tegen een arm van een 
Tricht-verdediger. De scheids geeft een 
strafschop. Tim gaat achter de bal 
staan en schiet hem lekker binnen. Het 
laatste wapenfeit is van Willian waarbij 
de bal op laatste moment weer van de 
lijn wordt gehaald. Dan volgt het fluit-
signaal van de scheids  voor einde 
wedstrijd en is de euforie groot. De eer-
ste 3 punten dit seizoen zijn binnen.  
Volgende week gaan we naar Aalst. Zij 
draaien goed bovenin mee en zijn sterk 
begonnen aan de competitie met een 
overwinning en 2 gelijke spelen. Als we 
daar winnen komen we boven ze te 
staan met 6 punten. Daar gaan we 
voor door deze week hard te trainen. 
Komt dat zien in Aalst. De derby begint 
om 14.30 uur.  
 
Hopelijk dan ook weer met een lekker 
zonnetje en een goeie match. Kom ons 
steunen.

Advertenties



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

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

Zaterdag 9 oktober, de 2de thuis wed-
strijd voor Wilhelmina'26 in de compe-
titie. Vandaag is Ryan Lijftogt pupil van 
de week. Hij is samen met zijn vader 
naar de EBBE gekomen. Ryan vindt 
het wel een beetje spannend. We gaan 
de bestuurskamer in om wat te praten 
met elkaar. Daar zit trainer Hans de 
Jong nog en Ryan krijgt netjes een 
hand van hem. Zijn ogen beginnen he-
lemaal te glinsteren. 
  
Ryan komt uit een echte voetbal fami-
lie. Zijn vader was leider bij de JO-12. 
Zijn grotere broer Milan voetbalde bij de 
JO-12 maar is helaas gestopt. Zijn zus 
Kyra voetbalt bij de vrouwen en is trai-
ner van MO13-1. Je zus is wel jaloers 
op jou want zij had ook wel een x pupil 
van de week willen zijn. En Mama komt 
met regelmaat kijken om jullie te supor-
ten. Zelf traint Ryan op maandag en 
woensdag bij Hans, Jan en Patrick. Ze 
hadden vandaag een wedstrijd maar 
deze werd verloren met 0-8. Ryan staat 
als verdediger in het veld!  
  

Je vertelt dat je op basisschool de 
Hoeksteen zit in groep 4, bij juf Ans en 
Janneke. Het leukst op school vind je 
gym. Als je uit school komt fiets je 
hard naar huis om te gaan vissen. 
  
We brengen de bal in tussen tijd bij 
de spelers van het 1ste zodat zij hun 
handtekening erop kunnen zetten. Je 
bent apetrots dat je een bal en beker 
krijgt en je verteld met trots dat deze 
een mooi plekje op je kamer krijgen. 
Je vertelt dat Kevin v. Esch je favo-
riete speler is (zippie). Als de speler 
gaan warm lopen gaan we 1st een 
op de foto met Kevin. Daarna mag 
je mee draaien met het warm lopen. 
  
Als de spelers klaar zijn met warm-
lopen mag jij mee de kleedkamer 
in. Na een aantal minuten komen 
jullie naar buiten en mag jij de wed-
strijd bal dragen. Na het handen 
schudden is de beurt aan jou. Je neemt 
de bal mee aan je voeten en weet een 
mooi doelpunt te maken. Ryan,  wat 
heb je genoten deze middag het was  

 
van je koppie af te lezen. We wensen 
je nog heel veel plezier komend  
seizoen bij wilhelmina'26.   

Pupil van de week

Wilhelmina’26 
hoodies
Ook de JO9 en JO10 lopen op  
de wedstrijddag in de inmiddels  
bekende wilhelmina'26 hoodies.  
 
Graag willen wij alle sponsoren  
bedanken!
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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



Wedstrijdverslag 4e elftal
Zaterdag 9 oktober mochten we thuis 
op De Ebbe aantreden tegen onze 
naamgenoot uit den bosch namelijk 
rkvv Wilhelmina. Ondanks dat de te-
genstander een beetje laat was kon-
den we toch om half 3 aftrappen. Snel 
werd het vervolgens 0-1, 0-2 en 0-3. 
Maar Wilhelmina'26 gaf niet op en 
koos in ieder geval toch de aanval. Na 
rust werd het 1-3 door een doelpunt 

van Leroy een van de nieuwelingen 
samen met zijn vriend appie. Toch viel 
er uiteindelijk na de 1-3 nog de 1-4, 1-
5 en 1-6 wat ook uiteindelijk de eind-
stand was. Toch een paar onnodige 
goals maar er zit naar mijn idee toch 
een stijgende lijn in wat betreft het 
voetbal van Wilhelmina'4.  
 
David van Vuren. Wilhelmina'4 

NOAD’32 VR2 – Wilhelmina’26 VR1 ............................................ 3 - 5

Wedstrijdverslag VR1

Eindelijk, we mochten weer 
eens een wedstrijd op za-
terdag spelen. En wat voor 
eentje, namelijk tegen onze 
buurvrouwen van 
NOAD’32! Na wat oefen-
wedstrijden en bekerwed-
strijden met mindere 
resultaten, waren we ge-
brand onze eerste 3 punten 
te pakken. Nu is dat tegen 
NOAD natuurlijk makkelij-
ker gezegd dan gedaan…  
 
Op deze prachtige zater-
dagochtend trapten we om 
10.30 uur af voor de wed-
strijd. Met een selectie van 
13 meiden wisten we dat 
we deze 90 minuten op 
strijd en karakter moesten 
gaan spelen. De eerste mi-
nuten waren vooral wij de 
voetballende partij, maar 
echt grote kansen waren er 
niet. Toch viel helaas de 
eerste goal voor ons aan de 
verkeerde kant. Een afvallende bal 
werd door een speelster van NOAD di-
rect op goal geschoten en vloog de bo-
venhoek in. Deze 1-0 stond echter niet 
lang op het scorebord, want na enkele 
minuten viel de bal wél aan de goede 
kant. Met wat geluk werd de bal tegen 
Bo aangeschoten waardoor de bal zo 
het doel in rolde. Ook na de 1-1 bleven 
wij de bovenliggende partij, vooral op 
het gebied van strijd waren wij een 
tandje feller. Toch was het weer NOAD 
die op voorsprong kwam na een mo-
ment waarop de scherpte bij ons ont-
brak, 2-1. Met deze stand gingen we 
ook de rust in. In de rust werd vooral 
benoemd dat we deze inzet en strijd 
moesten vasthouden en voor elkaar 
moesten blijven vechten. En dit namen 
we ook écht mee in de tweede helft. 
Het resulteerde dan ook al snel in de 
2-2. Een goede actie van Tara aan de 
linkerkant zorgde ervoor dat ze de bal 
perfect klaar kon leggen voor Margit 

die hem met haar linker perfect in de 
bovenhoek plaatste. Ook de 2-3 viel 
hierna redelijk snel, wederom een as-
sist van Tara en nu Christine die hem 
goed afmaakte. Een voorsprong, maar 
het spelletje was zeker nog niet ge-
speeld. De 3-3 viel dan ook, opnieuw 
een afvallende bal die door een speel-
ster van NOAD achter onze uitstekend 

keepende Tamara werd 
gewerkt. Maar waar we 
eerder zouden verliezen 
op inzet en passie, hielden 
we dat vandaag wel vast. 
De laatste 20 minuten is er 
gevochten voor iedere bal, 
voor elkaar. Bo zorgde er 
dan ook met een prachtige 
goal door dat we opnieuw 
op voorsprong kwamen, 3-
4. En nu volhouden, dat 
was de inzet. En dat deden 
we dan ook, de 3-5 viel 
zelfs nog. Na een bekeken 
steekbal van Amy na een 
goede loopactie van Bo 
viel de verlossende goal. 
NOAD scoorde ook nog, 
maar deze werd afgekeurd 
wegens buitenspel. Na 90 
minuten vond de scheids, 
en wij ook, het mooi ge-
weest en maakte een 
einde aan de wedstrijd. 
Een 3-5 overwinning, uit bij 
onze buren van NOAD. 

Een overwinning welke we echt als 
team hebben verdiend.  
 
Dikke complimenten voor iedereen en 
de inzet die we met elkaar hebben ge-
leverd! En nog even een speciale dank 
richting onze gelegenheidskeepster 
Tam, complimenten! 

Geen 18, geen alcohol
Bij Wilhelmina’26 schenken we geen 
alcohol aan mensen onder de 18 
jaar. Daarnaast is het ook ten streng-
ste verboden dat ouderen alcohol 
verstrekken aan jeugdspeler. Mocht 
er gecontroleerd worden door een 
BOA, dan kan dit de club een boete 
opleveren en ook de verstrekker zal 
een boete gepresenteerd krijgen!  

9



10



11

Wilhelmina’26 JO15-1 – SV Capelle JO15-2.................................3-1

Wedstrijdverslagen jeugd

Vandaag stond er weer een 
thuis wedstrijd op pro-
gramma. Dit keer was het 
tegen SV Capelle. 
 
Het team bestaande uit Em-
melien, Ruth, Evy, Kim, 
Roos, Luuk, Levi d Kok, Jo-
nathan, Levi Bouman, Ra-
fael, Niels, Jurre, Sam en 
Mees. 
  
We begonnen gedreven 
aan de wedstrijd maar SV 
Capelle zaten gelijk goed in 
het spel. Het zou een span-
nende pot worden. Wij van 
Wil'26 waren niet zo gedre-
ven als vorige week. Zou 
het komen omdat we vroeg 
ons bed uit moesten??? SV 
Capelle zet gelijk de aanval 
in en de verdediging van 
Wil'26 Niels, Roos en Levi 
B., hadden er veel moeite 
mee. Maar in de 12de mi-
nuut toen de diesels warm 
gedraaid waren, maakt 
Jurre de 1-0. De bal ging op 
en neer, het was soms wat 

slordig maar probeerde zich weer goed 
te herpakken. In 25ste min kreeg SV 
Capelle een mooie kans maar deze 
was op de paal. We gaan gelijk weer in 
de aanval. En Mees scoorde in de 
28ste minuut de 2-0. Er staan nog wat 
minuten op de klok en het spel blijft op 
en neer gaan, maar Jurre weet net 
voor de rust de 3-0 te maken.  
  
Na de rust worden we gelijk wakker ge-
schud en maakt SV Capelle de 3-1. 
Nog niets verloren maar de koppies 
moeten er nu wel bij blijven. Het spel 
bleef op en neer gaan. Ze wisten van 
beide kanten goede kansen te creëren. 
Maar ze wilde er niet in. De uitslag was 
dan ook 3-1. 
  
Zaterdag 16-10 word het een span-
nende pot. We gaan uit naar de koplo-
per RKDVC JO15-3. 
Deze wedstrijd spelen we om 13:00 
uur. Alle support is dan zeker welkom.  

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

22 okt. 2021  
20.00 uur
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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 – DSC MO13-1 ..........................................0-6

Wedstrijdverslagen jeugd

Vandaag spelen we onze wedstrijd 
thuis tegen DCS. Evy Bauman en 
Roos Bouman doen vandaag met ons 
mee. Heel erg bedankt Evy en Roos 

dat jullie met ons mee wilden doen 
vandaag! Wilhelmina neemt de aftrap. 
We gaan gelijk fel op de bal en het is 
een wisselend spel. Na 10 minuten 

komt de stand helaas op 0-1. We 
geven niet op en gaan door! Jasmine 
speelt de bal naar Noor die hem ver-
volgens weer naar Evi speelt. Wilhel-
mina komt in de aanval maar de 
verdediging van DSC houdt de bal 
tegen. DSC trapt de bal uit en komt in 
de aanval en uit die aanval komt he-
laas de 0-2. We houden onze hoofden 
omhoog en gaan door. Pem schiet de 
bal naar Tes die hem doorspeelt naar 
Evi. Helaas komt er geen goal uit. We 
gaan zo door! Helaas komt DSC weer 
terug ik de aanval en scoort de 0-3 en 
snel daarna komt ook de 0-4.    We 
geven niet op en blijven ons best doen. 
Helaas komt DSC meer in de aanval 
en scoort de 0-5. Het is rust.... Na de 
rust gaan we er weer tegenaan en hou-
den we onze hoofden omhoog. Wilhel-
mina is veel in de aanval maar er wordt 
helaas niet gescoord. Wel wordt de  
0-6 nog gemaakt door DSC en dit is 
ook eindstand.  
 
Volgende week gaan we er weer  
tegenaan tegen OJC Rosmalen. 
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Wilhelmina '26 JO12-1 - GJS JO12-1 ...........................................8-2

Wedstrijdverslagen jeugd

Zaterdag 9 oktober 2021. 
Vandaag spelen we een thuiswedstrijd 
tegen GJS uit Gorinchem.  T zonnetje 
schijnt en kinderen hebben er zin in. 
  
Ons team is compleet en hebben van-
daag Tijs Bouman uit JO10 als extra 
wissel. Dani M. en Stijn begonnen van-
daag als wissel.  
Wedstrijd begint en Wilhelmina is met-
een sterk en aanvallend. Al meteen 
krijgt Tim een kans op doel en ook Jur-
gen. Ook Tijs krijgt mooie kans. Dean 
geeft voorzet naar Tijs, maar Tijs 
schoot deze net te hoog over het doel. 
Kort daarna lukt het Dean om dan na 
zoveel kansen van onze kant de eerste 
goal te scoren, goed zo Dean 1-0. 
Jurgen speelt bal goed langs de tegen-
stander en maakt de 2-0.Tijs krijgt ook 
weer kans maar ook deze gaat helaas 
over het doel. Jurgen maakt de 3-0 en 
dan is de time out.  
Stijn komt in het veld voor Tijs. En ze 
gaan weer beginnen. De kids staan 
goed op hun posities en er word ont-
zettend goed overgespeeld en ze heb-
ben rust aan de bal wat ze tijd geeft te 
kijken en daardoor goede kansen creë-
ren. Zo schiet Dean bal naar Jurgen 
die neemt de tijd en Stijn gaat naar 
doel, Jurgen geeft mooi voorzetje naar 
Stijn en zo kan Stijn de 4-0 maken. Dit 
was klasse jongens zo moet het. Niet 
lang daarna maakt Stijn ook de 5-0. 
Sem, Milan H. en Milan B. staan ook 
hun mannetje vandaag ze weten goed 
de bal vd tegenstander weg te houden 
en spelen de bal ook goed over het 
veld. Gorinchem krijgt 1e kans op doel 
maar Dani S. heeft deze goed te pak-
ken. Het is beetje rommelig bij ons doel 

wat botsinkjes tussen wat spelers en 
zo krijgt GJS een kans om bal in ons 
doel te tikken n zo staat het 5-1. 
Dan is het rust.  
Als de tweede helft begint wisselt Milan 
H. voor Dani M. Hij is meteen goed in 
actie en voorkomt zelfs een doelpunt 
van GJS. De tegenstander heeft ge-
wisseld van keeper en dat maakte het 
ons iets lastiger om te scoren maar 
toch weet Stijn de 6-1 te maken. Stijn 
staat te knallen vandaag. Allemaal zijn 
ze fantastisch bezig. Jurgen maakt de 
7-1. Time out.  
Milan H. komt in het veld voor Sem. Als 
grapje werd gezegd dat als ze de 8 
zouden halen ze een worstenbroodje 
zouden krijgen. En ja hoor Tim maakt 
de 8-1en ze roepen allemaal worsten-
broodjes haha. De tegenstander vroeg 
of die worstenbroodjes hier zo lekker 
waren. Ja dat zijn ze. Hun riepen tegen 
GJS als jullie scoren krijgen jullie 2 
worstenbroodjes. En ja hoor hun 
maken de 8-2 iedereen hard lachen 
natuurlijk. Kortom veel plezier bij beide 
teams en bij de supporters. Dan wordt 
er afgefloten en valt er nog een doel-
punt van Milan B. maar helaas was 
deze net buiten tijd en blijft de eind-
stand 8-2. 
 
Het was een prachtige wedstrijd veel 
plezier bij beide teams en met prachtig 
voetbal. Niets op aan te merken van-
daag. De kinderen gaan supertrots 
naar de kleed lokaal en genieten daar 
uiteraard eerst van hun beloofde wor-
stenbroodjes hahaha. Ontzettend trots 
op jullie jongens klasse gedaan van-
daag. Neem dit mee naar volgende 
wedstrijd.  



14

Wilhelmina’26 JO10-1 – SV Capelle JO10-2 ...............................0-4

Wedstrijdverslagen jeugd

Vandaag geen uit ge-
breid verslag van de 
wedstrijd. Helaas was 
deze ploeg net te sterk 
voor ons het werd 0-4. 
Wij hadden ook nieuwe 
hoedies gekregen. Dat 
werd tijd voor een team 
foto. 
Elders in deze Ebbe-
koerier stellen we het 
mooie team JO10-1 
even voor!!! 
Damian, Brendt, Noël, 
Noud, Ruben, Allaa, 
Rick, Giel en Tijs.

Advertenties

Andel / 0183-442012 / www.hh-productions.nl

Al meer dan  40 jaar een  betrouwbare partner!

Kopiëren  
& Printen
Grafische Vormgeving
Drukwerk

productions

Reclamemakers en drukkers tussen de rivieren
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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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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


