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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

Advertenties

Het was 16.15u en ons clublied schalde over Sportpark de 
Maaskant, dit was echter niet het gevolg van een spette-
rende overwinning van ons 1e elftal maar een stukje voet-
balhumor van onze vrienden van Noad’32 4 (die net van 
tevoren met 5-0 op de broek hadden gekregen). Excuses 
waren er direct vanaf Roda Boys, maar wat mij betreft moet 
een stukje voetbalhumor kunnen. Excuses hebben wij de ko-
mende weken met het 1e elftal niet meer, want na de duide-
lijke nederlaag bij Roda Boys wachten ons de komende 
weken een tweetal finales tegen respectievelijk Arkel en 

Heukelum. Alleen 6 punten 
kunnen ons de hoop geven 
dat we toch aan het linkkerrij-
tje mogen denken. Het 2e elf-
tal verloor met 0-3 van 
Achilles en mag tegen de Al-
blas gaan proberen weer te 
stijgen op de ranglijst. Het-
zelfde geldt voor ons 3e elf-
tal dat zaterdag tegen 
Achilles Veen het eerste 
punt binnen wist te halen (0-0) en dat 
over 2 weken de strijd mag aangaan tegen GDC 5. Het 4e 
elftal behaalde een prima punt na een 2-2 bij hoogvlieger 
HRC’14 en helemaal als een speer gaan de veteranen die 
nipt met 2-1 Haaften naar huis stuurden en komende zater-
dag gaat bekeren tegen Jan van Arckel.  

Bij onze jeugd blijven de allerkleinsten het uitermate goed 
doen, heeft de MO13 het lastig in hun competitie en behaal-
den de JO10 en de JO12 prima resultaten met ruime winst-
partijen. De JO15 speelde en spannende pot een verloor 
met 2-0 bij RKDVC en de JO9 moest hun meerdere erken-
nen in Nieuwkuijk. Kortom er gebeurde weer van alles tij-
dens de wedstrijden van onze jeugdteams en de details 
daarvan zijn terug te lezen in de diverse verslagen verderop 
in deze Ebbekoerier.  

Het vlaggenschip (1e elftal) is over het algemeen leidend als 
het gaat om de sfeer binnen een vereniging. Vandaar dat het 
zaak is dat we met z’n allen achter Hans en de jongens blij-
ven staan als ze zaterdag volle bak gaan tegen Arkel. Een 
goed resultaat zal er aan bijdragen dat we toch met vertrou-
wen het restant van het seizoen tegemoet kunnen zien en 
dat het biertje in de 3e helft net wat beter smaakt!  

Beterschapswensen deze week voor Cor Heurter die aan 
het kwakkelen is met zijn gezondheid en we hopen dat het 
de goede kant uitgaat zodat we Cor weer een keer aantref-
fen op zijn vaste stekkie aan de bar. Verder nemen de be-
smettingen weer toe, dus pas goed op jezelf en je naasten 
en hopelijk treffen we elkaar snel weer in gezondheid op ons 
mooie sportpark. Grt Henk.  

De Voorzitter Vooraf
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Roda Boys  - Wilhelmina ’26 ........................................................ 4 – 0

Wedstrijdverslag 1e elftal

Afgelopen zaterdag 
traden we aan in Aalst 
tegen Roda Boys. Een 
zeer sterke tegenstan-
der waarvan we wisten 
dat het moeilijk zou 
gaan worden. We had-
den ons hierop ook in-
gesteld met een 
versterking van de ver-
dediging, middenveld. 
Helaas was Dilan afge-
haakt in verband met 
een blessure. Om 
14.30 uur werd afge-
trapt onder leiding van 
de heer van Helden. 
 
Het was in begin van 
de wedstrijd aftasten. 
Roda Boys zocht naar 
de oplossing voor onze 
2 mans voorhoede en 
versterkte verdediging 
en wij probeerden ons 
in te stellen op hun 
spel. Zij kregen een 
paar kleine mogelijkhe-
den maar kwamen er 
nog niet door.  Na 12 
minuten krijgen ze een kans waarbij we 
niet goed verdedigen. We geven geen 
goede druk en staan te kijken bij een 
actie van hun rechtsbuiten. Hij passeert 
te makkelijk en kan terugleggen van de 
achterlijn en de bal wordt  in één keer 
binnengeschoten. Hun eerste echte 
wapenfeit is ook gelijk een doelpunt. 
Roda Boys komt beter in hun spel en 
kan vrijuit voetballen. Wilhelmina geeft 
te weinig strijd, spirit. We zijn niet 
agressief genoeg in de duels. Hier 
komt het dan ook op aan om de  “over 
mijn lijk” mentaliteit te brengen. En dat 
ontbreekt ons. 
 
Toch wordt ons ook een, naar onze 
mening, een strafschop onthouden bij 
een voorzet van rechts van Tim. Robert 
wordt door een verdediger in de rug 
gelopen. De scheidsrechter wuift het 
weg. Even later geeft hij wel een vrije 
trap voor Roda Boys op de rand van de 
zestien met een zelfde soort overtre-
ding. Ons eerste mogelijkheid is na 25 
minuten met een schotje van Remco. 
Daarna krijgt de rechtsback van Roda 
Boys doorgang maar zijn schot wordt 
prima gered door Carlo. 
De vrije  trap, zojuist gemeld, wordt in 
de muur geschoten. Vlak voor rust 
krijgt Willian over rechts de bal. In een 
1-2 met Maverick komt hij de zestien in. 
Hij wil voorzetten maar de bal stuit net 
iets op en kans gaat verloren. Dan net 
op slag van rust komt Roda Boys op 2-

0. Hun echt 2e kans wordt fraai inge-
kopt door hun linksbuiten. Op rechts 
wordt niet goed druk gegeven bij een 
combinatie. We halende voorzet er niet 
uit en de bal komt hoog voor. Deze 
wordt ingekopt, Carlo zit er nog aan 
maar kan hem niet keren. Wat een te-
genvaller. Houdt je het vast dan biedt 
het nog perspectief voor de 2e helft. Nu 
moest je  eerst weer terugkomen in de 
wedstrijd met een aansluitingstreffer. 
 
In de 2e helft komt na ca. 60 minuten 
Djordi in het veld voor Samuel die te-
veel last heeft van zijn rug door een 
overtreding in de eerste helft. Helaas 
kan hij ook geen potten breken. Het is 
Roda Boys dat op 3-0 komt. Hun snelle 
linksbuiten omspeelt Willian en legt 
terug van de achterlijn. De bal kan een-
voudig  worden binnengelopen. Wat 
een tegenvaller en de wedstrijd is ge-
speeld. Kevin en Christiaan komen erin 
voor Remco en Sjoerd. 
Het wordt er niet beter op. Roda Boys 
wisselt ook en domineert. Wilhelmina 
komt er niet aan te pas meer. Het is 
enkel tegenhouden en de schade zo 
beperkt mogelijk houden. Roda Boys is 
kwalitatief een maat te groot voor ons. 
Carlo redt nog schitterend bij een vrije 
trap in de kruising van hun nr. 10. Hij 
raakt de bal nog met de vuisten en via 
de lat gaat de bal er nog uit. Wilhelmina 
krijgt in de 77 minuut een kans. Uit een 
vrije trap op links komt de bal bij de 2e 

paal bij Jarno. Hij legt terug met de kop. 
De bal komt achter Maverick. Hij draait 
en schiet in. De bal wordt net uit de 
hoek getikt door de keeper. Het eerste 
gevaar na rust. Even later mist Robert 
nog met de kop bij een corner maar het 
is Roda Boys dat nog scoort via hun 
rechtsbuiten. De eindstand wordt 4-0 
en de scheids fluit na exact 90 minuten 
af.  
 
Na 4 wedstrijden staan we nu 12e met 
3 punten, behaald tegen Tricht. We 
hebben in Wieldrecht, Altena en Roda 
Boys al 3 sterke tegenstanders gehad 
die bovenin meedraaien deze compe-
titie. Vanaf  nu gaat het erom met 2 
thuiswedstrijden tegen ASV Arkel en 
Heukelum. We zullen als team moeten 
opstaan en inzet tonen. Hoe? Door 
hard en scherp te trainen en elkaar 
erop wijzen dat er strijd moet worden 
geleverd. De spirit en teamgeest moe-
ten terugkomen zoals het Wilhelmina 
betaamt. Iedereen moet daarin mee.  
 
Zaterdag komt ASV Arkel op bezoek. 
Ook zij willen hun wedstrijden gaan 
winnen. Hier moet het gaan gebeuren. 
Komt u ons supporteren en steunen.  
Tot zaterdag om 14.30 uur op de Ebbe.



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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Alblasserdam 2 - Wilhelmina 2 ...................................................... 5-3

Wedstrijdverslagen 2e elftal

Op een zonnige zaterdag mochten we 
ons al vroeg op de Ebbe melden. Waar 
we meestal aan het begin van de mid-
dag konden verzamelen, vertrokken we 
nu al rond 10 uur richting Alblasser-
dam, om daar onze derde wedstrijd 
van het seizoen te spelen. Met een ver-
lies- en winstpot al eerste wedstrijden, 
was het een goed meetmoment om te 
kijken waar we staan dit seizoen. De 
uitslagen van de tegenstander van van-
daag deden wel vermoeden dat ze een 
goede voorhoede hadden en aardig 
konden voetballen, maar er zouden 
zoals altijd wel kansen komen. 
 
Om 11:45 werd er afgetrapt onder een 
heerlijke herfstzon, maar keken we al 
snel tegen een achterstand aan. De te-
genstander maakte veel gebruik van 
lopende mensen van achteruit, en ze 
waren met hun voorzetten al snel ge-
vaarlijk. 1-0. Gelukkig herpakte we ons-
zelf hierna, en door een positionele 
omzetting van de trainer konden we 
meer druk op de tegenstander zetten. 

Een crossbal van Bram op Gerald, 
werd door laatstgenoemde doeltreffend 
afgerond waardoor de stand weer ge-
lijk was getrokken. Hier leek de tegen-
stander wat door ontdaan, en enkele 
minuten later nam Wilhelmina zelfs de 
voorsprong doordat Jesse goed rea-
geerde en de bal vanuit de rebound in 
het netje schoot, 1-2. Het ging hierna 
redelijk gelijk op, maar Alblasserdam 
sloeg voor rust nog toe met een soort-
gelijke goal als de eerste, nu echter 
een voorzet vanaf de andere kant. Met 
een 2-2 stand werd de thee opgezocht. 
 
In de rust was het devies dat we 
scherp moesten beginnen, en zolang 
de 3-2 uit zou blijven, er steeds meer 
kansen zouden komen om de wedstrijd 
naar ons toe te trekken. Helaas bleef 
dit echter bij een goed voornemen, en 
keken we alweer snel tegen een ach-
terstand aan in de tweede helft. Ook de 
4-2 volgde niet veel later, waardoor er 
voor werd gekozen om het achterin 1 
op 1 te zetten, en extra spits Henrico in 

te brengen voorin om wat te forceren. 
Doordat er met veel energie naar voren 
werd gespeeld, werden er steeds meer 
kansen gecreëerd die helaas niet wer-
den afgerond. Het ontbrak ons soms 
aan overzicht of rust voor de goal, tot-
dat er een goede voorzet van rechts 
kwam. De sterk gepositioneerde Hen-
rico zette zijn hoofd tegen de bal, waar-
door er weer geloof ontstond bij de 
uitploeg, 4-3. Er werd opportunistisch 
gespeeld, met veel druk naar voren. De 
kansen op een gelijkspel werden he-
laas niet benut, en een oude voetbal-
spreuk liet weer van zich gelden. Als je 
hem zelf niet maakt, valt hij aan de an-
dere kant. Zo werd er op een prachtige 
herfstdag helaas met 5-3 verloren bij 
Alblasserdam, en wordt volgende weer 
tegen Veen hopelijk de rug gerecht. De 
inzet was er, echter werden er nog te-
veel fouten gemaakt. 
 
Tot volgende week, 
 
'T Twidde 

Wilhelmina'26 2 - Achilles Veen 2  ............................................... 0-3
Afgelopen zaterdag stond 
voor ons de vierde competi-
tiewedstrijd thuis tegen Achil-
les Veen op het programma, 
een heuse derby. Zoals vele 
teams worden ook wij ge-
plaagd door vervelende bles-
sures en konden we rekenen 
op de inzet van Gerbrand 
Vos, Lucasz Junatowski en 
Henrico Haan. 
 
Onder leiding van de op leef-

tijd zijnde scheidsrechter 
Prins uit Drunen begon-

nen we om half drie aan de 
derby waarin het vanaf het 
begin wat aftasten was. Zon-

der veel kansen over en 
weer liepen we voor rust 

tegen een 0-2 achterstand 
aan waarbij vermeld dat Ro-
bert Vos na een half uur ge-

blesseerd uitviel en vervangen werd 
door de van een blessure herstelde 
Gerben Hartgers. 
 
Met de doelstelling en hoop om na rust 
de aansluitingstreffer te maken begon-
nen we aan de tweede helft maar wer-
den compleet verrast door onze gasten 
met een trap over veertig meter welke 
met een fraaie boog in het doel be-
lande hetgeen de 0-3 betekende en de 
wedstrijd volledig in het slot gooide. Valt 
nog te vermelden dat Jens Oremans in 
de ploeg kwam voor Jonathan en Je-
roen voor de geblesseerde Mitchell. 
Mannen kop op naar volgende week 
Oud Alblas uit waar we alles gaan 
geven voor de benodigde punten. 
 
Namens het gehele 2e willen wij de 
supportersclub bedanken voor de 
heerlijke dorstlesser na de wedstrijd. 
Het 2e

Advertenties

9 oktober
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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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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

HRC'14 2 - Wilhelmina'26 4 ............................................................ 2-2

Wedstrijdverslag 4e elftal

The return of the king.  
  
Na vorige week een teleurstellende ne-
derlaag hadden we deze keer wat recht 
te zetten tegen HRC'14 uit Hurwenen. 
Iedereen stond verbaasd te kijken toen 
ze de Ebbe op kwamen lopen, want 
onze enige echte vedette Christiano 
Ricardo heeft weer de weg gevonden 
naar de Ebbe na een lange afwezig-
heid. Toen wisten we dat er echt kan-
sen lagen om vandaag punten te 
pakken. 
 
We begonnen sterk aan de 
1e helft met wat kansen 
voor beide teams op en 
neer. Maar na een goede 
bal vanaf het middenveld 
die terecht kwam bij Stijn, 
en die hem vervolgens mooi 
mee gaf aan Devin die hem 
rustig binnen kon tikken. Zo 
stonden we op een ver-
diende 0-1 voorsprong. We 
stonden goed te verdedigen 
en hadden ook nog wat 
kansjes. Met een 0-1 voor-
sprong gingen we de rust in. 
Een echte luxe voor het 4e 
elftal. Na wat wissels door-
gevoerd te hebben begon-
nen we matig aan de 2e 
helft. Na 10 minuten in de 
2e helft kregen we een vol-
gens Jorn een onterechte 
penalty tegen. Wesley zat er 
nog aan maar kon de pe-
nalty net niet te stoppen. Zo 
stonden we op 1-1 en 
moesten we weer volle bak 
aan de gang. Na een goede 

bal van Mitchel, werd Niek 1 op 1 op de 
keeper afgestuurd. Niek bleef koel 
zoals die is en schoot de 2-1 binnen, 
zo stonden we weer op voorsprong. De 
tegenstander begon steeds meer druk 
te zetten en we kregen het steeds 
moeilijk. Na een goede actie van de 
buitenspeler van HRC'14 kon hij op 
goal schieten en die zat erin. Toen 
stond weer gelijk 2-2. We hadden nog 
15 lange zware minuten te gaan waarin 
we vooral aan het verdedigen waren. 
En dat deden we buitengewoon goed, 
zo wisten wij toch een puntje mee terug 

te nemen naar de Ebbe. Omdat we vol-
gende week vrij zijn kunnen we  alle-
maal weer goed herstellen van de 
pijntjes naar deze zwaar bevochten 
strijd en hopen 30 oktober tegen Nivo 
Sparta de 3 punten op de Ebbe te hou-
den.  
Dat zou een bijzondere prestatie zijn 
hoor ik in de wandelgangen dus kom 
het 4e aanmoedigen. 
  
M o t M 
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Boutdraaimidag Show
Heb je 11 december al heel dik in de agenda staan? Goed zo, want het belooft 
weer een spektakel te worden. 
De organisatie is volop bezig met de voorbereidingen. 
 
Op korte termijn maken we bekend hoe de verkoop in zijn werk gaat en wie Ad 
gaat ondersteunen met gezellige plaatjes! Wordt vervolgd....

Flügel Après Ski Party
Op zaterdag 27 november staat er weer een gezellige 3e helft op de agenda. 
Met deze keer als thema: Flügel Après Party! 
 
Na afloop van Wilhelmina'26 - Woudrichem komen de lekkerste foute Après Ski 
en NL-talige hits voorbij. Van Anton aus Tirol, tot aan Jan Biggel!

Gezocht!
Zou diegene die de speakerbox (met 
gebroken handvat) per ongeluk heeft 
meegenomen bij Wilhelmina'26, 
deze weer terug willen zetten in het 
halletje bij de kantine. 
 
Alvast bedankt! 
Groetjes,  
Fam Sap 

Clubavond!
Op donderdag 28 oktober organi-
seert het 1e elftal de Clubavond. 
Er staan heerlijke broodjes kroket en 
frikandel op het menu. 
 
Zet hem in de agenda!

Licht aan  
en gaan!

Trainers op maandag
Voor de maandagavond training (onderbouw) kunnen wij nog altijd extra trainers 
/ helpers gebruiken. Mocht u/jij ook graag op het veld staan en graag " werken " 
met onze kids, spreek ons aan en vraag naar de mogelijkheden  
 
Jeugdcommissie 

Keuken actie!
Aankomende zaterdag hebben we weer een aantal lekkere acties! 
Portie kipnuggets € 1,80 
Broodje hamburger (met mayo/speciaal) € 1,80 
Puntzak friet met Belse Mayo € 2,00 
Dit geldt zolang de voorraad strekt. 
Kantinebeheer

Oproep aan alle leden en bezoekers. 
Het wordt steeds vroeger donker. 
Zorg a.u.b. dat je fietsverlichting in 
orde is! 
Zo blijf je goed zichtbaar op de weg 
en het kan een hoop ellende bespa-
ren.
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Ja, je leest goed. We hebben een 
nieuwe wekelijkse rubriek!  
Een luchtige manier om kennis te 
maken met onze ‘Kanaries’. 
 
We trappen af met Marcel Mans! 
 
Naam, leeftijd en woonplaats? 
Marcel Mans, 35 wonend in Zaltbom-
mel. 
 
Op welke manier ben je betrokken 
bij onze club? 
Als wedstrijdsecretaris voor de gehele 
vereniging dus zowel senioren als de 
jeugd. 
 
Wat voor werk/studie doe je? 
Ik werk als administrateur bij Sardes, 
dit is een onderzoeksbureau op het 
gebied van gelijke kansen voor de the-
ma’s onderwijs en gezondheid. Daar-
naast ben ik ook als vrijwilliger actief 
voor een stichting die voetbaltoer-
nooien organiseert voor de JO8-17 en 
de MO11-17. Ik ben hiervoor districts-
manager voor West II, Zuid I en voor 
Zuid II en daarnaast landelijk manager 
voor het aansturen van de andere 3 
districtsmanagers. In totaal organiseer 
ik voor deze stichting 64 toernooien 
per seizoen. 
 
Hobby’s naast Wilhelmina’26? 
Naast Wilhelmina’26 blijft voetbal altijd 
een hobby dus ik bezoek vaak wed-
strijden van RKC of sta op zondag of 
doordeweeks bij een amateurvereni-
ging of in het buitenland langs de lij-
nen of op de tribune. Daarnaast kook 
ik graag, doe ik weleens wandeltoch-
ten en ga ik graag stappen of uit eten 
met vrienden. 
 
Favoriete artiest/muziek? 
Echt een favoriete artiest of soort mu-
ziek heb ik niet, ik kan alles wel waar-
deren. Maar als ik een festival pak is 
het vaak hardstyle of hardcore, maar 

buiten de festivals om staat thuis toch 
wel Nederlandstalig aan.  
 
Wat is je mooiste voetbalherinne-
ring ooit? (als supporter of als speler) 
Als supporter buitenom Wilhelmina’26 
kan dat niet anders zijn dan de promo-
tie wedstrijd van RKC in Deventer van 
2018/2019. In Wilhelmina’26 opzicht 
niet een specifiek moment maar het 
seizoen 2001/2002 toen we 2e wer-
den in de 1e klasse kan ik me nog wel 
herinnering wat een elftal was dat. 
 
Waar kunnen ze je ’s nachts voor 
wakker maken? 
Ik zou mij ‘s nachts niet wakker 
maken, want ik kan een aardig och-
tendhumeur hebben. Maar voor een 
mooie voetbal pot die in de nacht 
wordt gespeeld zet ik graag mijn wek-
ker eerder. 
 
Lievelings kantine drankje? 
In de kantine drink ik over het alge-
meen Cola maar dat komt omdat ik 
meestal naar huis moet rijden. So-
wieso ben ik niet geen bierdrinker. 
Qua alcohol zullen de meesten die mij 
wel kennen weten dat ik vroeger altijd 
WKD dronk. Tegenwoordig is het als ik 
niet rijd vaak Bacardi mix. 
 
Favoriete film/serie? 
Mijn favoriete serie is nog steeds Cri-
minal Minds, denk dat ik de meeste af-
leveringen al 20x heb gezien. Gelukkig 
verdwijnen ze steeds weer van Video-
land, waardoor ik ze weer opnieuw 
kan kijken wanneer ze weer terug on-
line worden gezet. 
 
Waar kan jij je echt aan ergeren? 
Ik erger mij het meest aan andere 
weggebruikers die met een mobiel 
bezig zijn of op de snelweg gaan in-
voegen met een lage snelheid. Op 
voetbalgebied zijn dat vaak de 
scheidsrechters, maar iedereen maakt 

fouten, laten we zeggen dat het vaak 
door de gekleurde bril komt waardoor 
ik mij er zo aan erger. 
 
Wie inspireert jou, heb je een be-
paalde held? 
Ik heb niet echt een inspiratiebron, 
maar ik heb wel heel veel respect voor 
clubmensen die veel taken oppakken 
en daar niet altijd de waardering voor 
krijgen die ze wel verdienen.  
 
Wat is je grootste blunder ooit? 
Dat is een lastige, kan zo 1-2-3 niks 
bedenken. Denk dat de meest recent-
ste geweest is dat ik naar een wed-
strijd was gereden, die niet doorging 
en ik vervolgens wel 45 minuten er 
naartoe was gereden.  
 
Tot slot: Wat mis je nog bij Wilhel-
mina’26? 
Volgens mij is Wilhelmina al een heel 
erg gemoedelijke club, waar heel veel 
dingen worden georganiseerd zoals 
de feestweek en de clubavonden. 
Soms heb ik nog wel het idee dat er 
veel taken door een kleine groep vrij-
willigers wordt vervuld. Ik denk name-
lijk dat als enkele oudgedienden er 
mee stoppen er best wat gaten in de 
organisatie zouden kunnen vallen. 
 

Advertenties
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RKDVC JO15-3 – Wilhelmina’26 JO15-1 ......................................2-0

Wedstrijdverslagen jeugd

De uitslag zegt veel 2 – 0 . 
Zaterdag stond de uitwedstrijd van 
onze JO15 tegen RKDVC op het pro-
gramma . Over de scheids zullen we 
het maar niet hebben want die was 
door zijn vrouw waarschijnlijk kwaad-
aardig van huis gestuurd . Vorige week 
tegen de hekkensluiter met toch wat 
gemakzucht , nu tegen de koploper 
met zoals na afloop bleek teveel ontzag 
. De wedstrijd leunde op twee ijzer-
sterke verdedigingen met aan onze 
kant het nuchtere feit dat teveel spelers 
niet hun normale niveau haalden en al 

snel bleek dat wij jammer genoeg niet 
konden scoren al hadden we daar nog 
de hele middag de tijd voor gekregen . 
Zat het dan toch in het koppie bij som-
mige spelers dat RKDVC met 15 – 0 
gewonnen had van de jongens van 
NOAD ’32 ? Een verdwaalde goal 
bracht als ruststand 1 – 0 op het sco-
rebord , het werd uiteindelijk 2 – 0 . We 
kunnen niet zeggen dat de overwinning 
voor RKDVC onverdiend was maar 
toch hadden we zeker als supporters 
na afloop het gevoel dat …… ! Zelf had 
ik blijkbaar ook wat last van spanning 

want toen de grens van RKDVC vlagde 
voor ONTERECHT buitenspel en ik 
vroeg of hij mijn bril wilde lenen zag ik 
dat hij al een bril op had . Samenvat-
tend : we staan er nog prima voor , we 
hebben al zin in de volgende wedstrijd 
, we hebben een leuk elftal , we heb-
ben fanatieke , trouwe supporters , we 
hebben bewondering voor Ad van Wijk 
die een zaak heeft maar toch de tijd 
vrijmaakt om elftalleider te zijn.  
Wim Versluys  

RKDVC JO15-3 – Wilhelmina’26 JO15-1 .......................................2-0
Vandaag een spannende wedstrijd 
voor onze toppers. RKDVC staat 2 pun-
ten los van ons, dus aan ons de taak 
om toch wel te winnen. Het fluitsignaal 
klinkt en we gaan er gelijk goed tegen 
aan. De verdediging staat sterk opge-
steld. Op het middenveld is het hard 
werken net zoals voor de spitsen. De 
wedstrijd gaat een beetje op en neer 
maar RKDVC is wel sterker. Helaas 

door een simpel tikkie van RKDVC 
weten hun de stand te openen en het 
is 1-0. Wil'26 krijgen nog diverse kan-
sen, maar komen soms net kracht te 
kort. We gaan de rust in met een 1-0 
achterstand.  
  
Na de rust blijft het op en neer gaan. 
We zijn zeker wel gedreven maar het 
wil niet lukken vandaag. En RKDVC 

weet daarvan te profiteren. Die maken 
de 2-0. We krijgen nog een paar mooie 
kansen maar weten ze niet te benut-
ten. 
  
We gaan even een weekje vakantie 
houden. De volgende wedstrijd is thuis 
op zaterdag 30-10 tegen GSBW JO15-
1. We spelen deze wedstrijd. 



14

OJC Rosmalen MO13-2 – Wilhelmina’26 MO13-1 ......................9-1

Wedstrijdverslagen jeugd

Op 16 Oktober spelen we onze 5e 
wedstrijd tegen OJC Rosmalen. Wilhel-
mina komt in de aanval en Samm 
maakt een goeie actie en schiet op het 
doel. Helaas is die mis... We gaan zo 
door! OJC Rosmalen komt na 5 minu-
ten in de aanval en scoort helaas met 
een mooie hoge bal de 1-0. We houden 
onze hoofden omhoog en geven we 
niet op. We gaan door. Helaas komt 
OJC al snel weer in de aanval en 
scoort de 2-0 en helaas komt al snel 
daarna ook de 3-0. We geven niet op 
en gaan door. OJC Rosmalen komt en-
kele minuten later weer in de aanval en 
daar komt de 4-0 uit.. we geven niet op 
en doen ons best maar helaas komt 
OJC Rosmalen er weer doorheen en 
scoort de 5-0. Het is rust... na de rust 
gaan we er weer tegenaan. We zijn 
vaak in de aanval. Zoë speelt een 
lange bal naar voren die aangenomen 
wordt door Rhodé. Rhodé speelt de bal 
naar Jasmine en Jasmine schiet en 
YES de 5-1!! We zijn mega blij met het 
doelpunt en gaan door. We geven niet 
op want dat kennen wij niet!  Helaas 
komt OJC weer terug in de aanval en 
scoort de 6-1. Jammer maar we gaan 
nog steeds door! Helaas scoort 3 mi-
nuten voor het einde OJC Rosmalen 
de 7-1 en snel daarna ook de 8-1. Dit 
is ook onze einduitslag. We hebben 
goed gespeeld en ons best gedaan! 
Volgende weken spelen we onze uit-
wedstrijd tegen GVV'63. De vorige keer 
hebben we van hun gewonnen dus ho-
pelijk halen we volgende week de winst 
mee terug naar de Ebbe. Tot volgende 
week meiden!! 

Advertenties



SCO JO12-1 - Wilhelmina '26 JO12-1 ....................................... 0-13

Wedstrijdverslagen jeugd

Vandaag stond de laatste wedstrijd van 
deze poule gepland. Aangezien we pas 
om 12:45 moesten voetballen wilden 
de kids graag eerst lunchen samen. 
Nou jongens dat word dan geregeld. 
Vanmorgen met de kids dus eerst 
heerlijk in de kantine geluncht. De sfeer 
was daardoor al helemaal top onder-
ling.  
 
Rond half twaalf zijn we op gemakje 
naar Oosterhout gereden. Daar aange-
komen moesten we even wachten op 
een scheids en daardoor begonnen we 
pas om 13:00. 
 
Maar dat was geen probleem onze jon-
gens waren meteen aanvallend en kre-
gen al snel kansen op doel. Tim begint 
als wissel. We zijn continue bij het doel 
van SCO en daar komt de eerste goal 
gemaakt door Stijn na een mooie voor-
zet van Dean, 0-1. We krijgen veel kan-
sen. Milan B. Kopt hem over doel. Oh 
jongens wat een kansen zeg. Hun kee-
per heeft het er maar druk mee. Milan 
H. krijgt ook een kans maar gaat ook 
over doel. Iets lager Milan. Er word 
goed overgespeeld maar van onze 
kant mag er wat meer kracht achter de 
bal, doordat ze te zacht op doel gaan 
kan de keeper ze makkelijk tegenhou-
den. Milan H. is vol in de verdediging 
maar duwt daar iets te fanatiek een 
mannetje neer waardoor hun een vrije 
trap kregen. Gelukkig is onze keeper 
alert en houd m mooi uit t doel. Snel 
spelen we de bal weer naar de andere 
kant en daar maakt Stijn de 0-2.Ze 
doen goed hun best maar echt snel-
heid zit er nog niet echt in. Maar des-
ondanks gaan we gewoon door met t 
spel en daar schiet Jurgen bal op doel 
en gaat bal er via de tegenstander in 
en word het 0-3. Jurgen word hard 
opzij gebeukt door tegenstander in zijn 
buik en gaat daardoor even uit het veld 
om bij te komen. Tim komt voor hem 
erin. Milan B.  maakt de 0-4. Er word 
goed gespeeld door alle kids ook Sem 
en Dani M. maken het de tegenstander 
erg moeilijk. Ze krijgen bijna geen kans 
om op ons helft te komen. Goed bezig 
jongens.  
 
Dan is het rust. Er word op het veld wat 
gedronken en even wat overlegd. 
Daarna gaan ze verder met de tweede 
helft.  
 
Milan B. neemt een prachtige corner 
die met een mooie boog zo het doel in 
gaat 0-5. Milan B. maakt de 0-6 na een 
voorzet van Sem. Tegenstanders zijn 
wat geïrriteerd en hard naar onze spe-
lers. Gelukkig kunnen onze jongens dit 

goed negeren. Sem speelt bal naar 
Stijn en die maakt de 0-7.Jurgen komt 
het veld in voor Dean. Stijn schiet bal 
voor doel naar Jurgen maar die kan 
niet op doel schieten dus kijkt goed 
rond en ziet dat Tim vrij staat. Tim staat 
voor doel en door de bal van Jurgen 
kan hij hem mooi het doel in tikken en 
staat het 0-8.Erg goed gedaan jon-
gens, rust aan de bal en goed vrijgelo-
pen en gekeken . Dan creëer je mooie 
kansen zoals deze.  
 
Er word weer goed samengewerkt 
door ons team. Jurgen krijgt bal in zn 
voeten en rent snel naar voor maar kan 
zelf de bal niet kwijt en speelt m netjes 
door naar Milan H. die daar de 0-9 
maakt. Stijn speelt bal naar Jurgen en 
nu kan Jurgen wel de bal het doel in 
knallen en maakt de 0-10. We blijven 
volop in balbezit en de bal word goed 
rondgespeeld. Zo gaat ie van Milan 
naar Dani M. en weer naar Dean en die 

kan de 0-11 maken. Toppers. Het is ge-
woon prachtig te zien hoe ze overspe-
len. Nu krijgen ze daar ook beter de 
kans voor omdat de tegenstander af-
zwakt en koppies laten hangen. Milan 
B. maakt de 0-12. Dani M. wilt zo graag 
scoren. Hij blijft dicht bij doel en de jon-
gens spelen steeds de bal naar hem 
zodat hij kans krijgt om zn goal te 
maken. Na paar pogingen is daar dan 
zijn goal en maakt de 0-13. Mooi dat ze 
elkaar dit ook gunnen. Dan wordt er af-
gefloten en gaan ze al juichend en 
springend naar de kleedkamer. Daar 
word hard gezongen onder de douche 
met zn allen. Wat een feest. We zijn 
eerste in deze poule geworden. Dik 
verdiend ook. Benieuwd wat de vol-
gende poule ons gaat brengen. Maar 
met deze inzet zal dat ook goed gaan 
komen. Ze hebben veel plezier als 
team en daar gaat het uiteindelijk om. 
Ben weer trots op jullie jongens. 👍 
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Haarsteeg JO10-2 – Wilhelmina’26 JO10-1 ............................... 4-8

Wedstrijdverslagen jeugd

Vandaag een uitje naar Haarsteeg. We 
waren er allemaal klaar voor, helaas 
kon Brendt er vandaag niet bij zijn.  
 
We trappen af en Haarsteeg zit gelijk 
goed in de wedstrijd. Ze krijgen al 
goede kansen en de stand is dan ook 
al snel 1-0. Niet veel later valt de 2-0. 
Oke mannen we moeten aan de bak 
en dat gebeurt ook de 2-1 word ge-
maakt. Maar Haarsteeg zet weer aan 
en de 3-1 staat. Er is nog zat tijd op de 
klok en Haarsteeg verzwakt en Wil'26 
weet daar gebruik van te maken 3-2 
niet veel later valt de 3-3. We gaan 
even rusten.  
Na de rust gaan we weer lekker voet-
ballen. En het doel weten we weer 
goed te vinden. Het word 3-4, 3-5 en 
helaas scoort Haarsteeg een eigen 
doelpunt waardoor de stand op 3-6 
komt. Haarsteeg komt weer op zetten 
en weet er toch nog een puntje uit te 
halen 4-6. De bal gaat goed rond en 
Wil'26 weet er goed gebruik  van te 
maken 4-7 En dan nog een laatste 
kans en deze word mooi af gemaakt. 
We gaan met een mooie uitslag 4-8 
naar huis. 

We gaan even vakantie houden. We 
weten nog niet waar we na de vakantie 

in gedeeld zijn, dus wordt vervolgd. 

Advertenties
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Nieuwkuijk JO9 – Wilhelmina’26 JO9......................................... 9 – 2

Wedstrijdverslagen jeugd

Vandaag de laatste wedstrijd voor de 
herfstvakantie, een wedstrijd in en 
tegen Nieuwkijk, waar we vorig jaar 
een hele goede wedstrijd hadden ge-
speeld en nipt hadden verloren.  
 
De opstelling werd kort voor de wed-
strijd definitief neergezet en vol goede 
moed begonnen we aan de wedstrijd 
onder leiding van ….. de trainers langs 
de lijn.. er werd goed vanuit de posities 
gevoetbald Syb, Ryan en Milan hielden 
de boel achterin goed dicht en ruimden 
vakkundig de ballen naar het midden-
veld waar Jesse en Ibrahim aan het 
stofzuigeren waren. Onze spits Ties 
was ook zeer scherp (bleek achteraf 
dat zn vader m vrijdagavond op scherp 
had gezet). In de eerste 15 minuten 
konden we heel goed weerstand bie-
den tegen Nieuwkuijk en kwamen ze 
maar 1 x tot scoren, alleen de laatste 5 
minuten van de 1e helft vergaten we 
eventjes onze “taken” en wist de tegen-
stander hier gretig gebruik van te 
maken en scoorden nog 4 x zodat we 

met een 5 – 0 achterstand de rust in 
gingen. Elin die weer een puike wed-
strijd stond te keepen kon hier hele-
maal niets aan doen. Die laatste 4 
waren echt een domper op de goeie 1e 
helft. 
 
In de rust de tactische besprekingen 
verder doorgevoerd en begonnen we 
de 2e helft en er werd meteen druk 
naar voren gezet. Door een mooi 
steekpassje van Jesse kwam Ties vrij 
voor de goal en die wist daar wel raad 
mee en noteerde de 5-1. We bleven 
goed voetballen en Tygo dribbelde er 
weer lustig op los en er werden goeie 
duels aangegaan, Omar en Keano wis-
ten zich ook goed in de duels te wor-
stelen en de ballen van de 
tegenstander te stelen maar dat weer-
hield de tegenstander er niet van om 
de 6-1 aan te tekenen. Na een snelle 
in dribbel van Ibrahim werd Ties weer 
vrijgezet voor de keepster en tekende 
de 6-2 aan. Na de 2e treffer van ons 
hebben wij niet meer gescoord maar 

Nieuwkuijk wist nog 3x het netje te vin-
den wat resulteerde in een 9 – 2 eind-
stand. 
 
Vandaag met vlagen heel goed gevoet-
bald en (bijna) niet op elkaar gemop-
perd, we blijven het proberen en 
houden het koppie omhoog.  Maandag 
avond weer vol goede zin naar de trai-
ning.  
 
De Trainers 
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www.hh-productions.nl

Reclamemakers en drukkers  
tussen de rivieren

Drukken & Printen

Ontwerpstudio

Websites

Tekst en  
Fotografie

Advertenties

Boeken/Brochures

Logo’s en  
Huisstijlen

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

Lijsten Atelier 
Cor van Wijnen

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

Advertenties



22



ELKE ZONDAG OPEN 10-18

Programma

Advertenties

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

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



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


