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De eerste ‘finale’ heeft ons 1e elftal tot een goed einde weten 
te brengen. Arkel weerde zich dapper en Carlo moest op het 
einde ook nog een aantal keren reddend optreden, maar de 
3-1 winst schrijven we graag en terecht bij! Komende zater-
dag zouden we bij een goed vervolg tegen Heukelum weer 
kunnen aansluiten in het linker rijtje.  Het 2e elftal moet dit 
seizoen alle zeilen bijzetten om weg te blijven van de onder-
ste plaatsen, zaterdag bleek de Alblas met 3-1 te sterk voor 
de mannen van Frans. Komende zaterdag wacht weer een 
‘vroege’ uitwedstrijd, deze keer bij VVAC. Onze veteranen 

mochten de bekerstrijd voort-
zetten tegen Jan van Arckel 3 
en verloren nipt met 3-4 van 
de gasten uit Ammerzoden. 
Hiermee werd voorkomen 
dat ze binnenkort doorde-
weeks de wei in moesten be-
greep ik van de mannen. De 
JO19 verloor afgetekend 
met 5-1 van Drechtstreek en 
mag proberen dit aan-
staande zaterdag om 12.00u recht te 
zetten tegen ASWH. Verder kwam mij alleen de ruime over-
winning van de JO12 uit bij Hardinxveld ter ore en was het 
een rustige zaterdag mede door de herfstvakantie die zich 
heeft aangediend.  

Als het weer en de corona-besmettingen ons niet in de weg 
staan, kom er zaterdag een 7tal elftallen van onze vereniging 
in actie. Waarschijnlijk heeft iedereen deze waarschuwing al 
tig keren gehoord, maar ik gooi hem er toch nog maar een 
keer in: ‘Ben je niet fit óf heb je verkoudheidsverschijnselen? 
Wees verstandig en blijf thuis en breng je club/teamgenoten 
niet onnodig in gevaar!’.  

Maandag over een week (1 november) staat weer de vol-
gende bestuursvergadering op de agenda, nog steeds blij-
ven we uitkijken naar een aanvulling van ons, qua aantal 
minimale, bestuur! Wil je een keer met ons sparren over een 
bestuursfunctie of over een andere bijdrage aan het welzijn 
van onze club: voel je welkom om bij ons binnen te lopen. 

De verwachtingen zijn qua weer overigens uitstekend, dus 
degene die een weekje vrij hebben kunnen ervan genieten! 
Hopelijk gaan we de week zaterdag op een fantastische ma-
nier afsluiten op de Ebbe, tot dan! Grt Henk.  

De Voorzitter Vooraf
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Wilhelmina ’26 – ASV Arkel .......................................................... 3 – 1

Wedstrijdverslag 1e elftal

Een cruciaal duel was het zaterdag om 
de 3 punten in Aalburg te houden. En 
dit is dan ook gelukt. Met een mooie 
uitslag. 
 
Het begin van de wedstrijd was van 
beide zijden rommelig. Bij beide par-
tijen waren een aantal spelers niet in 
goede doen. Veel verkeerde passes en 
onnodig  balverlies. Wilhelmina kreeg 
gelijk de deksel op zijn neus. Na 4 mi-
nuten keek men al tegen een achter-
stand aan. Op rechts werd niet goed 
verdedigt. De hoge voorzet werd er niet 
uitgehaald en kwam bij de 2e paal 
waar Anthony deze wegkopte. Echter 
door het midden van de zestien precies 
in de voeten bij nummer 9 van Arkel. 
Die wist daar wel raad mee en drukte 
af. Onhoudbaar voor Carlo. We ston-
den dus al heel snel achter en wisten 
dat het moeilijk zou worden. Na iets 
meer dan een kwartier komen we op 
gelijk hoogte uit het niets. Kevin krijgt 
op links de bal en denkt ik zal het eens 
proberen. Van 25m schiet hij over de 
grond op doel. Tussen spelers door ver-
wacht de keeper de bal niet en komt te 
laat. De bal gaat precies in de linker-
hoek, rechts van de keeper.  Het spel 
is niet goed maar ook niet slecht. Beide 
zijden proberen wel maar wil ook niet 
lukken op het zware veld. Toch is het 
Robert die in de 33 minuut bijna de 
stand op 2-1 brengt. Uit een voorzet  
van Kevin van links kopt hij goed in, de 
keeper weet fabuleus te redden. Arkel 
moet al vroeg wisselen. Nr. 8 gaat eruit 
voor nr. 11. Een versterking van de 
aanval. Dan weer Robert met een kans 
maar moet met links in schieten en 
deze gaat naast. Ook Arkel krijgt net 
voor rust een goede kans. De ruststand 
is 1-1. 
 
Het eerste  wapenfeit na rust is van An-
thony die met rechts over schiet als de 
bal terugkomt uit een kluts bij een vrije 
trap van rechts. Dan even later de 2-1. 
Het is Kevin die een opbouw weet te 
onderscheppen en Robert gelijk weg-
steekt. Robert gaat alleen op de keeper 
af en schuift de bal gedecideerd links 

in de hoek (rechts voor de  keeper). 
Een goede goal, keurig afgemaakt. 
Even later krijgt Robert geel na een on-
nodige overtreding. Het speelveld 
wordt langer en er ontstaan meer mo-
gelijkheden aan beide kanten. Het 
wordt steeds feller en Wilhelmina strijd 
voor de punten. Carlo weet goed red-
ding te brengen bij een  vrije trap en 
even later schiet Robert naast. Ook 
Tim loopt tegen geel aan. Dan krijgt 
Samuel ook een kans maar komt ver-
keerd uit bij de goal en kan niet met 
links afronden. Robert zit er doorheen 
en voor hem komt Gerbrand in het 
veld. Ook Arkel wisselt intussen 2 keer. 
Chris krijgt ook een kans maar deze 
wordt goed geblokt. Na een half uur 
komt Sjoerd in het veld voor Kevin. Niet 
veel later een kans voor Arkel welke 
uiteindelijk na een scrimmage net 
naast gaat.  We komen goed weg. De 
wedstrijd volgt naar het einde. Uitein-
delijk komen we vlak voor tijd op 3-1 en 
gooien de wedstrijd op slot.  Bij een 
snelle omschakeling weet Sjoerd op 
links de bal goed voor te zetten. Tussen 
2 spelers in weet de meegelopen 
Christiaan met zijn voet de bal eerder 
te raken en deze gaat langs de keeper. 
Een heerlijke goal op een goed mo-
ment. Christiaan is moegestreden en 

wordt gewisseld voor Lukasz. De over-
tredingen worden harder. De scheids-
rechter fluit al een tijdje, na 
opmerkingen van de zijkant, naar ons 
idee één kant op. Zo ook laat hij enkele 
keren onze grensrechter Jorg staan bij 
duidelijke buitenspel situaties. Vreemde 
beslissingen die leiden tot irritaties. 
Ook een overtreding op Lukasz waar 
geel voor zou moeten worden gege-
ven. Echter teammanager Huib krijgt 
deze kaart van de scheidsrechter 
nadat hij hem hierop, uiteraard netjes, 
had aangesproken. Even later krijgt 
Remco ook nog geel bij een vreemde 
situatie. Al met al komt het tot een goed 
eind met een lekkere 3-1 overwinning.  
Een belangrijk resultaat in deze fase 
van de competitie. Het zit dicht bij el-
kaar.  
 
Iedere week is het nu een finale. Vol-
gende week tegen Heukelum thuis we-
derom. Zij wonnen afgelopen weekend 
met 4-1 van De Zwerver en hebben de 
lijn naar boven toe ook opgepakt. Het 
is dus zaak om veel strijd te leveren 
zoals we  afgelopen zaterdag in de 2e 
helft zagen. Het gaat er dus om span-
nen maar komt dat zien en ons steu-
nen en meejuichen. We verwachten dat 
u er bent, de aftrap is om 14.30 uur.

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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Vandaag zaterdag 23 oktober 2021 
speelt Wilhelmina '26 thuis tegen ASV 
Arkel. Syb Hoevenaren is vandaag de 
pupil van de week.  
Samen met zijn vader en moeder komt 
hij op de Ebbe aan. We zoeken een 
rustig plekje in de kantine en gaan daar 
even samen zitten praten over deze 
dag. Hij heeft een grote lach op zijn ge-
zicht en heeft superveel zin in deze 
dag. Zijn ouders vertellen dat hij zelfs 
zijn voetbalschoenen helemaal zelf 
heeft gepoetst speciaal voor deze mid-
dag. Hoe leuk is dat. Hij verteld dat ie 
goed voor de dag wilt komen.  
 
Syb is 8 jaar oud en woont in Wijk en 
Aalburg samen met zijn ouders en 
broertje Fedde. Hij zit in groep 5 van 
basisschool De Hoeksteen in wijk en 
Aalburg.  Zijn hobby's zijn voetbal, vis-
sen en gamen.  
Ik vraag Syb wanneer hij besloot te 
gaan voetballen en hoe hij bij Wilhel-
mina '26 terecht is gekomen. Hij ver-
telde dat toen hij 5 jaar was, hij bij 
diverse clubs is gaan kijken met zn 
vader en dat hij Wilhelmina' 26 de leuk-
ste vond. Ja Syb daar heb je helemaal 
gelijk in haha. Hij begon bij de kabou-
ters en nu paar jaar later speelt hij in 
JO9. Zijn trainers/leiders zijn Patrick 
Verbeek, Jan Arendse en zijn eigen 
vader Hans Hoevenaren. Hij vind het 
erg leuk dat zijn vader trainer is. Syb 
verteld dat hij de wedstrijden het leuk-
ste van alles vind. Hij verliest niet graag 
maar ook dat hoort er helaas weleens 
bij. In zijn team zitten ook wat vriendjes 
uit zijn klas en dat maakt zijn team erg 
leuk zegt hij. De coopdagen vindt hij 
ook erg leuk en leerzaam. Syb is ver-
dediger en speelt dus achterin. Hier-
door kan hij niet vaak scoren maar hij  

 
verteld dat hij zorgt dat tegenstander 
niet kan scoren en dat is een hele be-
langrijke taak. Ben ik het helemaal mee 
eens.  
 
Ik vraag hem met wie hij graag op de 
foto wilt. Hij kiest Hans de Jong en Ger-
ben Vos. Gerben is ook verdediger en 
hij vertelt dat hij Gerben vandaag heel 
goed in de gaten gaat houden tijdens 
de wedstrijd en hoopt veel van hem te 
kunnen leren. We gaan het veld op en 
gaan de foto maken. Deze foto word 
gemaakt op het hoofdveld bij het Ajax 
bord want Syb is fan van Ajax.  

 
Dan is het zover en mag Syb met Hans 
mee naar het team. Na de wedstrijd zal 
hij een mooie bal van het team ontvan-
gen met daarop alle handtekeningen.  
 
Syb ik vond het erg leuk dat ik even met 
je heb mogen praten en je wat beter  
heb leren kennen. Je bent een lieve 
jongen en ik hoop dat je erg hebt geno-
ten van deze dag en veel hebt kunnen 
leren van Gerben. We hopen dat we 
nog lang bij Wilhelmina '26 van jou 
mogen genieten.  

Pupil van de week

Advertenties
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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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Ja, daar gaan weer! Aankomende donderdag is het Clubavond. 
De mannen van het 1e trakteren jullie op heerlijke broodjes frikandel of kroket. 
Lekker man!

Clubavond

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

De jaarlijkse Grote Clubactie is weer 
begonnen! Een landelijk initiatief 
waar ook Wilhelmina'26 graag aan 
deelneemt. 
Maar liefst 80%(!) gaat direct naar de 
club toe! Dit kan oplopen tot een zeer 
welkom bedrag voor onze kas. 
 
Loten kopen - fysiek 
Je kunt fysieke loten aanschaffen bij 
één van onze jeugdleden. 
 
Loten kopen - online 
Het is nu ook zeer makkelijk om online 
een lot á 3 euro aan te schaffen. 
Ga naar www.wilhelmina26.nl voor 
meer informatie!  

Grote Club Actie

Flügel Après Ski Party
Op zaterdag 27 november wordt de kantine omgetoverd tot de Flügel Après Ski-
hut. Het is zeker de moeite waard om te blijven hangen, dit gaat een topper wor-
den! Bijzijn is meemaken!!
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Uitje MO13

Mason is geboren!
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Naam, leeftijd en woonplaats? 
Mijn naam is Chiara Diepstraten.  
Ik ben 24 jaar oud en woon in  
Waalwijk. 
 
Op welke manier ben je betrokken 
bij onze club en hoe lang is dat al 
het geval? 
In januari 2017 ben ik gestopt bij v.v. 
Haarsteeg. Daar speelde ik bij Dames 
1. Direct daarna ben ik vertrokken, om 
bij Wilhelmina’26 te gaan voetballen. 
Dit komt mede door mijn vriend Dilan, 
die daar in het 1e stond. 
 
Wat voor werk/studie doe je? 
Bij het bedrijf Calvi ben ik werkzaam 
op de afdeling HR. Het is een soft-
warebedrijf dat gevestigd zit in Tilburg. 
Ze zijn gespecialiseerd in de telecom-
branche, denk dan aan merken als 
Tele 2 / T-Mobile en KPN. 
Ik heb daar te maken met de instroom, 
doorstroom en uitstroom van de me-
dewerkers. Denk dan ook aan het wer-
ven van kandidaten, tot aan 
sollicitatiegesprekken voeren. 
Mijn achtergrond ligt bij de psycholo-
gie. Daar heb ik ook mijn studie in ge-
volgd, met als resultaat dat ik de 
master in psychologie heb behaald. 
Deze opleiding heb ik gevolgd aan de 
Universiteit van Tilburg. 
 
Hobby’s naast Wilhelmina’26? 
Jazeker! Ik ga graag naar terrasjes toe 
of gezellig een rondje de stad in. Daar-
naast houd ik van city trips en uiter-
aard voetbal kijken! Ook een leuke 
bezigheid is met mijn moeder, een 
goede vriendin en haar moeder uit 
eten gaan. We kiezen dan voor ‘fan-
cy’restaurant en kunnen daar erg van 
genieten|! 
 
Favoriete artiest/muziek/ 
radiozender/kantinehit? 
Ik luister vaak naar Radio 10. Doordat 
ik een brede muzieksmaak heb, sluit 

deze zender daar goed bij aan. Daar-
naast heb ik uiteraard Spotify waar 
verschillende lijsten in opgeslagen 
staan. Afhankelijk van mijn stemming, 
kies ik een bepaalde lijst. 
Mijn muzieksmaak varieert van Queen 
en Elton John, tot aan Django Wagner, 
de BZB en de Sjonnies! Ook zet ik 
graag Kriss Kross Amsterdam op.  
Mijn favoriete kantinehit is De Vrolijke 
Koster. Wanneer dit nummer gedraaid 
wordt, komt er gelijk sfeer in! 
 
Wat is je mooiste voetbalherinne-
ring ooit? (als supporter of als spe-
ler) 
Dat is de uitwedstrijd tegen Rode Ster 
Belgrado! In mijn tijd bij Haarsteeg 
hadden we dit soort buitenlandse trip-
jes en speelde je tegen een BVO. We 
hebben onder andere gespeeld tegen 
Bayern München, Manchester United 
en Liverpool. 
 
Ik kan nog goed herinneren dat we in 
Servië een spelerstrap mochten oplo-
pen, een soort tunneltje. Daar stond 
een hele erehaag aan supporters je 
op te wachten! Dat was een hele bij-
zondere ervaring. We hebben trou-
wens al deze internationale 
wedstrijden verloren, behalve de 
match tegen Man. City! 
 
Waar kunnen ze je ’s nachts voor 
wakker maken? 
Dat is duidelijk: niks! Ik ben een goede 
slaper en wordt niet graag gewekt, 
haha. 
Het is nu wel voordelig dat de kroegen 
maar tot middernacht open zijn, dan 
liggen we er weer vroeg in. Ben daar-
naast ook geen uitslaper. 
 
Lievelings kantine drankje? 
Dat is een flesje Despo! Bij voorkeur 
met alcohol, maar als ik moet rijden is 
het een 0.0. 
 

 
Favoriete film/serie/tv-programma? 
Ik ben niet zo goed in films kijken, 
daarvoor ben ik te snel afgeleid. Het 
liefst kies ik een serie waarbij je niet 
veel hoeft na te denken. Daarnaast 
kijk ik graag documentaires, of bijvoor-
beeld de programma’s van Ewout Ge-
nemans. 
 
Waar kan jij je echt aan ergeren? 
Mensen met een ongegronde mening. 
Als mensen zeggen ‘ja dat vind ik ge-
woon’, maar dan zonder een waarom. 
Iedereen heeft natuurlijk recht op een 
mening, maar moet dan wel ergens op 
gebaseerd zijn. Dit geldt zeker ook op 
politiek gebied. 
 
Wie bewonder je / inspireert je / heb 
je een bepaalde held? 
Patrick Diepstraten. (nee grapje) 
Ik heb niet bepaald 1 persoon. Maar 
kan sommige mensen wel bewonde-
ren die bepaalde eigenschappen be-
zitten, die ik bijvoorbeeld ook wel goed 
zou kunnen gebruiken. 
 
Wat is je grootste blunder ooit? 
Dat ik mijn knieschijf uit de kom ben 
gevallen. Dit gebeurde een hele tijd 
terug bij het maken van een selfie. Ik 
had niet de juiste belichting en maakte 
daarna een bepaalde beweging. Met 
als gevolg: een dikke blessure en een 
mislukte selfie. 
 
Tot slot: Wat mis je nog bij Wilhel-
mina’26? 
Ook een gratis kratje bier voor dames 
na de wedstrijd! 

Advertenties



Zaterdag 23 oktober hebben een aantal 
spelers van de jo15 een uitje gedaan! 
Er waren er ook een aantal afwezig, 
helaas. We zijn in Veen bij sportschool 
van MoJo geweest en kregen daar 
1uurtje kickboks les! De Kids waren 
heel positief en vonden het dan ook 
een geslaagd uitje! We hopen dit nog 
gauw een x te kunnen herhalen en dan 
met heel het team. 

Uitje JO15
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Hardinxveld JO11-1 – Wilhelmina’26 JO12-1 .............................1-8

Wedstrijdverslagen jeugd

23 oktober 2021 
 
Vandaag speelden we een vriend-
schappelijke uitwedstrijd tegen vv Har-
dinxveld.  
Stijn was vandaag door een blessure 
afwezig, daarom hadden we als extra 
speler Tijs Bouman van JO10.  
We kwamen aan op een mooi sport-
complex. Veel velden en een mooie 
kantine waar het feestmuziek al volop 
draaide. Iedereen was opgewekt en het 
was gezellig. We speelden vandaag op 
een mooi (op maat aangepast)  veld 
met kunstgras. Het zag er allemaal top 
uit.  
 
De wedstrijd begint en zoals bij de 
voorgaande wedstrijden word er weer 
fantastisch overgespeeld. Tim begint 
als reserve. Al vroeg in de wedstrijd zijn 
we flink aanvallend. Sem en Milan B. 
Spelen de ballen goed naar voor. Jur-
gen geeft voorzet aan Dean en die 
scoort de 0-1. 
We hoefden niet lang te wachten op de 
tweede goal want ook die weet Dean 
prachtig te maken, door de benen vd 
keeper gaat hij erin. Hoppa 0-2. 
Na wat overspelen krijgt Tijs kans op 
doel maar gaat helaas net over het 
doel heen. Jammer jongen. Dan is de 
time out. Even kort overleg en weer 
door...  
 
Er word goed gecommuniceerd tussen 
Tijs, Dean en Jurgen voorin en ze 
weten elkaar goed te vinden. Dean 
krijgt daardoor weer een kans maar 
gaat net langs doel. Hardinxveld krijgt 
kans op ons doel maar deze gaat vol 
op de paal. Daar komen we goed weg. 
Vanuit het midden weet Sem de bal 
goed bij zich te houden en passed hem 
naar Jurgen, Jurgen ziet dat Dean vrij 
loopt naar het doel en passed hem 
door en zo maakt Dean de 0-3 klasse 
jongens was weer een prachtig staaltje 
samenwerking daar. Worden we als 
trouwe supporters zo blij van om te 
zien. Trotse ouders langs de lijn. Milan 
B. wisselt met Tim en even daarna is 
het rust.  
 
Na de rust gaat Tijs reserve en kan 
even uitrusten. Milan H. en Dani M. zijn 
druk bezig met de ballen bij ons doel 
weg te houden. Zij spelen de ballen 
ook weer goed langs de buitenkant 
naar voor. Dean ziet Milan B. vrijstaat 
en schiet naar hem Milan schiet bal 
over de keeper heen het doel in en zo 
staat het 0-4. 
Dean maakt de 0-5 en kort daarna 
maakt de tegenstander de 1-5. Dan is 
de time out. Tijs mag in het veld voor 

Dean. Jurgen maakt de 1-6 en na een 
mooie voorzet van Tijs maakt hij ook de 
1-7. Milan B. word gewisseld en Dean 
komt weer in het veld. Tijs maakt een 
prachtige goal en daarmee komt de 
stand op 1-8. 

Dit is ook de eindstand geworden.  
Het was een mooie wedstrijd met leuke 
tegenstanders.  
Weer goed gedaan jongens!! 
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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
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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


