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Een bijna 100%-score voor onze seniorenteams is iets wat 
we niet elke zaterdag meemaken. Of het daardoor kwam dat 
de sfeer tijdens de 3e helft weer als vanouds was wil ik niet 
zeggen, maar het zal er ongetwijfeld aan hebben bijgedra-
gen. Het is dat onze veteranen op het einde van de wedstrijd 
uit bij Stedoco nog de 4-4 moesten incasseren, anders had-
den we een volledige 100% gehad. Het gelijke spel zorgt er 
overigens voor dat de mannen van Jan B. keurig op een 2e 
plaats van de ranglijst zijn beland. Voor de klapper van de 
week zorgde ons 4e elftal, na een hele lange periode zonder 
winstpartijen (exact weet ik het niet, maar kan paar seizoe-
nen terug zijn), bleek maar weer eens dat de aanhouder 
wint! Nivo Sparta 7 werd gepasseerd op de ranglijst na een 
2-1 winstpartij op het achterste veld. Complimenten voor dit 
gezellige team dat er steeds de spirit in hield en ook regel-
matig laat zien dat ze een verrijking zijn voor onze vereni-
ging! Ook de vrouwen deden wat we van ze verwacht 
hadden en dat was winnen in Eethen, weliswaar kwamen 
onze vrouwen eerst nog op achterstand maar om 16.15u 
was dat keurig recht getrokken en stond er een nette 2-4 op 
het scorebord. Het 2e elftal speelde een puike partij bij VVAC 
2 en won verdiend met 1-3, komende zaterdag kan een po-
ging worden gedaan om Roda Boys 2 op de ranglijst te pas-
seren. Het 1e elftal won voor de 2e week op rij en laat 
hierdoor zien dat ze zeker nog niet afgeschreven zijn om er 
een mooi seizoen van te maken. Ondanks het gemis van di-

verse potentiële basisspelers 
werd Heukelum met 2-1 ver-
slagen en kunnen we ons 
gaan opmaken voor een ‘drie 
op een rij’ na de wedstrijd 
tegen Drechtstreek. Mocht 
dat gelukken dan staan we 
er weer lekker bij en kunnen 
we gaan voor een mooi slot 
van de 1e competitiehelft.  

Bij de jeugd hadden we za-
terdag een 0% score, maar daar kwamen dan ook maar 2 
teams in actie. Zowel de JO19 als ook de JO15 verloren hun 
thuiswedstrijden nipt met 1-2 tegen respectievelijk ASWH en 
GSBW. Komende zaterdag hebben we ook daar weer een 
vol programma met o.a. onze JO19 die als een soort voor-
wedstrijd voor ons 1e bij Drechtstreek de wei in mogen. 

Afgelopen zaterdag hebben we voor het eerst actief gecon- 
troleerd bij de entree van onze kantine op de corona-app. 
Complimenten voor onze leden en bezoekers zoals hiermee 
werd omgegaan en de vrijwilligers die ons daarmee hebben 
geholpen. Ik heb mijn persoonlijke mening over vaccineren, 
die ik hier verder niet ga uiten, wel wil ik nog even wijzen op 
de mogelijkheid die een aantal jongens van het 4e elftal ge-

bruikten om toch te kunnen genieten van de 3e helft. 
Zij gingen na de wedstrijd snel testen in Heesbeen 
en nadat de ‘negatieve’ test binnen was, konden ze 
bij hun kameraden aansluiten. Achteraf gezien had-
den ze beter de test uitgevoerd voor de wedstrijd 
i.v.m. de wachttijd, maar ze gingen in ieder geval op 
een positieve manier om met de huidige wetgeving.  

Mochten er nog mensen bij zijn die ons af en toe een 
uurtje willen helpen met de controles dan graag even 
een seintje richting één de bestuursleden of de men-
sen achter de bar. Vele handen maken ligt werk. We 
houden de persconferentie van komende dinsdag 
goed in de gaten en hopen dat we elkaar weer snel 
op of rond de velden mogen treffen, grt Henk.  

PS Maandagavond 1 november om 19.30u bestuurs-
vergadering van harte welkom!

De Voorzitter Vooraf
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Wilhelmina ’26 1 – Heukelum 1 .................................................. 2 – 1

Wedstrijdverslag 1e elftal

Wilhelmina doet het weer. Afgelopen 
zaterdag werd wederom een mooie 
overwinning geboekt dit maal op Heu-
kelum. Om half drie thuis werd afge-
trapt onder leiding van scheidsrechter 
Felix. Best ironisch omdat een aantal 
jaren geleden het onderlinge treffen in 
Heukelum ons naast een groot verlies 
van 9-2 ook 3 rode kaarten opleverde. 
De wedstrijd liep toen geheel uit de 
hand. Dit keer floot de scheidsrechter 
een prima partij en heel gedecideerd. 
Helaas waren deze week ook Tim en 
Remco afgehaakt door blessures. An-
thony moest helaas ook passen en bij 
Heukelum moest hun “sterspeler” Sil 
van Putten in de warming-up afhaken.  
Ook zij moesten improviseren. Echter 
onze trainer Hans en zijn staf hadden 
weer een goede opstelling neergezet 
om Heukelum te bestrijden. 
 
In de eerste helft was Wilhelmina de 
betere partij. We kwamen al heel vroeg 
op een 1-0 voorsprong. Uit een hoge 
voorzet vanuit het middenveld werd Sa-
muel in de rug geduwd in de 16 door 
de rechtercentrale verdediger. Een te-
rechte beslissing van de scheids die 
dichtbij stond en de bal ging op de stip. 
Kevin ging er achter staan en schoot 
de bal keurig rechts in de hoek en de 
keeper ging de andere kant op. 
Even later verliezen we de bal onnodig 
op het middenveld. In de omschakeling 
is Heukelum snel weg. Gelukkig kan de 
aanval worden gepareerd maar hun 
wapenfeit is bekend. Wilhelmina pro-
beert de stand te verhogen en Heuke-
lum verdedigt. Het leidt niet tot veel 
kansen. Bij een schot van de 16 door 
Gerbrand gaat de bal hoog over. Ook 
Kevin krijgt nog een mooie kans na een 
assist van Samuel uit een goede com-
binatie met Robert. Vlak voor rust komt 
nr. 11 van Heukelum goed door. Willian 
weet hem nog te blokken. We gaan 
rusten met 1-0 voorsprong. 
 
In de 2e helft heeft Heukelum gewis-
seld. Hun rechtsback is er vanaf ge-
gaan en een voorhoedespeler 
ingebracht. De nr 5 van hun gaat 

rechtsback spelen 
en hun nr 10 gaat 
op 6 spelen. Hier 
komt hij meer aan 
het voetballen toe 
en Wilhelmina heeft 
het even lastig hier-
mee. Na een kwar-
tier krijgt Samuel 
een enorme kans 
wanneer hij alleen 
op de  keeper af-
gaat. 
Hij schiet hem jam-
mer genoeg tegen 
hem aan. Even later 
heeft Heukelum 
een  grote kans met 
een goede redding 
van Carlo. Wilhel-
mina gaat wisselen. 
De moegestreden 
Christiaan verlaat 
het veld en Bart 
komt erin na een 
lange tijd niet te 
hebben gespeeld 
ivm blessure. Heu-
kelum komt fortuin-
lijk op 1-1. Bij een 
terugspeelbal op 
Carlo maakt deze een  slippertje en 
hun speler is alert en kan de bal bin-
nenschieten. Oh oh Heukelum komt 
weer terug in de wedstrijd. Maar het is 
Wilhelmina dat gelijk tegen countert. 
Sjoerd wordt op links weggestuurd 
door Kevin. Hij zet de bal hoog voor en 
Samuel komt hem erin bij de 2e paal. 
Een prachtige goal en Heukelum wordt 
overbluft. Stand 2-1. Halverwege de 2e 
helft gaat nr. 10 van Heukelum de mist 
in. Hij krijgt geel van de  scheids na op-
merkingen en vervolgens reageert hij 
waarna de scheids weer  geel geeft. Hij 
kan vertrekken met rood. Heukelum 
wisselt gelijk en brengt een aanval-
lende speler voor een middenvelder.  
In de 35 min van de  2e helft krijgt de 
nr. 11 van Heukelum de bal voor zijn 
voeten uit een scrimmage. Hij vliegt 
binnen maar de scheids heeft al geflo-
ten voor hands en  het doelpunt gaat 

niet door.  
Samuel verlaat het veld voor Djordi. En 
ook Lukasz komt erin voor Gerbrand. 
Wilhelmina houdt tegen en is onrustig. 
Toch blijven we overeind en brengen 
de wedstrijd tot een goed eind. De nr. 
11 van Heukelum gaat nog in de mist 
bij een flinke overtreding en krijgt direct 
rood. 
 
Een pijnlijke nederlaag  voor Heukelum 
vandaag. Wilhelmina staat op en heeft 
nu 3 keer gewonnen en 3 keer verlo-
ren. Volgende week naar Drechtstreek 
die onder verkeert. Weer een wedstrijd 
die moet worden gewonnen om aan-
sluiting te krijgen naar boven. Hopelijk 
zijn dan de geblesseerden er weer bij. 
We spelen om 14.30 uur in Dordrecht. 
Wij rekenen op uw als supporter. 

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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Zaterdag 30 oktober heeft het eerste 
van Wilhelmina’26 een thuis wedstrijd 
tegen v.v. Heukelum. Tijs Bouman is 
deze week pupil van de week.  
Tijs is 9 jaar oud en voetbalt zelf bij de 
jo-10. Zijn trainers zijn Kees en Noud. 
Op de donderdag traint hij ook met de 
jo-12 mee en speelt ook wel eens een 
wedstrijd mee. Zijn oudere broer Levi 
voetbalt ook bij Wilhelmina, bij de jo-15. 
Ook zijn vader en moeder zijn veel op 
de ebbe te zien en helpen graag een 
handje mee.  
 
Tijs zit op school bij de hoeksteen, zijn 
juf is Rianne van Arkel. Het leukste aan 
school vindt hij gym en buiten spelen, 
nou Tijs dat zijn zeker de leukste din-
gen op school die er zijn. Ook speelt hij 
graag op school met Brendt die ook bij 
Wilhelmina voetbalt. In z’n vrije tijd 
speelt Tijs graag voetbal en doet graag 
fifa. En als het mooi weer is gaat hij nog 
wel is vissen. Ook gaat Tijs graag naar 
RKC in Waalwijk met zijn familie.  
Na wat gezellig gekletst te hebben in de 
kantine vraag ik aan Tijs met wie hij 
graag op de foto zou willen van de spe-
lers van het eerste. Dat zijn Robert 
Bouman en Carlo van Beukel. Ik stel 
natuurlijk ook de vraag waarom, Robert 
is een goede middenvelder en Carlo 
vind hij goed keepen. Daar heeft Tijs 
wel een punt in.  
Als we buiten zijn op weg naar Robert 
en Carlo komen we de trainer Hans de 
Jong ook tegen en maakt even gezellig 
een praatje met Tijs, wat super cool is. 
Voor ze op de foto gaan gaat Tijs ook 
nog even de kleedkamer in om bij de 
spelers te kijken. 
 
Voordat de wedstrijd begint gaan de 
spelers eerst een warming up doen en  

 
ook Tijs mag meedoen. Samen met 
Christiaan v.d. Velden, Samuel Hart-
gers en Robert Bouman zijn ze lekker 
bezig op het veld. Als dat achter de rug 
is maken ze zich klaar voor de wed-
strijd.  
 
Tijs loopt samen met de scheidsrechter 
stoer het veld op, nadat de spelers el-
kaar de hand hebben geschut is het de 
buurt aan Tijs, hij rent vliegensvlug door 
de spelers van v.v. Heukelum en maak 
zijn winnende doelpunt. Hij komt aan  

 
met een grote glimlach en gaat bij de 
spelers zitten om de wedstrijd te kijken.  
 
Lieve Tijs ik vond het gezellig om jou 
die middag bij me te hebben, je was 
soms een beetje verlegen wat ik niet 
gewend ben van je 😃 maar ik hoop dat 
je net zo’n goede voetballer word als 
Robert Bouman en dat we ooit van jou 
ook kunnen genieten op de ebbe in het 
eerste elftal bij Wilhelmina’26  

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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Bij deze willen we iedereen bedanken die zaterdag een steentje heeft bijgedragen 
aan de gezellige 3e helft. Van de lotenverkopers tot aan het barpersoneel. Het 
was een ouderwets Wilhelmina-feestje, dikke pluim voor iedereen! Ook een shout-
out naar Roeland van het 4e, die het bier atten naar een nieuw level heeft ge-
bracht.

3e helft groot succes!

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

Foto’s uit  
De Ebbekoerier
Het komt steeds vaker voor dat men-
sen vragen om foto’s die in De Ebbe-
koerier staan. 
 
In overleg met de fotograaf is er beslo-
ten om hier een vast tarief voor te han-
teren van €8,- inclusief gebruiksrecht 
binnen familiepublicaties en zo moge-
lijk met naamsvermelding, maar dat 
geldt alleen voor een digitale foto. 
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid 
om afdrukken te bestellen. Dat gaat in 
overleg. 
  
Hoe kun je de foto opvragen? 
Stuur een mail naar  
info@hh-productions.nl (let op het 
streepje) en geef de e-mail een duide-
lijk e-mailonderwerp, bijvoorbeeld: na-
bestelling foto Ebbekoerier. Geef ook 
duidelijk aan om welke foto het gaat. 
Na het sturen van de mail wordt er con-
tact met je opgenomen over de beta-
ling en het ontvangen van de foto. 
 
Let op: op het moment dat de betaling 
binnen is, wordt de foto pas gestuurd! 
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VVAC 2 – Wilhelmina ’26 2  ............................................................. 1-3

Wedstrijdverslag 2e elftal

Op een regenachtige zaterdagmiddag 
was het weer tijd voor een uitwedstrijd 
op het kunstgrasveld van VVAC. VVAC 
was een taaie ploeg die een paar plek-
ken boven ons stond, maar als we 
scherp aan de wedstrijd zouden begin-
nen en onze duels zouden winnen, 
moesten er punten te halen zijn. 
Om half 1 werd er door VVAC afge-
trapt, maar het duurde nog geen mi-

nuut voor dat een messcherpe Luuk 
een te korte terugspeelbal wist te on-
derscheppen en de bal voor de 0-1 in 
het netje schoot. Het voornemen was 
om scherp te beginnen en dat ge-
beurde ook. De duels werden gewon-
nen waardoor VVAC niet aan de pas 
kwam. Na 20 minuten was het Gerald 
die het harde werken beloonde door de 
bal langs de keeper te schuiven na een 

diepe bal, 0-2.  
We wisten nog 
wat kansen te 
creëren, maar we 
hadden moeite 
om de juiste eind-
pass te geven en 
de bal er in te 
schieten. Na een 
boeiende eerste 
helft gingen we 
met 0-2 de kleed-
kamers in. In de 
rust werd duide-
lijk gemaakt dat 
het zaak was om 

VVAC niet de ruimte te geven om zich 
terug te voetballen in de wedstrijd en 
zelf de wedstrijd in het slot te gooien 
door de 0-3 te maken. 
 
Na de rust had de tegenstander wat 
tactische wijzigingen doorgevoerd, 
hierdoor kwamen we wat lastiger aan 
voetballen toe, maar echt grote kansen 
werden niet weggegeven. Rond de 
tachtigste minuut werd Gerald we-
derom weggestoken, hij was niet zelf-
zuchtig en legde de bal af op de 
inmiddels ingevallen Kaj die de bevrij-
dende 3-0 binnen kon tikken. De grens-
rechter vlagde nog wel voor buitenspel, 
maar de scheidsrechter moest er niks 
van weten. De goal bleef staan. VVAC 
deed nog wel iets terug met een goal 
die uit een voorzet binnen werd ge-
schoten, maar de stand in Ottoland 
bleef 1-3. Op naar volgende week, 
wanneer we hopelijk thuis tegen Roda 
Boys deze lijn door kunnen trekken. 
Tot volgende week, 
‘t Tweede 

Wilhelmina’26 4 – Nivo Sparta 7   ................................................. 2-1

Wedstrijdverslag 4e elftal

Eindelijk 
Een van de tradities van het vierde is, 
naast een schaal hapjes bij een eigen 
doelpunt, het schrijven van het verslag 
als je de man van de wedstrijd bent. En 
eerlijk is eerlijk, een betere wedstrijd 
om een verslag over te schrijven zal ik 
persoonlijk niet meer krijgen. Voordat 
de wedstrijd begon, was de sfeer bin-
nen het team al opperbest. U moet 
weten dat voetballen bij het vierde in-
middels zo gezellig is, dat we tijdens de 
wedstrijd shirtjes moeten wisselen, 
omdat we meer teamleden dan tenues 
hebben. 
 
Over naar de wedstrijd zelf. Die begon 
aanvankelijk niet goed voor Wilhemina 
’26 4. Op de een of andere manier is 
het vierde van Wilhelmina ’26 sneller in 
staat om op achterstand te komen dan 
een tennisser zonder racket of een 
wielrenner zonder fiets. De wedstrijd 
was nog geen vijf minuten jong toen 
Dave Mans, die verder een fantasti-
sche wedstrijd keepte, al moest vissen. 
Een pass door het midden, precies 
voor de voeten van mijn directe tegen-
stander, lag daarvoor aan de basis en 
een goed schot van net buiten de 16 
meter zorgde voor een goal aan de 
kant van Nivo Sparta. Terwijl dit 

meestal het begin 
van het einde bete-
kent voor het 
vierde, was dat 
deze wedstrijd niet 
het geval. Halver-
wege de eerste 
helft vond de aan-
s l u i t i n g s t r e f fe r 
plaats. Onze gast-
speler Koen van 
der Maaden schoot 
de bal via de kee-
per in het netje. Uit-
eindelijk was Koen 
zelfs de matchwin-
naar. Een overtre-
ding werd een paar 
meter buiten de 16 
meter op mij gemaakt. Vervolgens 
mocht Mitchel Brienen de vrije trap 
nemen. Mitchel legde de bal neer bij de 
tweede paal en aangezien de keeper 
van Nivo Sparta niet uit zijn doel kwam, 
stond Koen bij de tweede paal om met 
een klein tikje de bal naar de linker-
hoek te sturen.  
Na de 2-1 kwam onze tegenstander 
nauwelijks meer aan voetballen toe. 
Verdedigend stond het goed en het 
vierde van Wilhelmina ’26 was dichter 
bij de 3-1 dan het zevende van Nivo 

Sparta was bij de 2-2. Dit betekende de 
eerste overwinning voor het vierde elf-
tal sinds mei 2018. Mede daarom heeft 
het vierde niet alleen de wedstrijd ge-
wonnen, maar ook de derde helft (en 
dat laatste niet alleen van Nivo Sparta). 
Het was al met al weer een geweldige 
dag om deel uit te maken van het 
vierde.  
 
Man of the match, Henkjan van Dijk
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GDC VR1 – Wilhelmina’26 VR1........................................................ 2-4

Wedstrijdverslag VR1 elftal

Na eerst de misstap te hebben begaan 
bij GRC en de energieke overwinning 
op de buurtjes, was het nu na 3 weken 
zonder wedstrijd weer tijd om ons op te 
laden tegen GDC. Vooraf werden we 
op een heerlijke lunch getrakteerd bij 
het Hart van Genderen. 
Nogmaals onze grote dank daarvoor. 
 
Dan te beginnen met de wedstrijd: Op 
een winderig kunstgrasveld en onder 
leiding van gelegenheidscaptain Sa-
bine werd er afgetrapt. Het spel leek 
van beide kanten op een flipperkast. 
Hier en daar kwamen er toch wat kans-
jes voor beide ploegen. GDC pro-
beerde het met schuivers van veraf, 
terwijl wij het probeerden dmv mensen 
vrij te spelen.  
Margit gaf aan de linker-
zijde van het veld een 
splijtende steekpass 
richting Sevanne. Zij 
haalde ineens uit, terwijl 
de bal wel 10 minuten 
onderweg leek, viel 
hij netjes over de keep-
ster heen (0-1). Na de 0-
1 kregen we nog zeker 
twee 100% kansen, 
maar helaas belandde 
deze naast het doel. 
GDC probeerde het nog 
steeds met schuivers 
van afstand en na hier 
en daar wat hachelijke 
situaties voor het doel 
konden we toch de 0-1 
stand aanhouden tot de 
rust. 
 
Na rust kwamen we 
goed uit de startblokken 
en hadden we het be-
tere van het spel. Maar 
helaas door een schui-
ver van GDC, en een 
misverstand bij ons 
scoorde GDC (1-1). 
Hierdoor waren we even 
van slag, waardoor 
GDC zelfs op een (2-1) 

voorsprong kwam door een verdedi-
gingsfout. Na deze dompers was het 
tijd om ons te herpakken,maar we had-
den het lastig. Toen kregen we een vrije 
trap mee vanaf een meter of 30. Chiara 
nam de vrije trap en schoot hem zo in 
de korte bovenhoek. De keepster was 
geheel kansloos. Toen was er tijd voor 
een wisselmoment. Cristine kwam er in 
en stond wel nog geen 5 minuten in het 
veld om de (2-3) aan te tikken. GDC 
was geknakt op dit moment. 
 
Tijd voor het voetbaldebuut voor Anne 
Smits en de rentree na welgeteld een 
jaar of 2/2,5 voor Lisa Bros. Door slecht 
uitverdedigen van GDC kwam de bal 
bij Margit terecht. Ze haalde uit vanaf 

een meter of 40 en schoot de bal net-
jes over de keeper heen (2-4). Daarna 
kregen we zeker nog 2/3 100% kan-
sen, waarvan we zeker bij 1 kans de 
video-scheidsrechter miste om hem 
goed te keuren. Dus eindstand was 2-
4. 
 
Al met al 3 moeizaam verdiende pun-
ten, maar toch met z'n allen over de 
streep weten te kunnen trekken! Op 
naar aanstaande zaterdag waar we 
thuis om 12.00 uur tegen GVV'63 zul-
len aantreden. Alle support is welkom. 
Dus voel je genoodzaakt om ons te 
komen aan te moedigen.

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 
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Op zaterdag 11 december gaan we 
Boutdraaien! Will en Ad staan weer te 
popelen om heerlijke prijzen uit te 
delen. Naast opperpresentator Ad 'ret-
teketet' Cok komt er ook een DJ de ge-
zelligheid opvoeren! 
 
Verkoop 
Het aanschaffen van loten gaat net als 
vorig jaar via een voorverkoop. 
Dit kan online vanaf a.s. zaterdag 6 no-
vember tot en met zaterdag 4 decem-
ber via www.wilhelmina26.nl/boutdraai.  
 
Mocht je dit lastig vinden, spreek dan 
Will Schouten of Jari Colijn aan. Zij hel-
pen je graag verder om toch lootjes te 
kopen. 
 
Het kan ook voorkomen dat we een 
aantal rondes fysiek in de kantine gaan 
verkopen. Dit is wel afhankelijk van de 
situatie. (Corona-maatregelen / voort-
gang voorverkoop) 

De lootjes zijn 1 euro per stuk. We 
draaien 5 prijzen per ronde via het rad. 
 
Super Ronde 
Deze 2021-editie hebben we ook een 
super ronde! We klappen erop met 5 
spectaculaire prijzen, mede mogelijk 
gemaakt door Ronald Stupers en Al-
tena Witgoed. 
 
Prijzen 
- Hoofdprijs: airco inclusief installatie 
- Prachtige Toshiba Smart TV 
- Dolce Gusto koffie apparaat 
- Tafel Grill 
- XL Kerst-boodschappenpakket 
 
Verkoop 
Dit betreft een aparte ronde.  
De lootjes zijn 5 euro per stuk. 
Trekking is middels een cijfersysteem.  
Bij aanschaf krijg je een nummer die 
vervolgens in de grabbelton gaat. 
  

Afhalen prijzen 
De meeste prijzen kunnen een week 
later op 18 december afgehaald wor-
den. 
We melden vooraf om welke dit gaat. 
 
Tijd: 09.00 – 12.00 uur 
Locatie: Sportpark de Ebbe 
 
Tot slot 
Roep vooral vrienden, familie en ken-
nissen op om ook lootjes te kopen! 
Het ideale is dat je niet persé bij de 
trekking aanwezig hoeft te zijn. 
 
Met feestelijke groet, 
Will, Ad en Jari 

Boutdraaimiddag Show – verkoop gaat a.s. zaterdag van start! 

 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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Naam, leeftijd en woonplaats? 
Jan van Tilborg, 67 jaar oud en woont al 
een aantal jaren in Veen. Is  getrouwd 
met Sietske en heeft 3 kinderen en 3 
kleinkinderen. ‘’Mijn vader komt uit Wijk 
en Aalburg en mijn moeder oorspronke-
lijk uit Eindhoven. Ikzelf ben geboren in 
Amersfoort, maar dat komt omdat wij 
daar tijdelijk hebben gewoond.’’ Daar-
naast passeerden nog een aantal plaat-
sen de familie van Tilborg, echter heeft 
Jan dat niet bewust meegekregen. Dat 
kwam door de jonge leeftijd. Door zijn 
werk (hieronder meer over) heeft hij 
zelfs een tijd over de grens bij onze oos-
terburen gewoond. 
 
Op welke manier ben je betrokken bij 
onze club en hoe lang is dat al het 
geval? 
‘’In ’75 ben ik hier terechtgekomen, na 
een onenigheid bij v.v. Woudrichem.’’ Jan 
heeft 2 jaar als linksbuiten in ons vlag-
genschip mogen spelen. ‘’Als je de foto 
ziet van het 50-jarig bestaan in 1976, 
daar sta ik ook op’’.  Vanwege zijn mili-
taire carrière was hij vaak van huis en 
moest er ook op zaterdag bijverdiend 
worden. ‘’Voordat trainer Pennings over-
leden was, ben ik gestopt.’’  
In zijn tijd in Duitsland (vanwege het 
werk) was hij tijdelijk geen lid, maar bij 
terugkomst in Nederland werd dit direct 
weer omgedraaid. Toen maakte hij ook 
zijn debuut bij de veteranen. Vanwege 
een achillespeesscheuring werden ver-
volgens de voetbalschoenen in de wil-
gen gehangen. ‘’Daar waren ze op mijn 
werk niet heel blij mee. Ik had net de mi-
litaire academie gedaan en werd terug-
geplaatst in Duitsland, toen liep ik die 
lastige blessure op.’’ 
Sindsdien is hij rustend lid geworden en 
bijna wekelijks op de Ebbe te vinden. 
 
Wat voor werk doe je? 
‘’Ik ben 38 jaar beroepsmilitair geweest. 
Daar begon ik als onder-officieer logis-
tiek en sloot af als majoor, dit allemaal 
op logistiek gebied. Ik ben zelf ook nog 
7 maanden uitgezonden geweest naar 
Kandahar.’’ 
 
‘’Als ik nu zie hoe het er daar allemaal 
voor staat, dan denk ik weleens kort 
door de bocht: het is allemaal voor niks 
geweest.’’ 
 
‘’Na mijn pensionering heb ik nog 5 jaar 
als leidinggevende bij Post NL gewerkt. 
Vervolgens een jaartje bij Van Rijswijk 
Auto’s.’’ Daarna dacht Jan: dat kan ik zelf 
ook! Hij startte zijn eigen bedrijf op. ‘’Het 
is een soort bemiddelen, mijn klanten 

zoeken een bepaald soort auto. Dan ga 
ik daar naar op zoek. In de meeste ge-
vallen komen deze door de prijs uit het 
buitenland. Daarnaast heb ik zelf ook 
nog een aantal auto’s staan waarmee ik 
adverteer, meestal tussen de 5.000 en 
10.000 euro.’’ Het is eigenlijk een uit de 
hand gelopen hobby geworden. 
 
Hobby’s naast Wilhelmina’26? 
Naast zijn autobedrijf en voetbal volgt 
Jan actief de politiek op de voet. ‘’Ik heb 
een flinke tuin, dus ook tuinieren is een 
hobby van me. Zolang als ik het kan, 
probeer ik het zelf bij te houden. Zo ben 
je ook in de buitenlucht en uiteraard in 
beweging.’’ 
 
Favoriete artiest/muzieksmaak? 
Daar kwam overtuigend Duitse schla-
gers naar boven. ‘’Dat genre staat op 
nummer 1, maar daarnaast houd ik ook 
van popmuziek. Denk dan aan de Sto-
nes en Elvis, allemaal geweldig! Ik kan 
ook zeer genieten van Danny Vera’’. Als 
er op zaterdagavond een Schlagerfesti-
val  wordt uitgezonden, dan staat in 
huize van Tilborg de televisie op het 
Duitse net afgestemd. 
‘’Ik vind daarnaast André Hazes een 
topper, dat is echt een rasartiest.’’ Zelfs 
op zijn kantoor bij het leger kwam de 
Amsterdamse zanger door de speakers. 
Met zoon André junior daarentegen 
heeft Jan helemaal niks. Wanneer er 
een nieuwsberichtje voorbij komt, wordt 
het snel weggeklikt. 
 
‘’Met die zoon van de oude Hazes heb 
ik helemaal niks.’’ 
 
Wat is je mooiste voetbalherinnering 
ooit? (als supporter of als speler) 
Tijdens het 50-jarig bestaan is er ge-
speeld tegen een Oostenrijkse ploeg. 
Dat is voor Jan een leuke herinnering. 
Als toeschouwer blijven dat wel de kam-
pioenswedstrijden. ‘’De wedstrijd tegen 
Oranje-Wit en ook die van een paar jaar 
geleden in Breda tegen Barca blijven me 
altijd bij’’. 
 
Waar kunnen ze je ’s nachts voor 
wakker maken? 
‘’Nergens voor, lekker laten liggen. Ik 
slaap als een os!’’. Daarentegen hebben 
we niet te maken met een uitslaper. Elke 
ochtend staat hij tussen 06.00 en 07.00 
uur op, op zondagen kan het weleens 
07.30 uur worden. 
 
Lievelings kantine drankje? 
Daar wordt kort en bondig een ‘Hertog 
Jannetje’ op beantwoord.

 
Favoriete film/serie/tv-programma? 
Er zijn niet direct bepaalde zenders 
waar Jan op afstemt. Vooral pro-
gramma’s over voetbal en de politiek 
voeren de boventoom. Ook voor de 
Schlagerfestivals gaat hij zitten. Daar-
naast is er nog een andere sport die 
wordt gevold en dat is lange afstand 
schaatsen. ‘’Daar kijk ik ook graag naar, 
dat is een eerlijke sport. Eén tegen één 
en de sterkste wint’’. 
 
‘’Voetbal verdwijnt op de achtergrond bij 
Veronica Inside, dat is jammer.’’ 
 
Waar kan jij je echt aan ergeren? 
‘’Dan kom ik toch weer bij de politiek uit. 
Dat is dat steeds dezelfde kliek die een 
enorme bende in Nederland heeft ver-
oorzaakt, of het nu de toeslagenaffaire 
is of de blunders bij de belastingdienst, 
zit te onderhandelen over een nieuwe 
regering. Ik ben tot slot trouwens geen 
Wilders-aanhanger, maar het zou wel 
goed zijn voor de politiek om hem mee 
te nemen in de besprekingen. Door het 
oude zeer van Rutte laten ze hem links 
liggen. Terwijl hij een groot deel van Ne-
derland vertegenwoordigd.’’ 
 
Wie bewonder je / inspireert je / heb 
je een bepaalde held? 
‘’Als we dan toch bij de politiek blijven, 
noem ik Pieter Omtzigt. Die samen met 
Renske Leijten van de SP stelling durfde 
te nemen tegen de rest. En zo de onder-
ste steen boven heeft gekregen. Het is 
nog niet helemaal afgelopen, want hij 
moet nog verder boven. 
Als je ziet wat de gevestigde orde ge-
daan heeft om hem te kielhalen, dat is 
bizar.’’ 
 
‘’Ik heb respect voor mensen die tegen 
de stroom in durven te gaan.’’ 
 
Tot slot: Wat mis je nog bij Wilhel-
mina’26? 
‘’Niets, het is een geweldige club. Res-
pect voor alle vrijwilligers. Het complex 
en de velden liggen er mooi bij. Ook 
petje af voor de werkzaamheden tijdens 
Corona.’’ 
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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


