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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

En dat zijn er 3 op een rij voor ons 1e elftal, de wedstrijd was 
niet van een hoog niveau en we verzuimden ook om de wed-
strijd in de eerste helft al te beslissen. Wat telt is de 0-1 winst 
en de 3 punten die daarmee gepaard gaan. Het eerste elftal 
heeft nu een weekje vrijaf en daarna gaan we proberen een 
goed vervolg aan deze serie te geven met wedstrijden tegen 
Sleeuwijk en Woudrichem op het programma. Het 2e t/m ve-
teranenelftal kwamen om verschillende redenen niet in actie, 
waarbij vooral de wedstrijd van het 2e om een aparte reden 
(spelers Roda Boys een weekendje weg) geen doorgang 
vond. Wel in actie kwamen onze vrouwen thuis tegen 
GVV’63, helaas speelden onze geelzwarten niet hun beste 
wedstrijd en moesten ze de punten na een 1-2 nederlaag 
meegeven richting Gameren. Met volgende week de inhaal-
wedstrijd tegen Sparta’30 op het programma wordt de kans 
geboden dit alweer snel recht te zetten.  

Bij de jeugd konden er gelukkig wel diverse wedstrijden 
doorgaan en dat resulteerde o.a. in een hele ruime neder-
laag voor onze MO13 (0-14), een hele ruime winst van onze 
JO19 bij Drechtstreek (1-7) en een nipte, maar keurige 1-2 
winst van de JO15 bij RWB. De overige uitslagen zijn mij he-
laas niet ter ore gekomen, maar daar kunnen we ongetwij-
feld de verslagen van terugvinden verderop in deze 
Ebbekoerier.  

Komende zaterdag een lekker 
vol programma voor onze 
jeugd en beker- en inhaal-
wedstrijden voor onze senio-
ren. Op de Ebbe is het in de 
middaguren rustig qua wed-
strijden, maar met wedstrij-
den van onze senioren in 
Engelen, Ameide en Waar-
denburg valt er wellicht toch 
nog wat te kijken voor de 
liefhebber.  

Deze week wordt keihard gewerkt aan onze nieuwe dug-
outs voor het hoofdveld en dat belooft iets moois te worden. 
Vooral op de vrijdagochtend zoeken we nog wat handjes en 
spierballen die me kunnen helpen om de nieuwe dug-outs 
op de juiste plaats te krijgen, graag even een belletje of 
appje mijn kant uit als je een uurtje of anderhalf vrij kan 
maken. 

Deze week werden een aantal van onze leden geconfron-
teerd met het plotseling overlijden van een dierbare. Wim 
van Ballegooijen en Teunis Mouthaan hebben we geregeld 
langs het veld kunnen ontmoeten als zij in het verleden een 
bezoek brachten aan een wedstrijd op de Ebbe en de famiie 
van der Steenhoven moest afscheid nemen van hun moeder 
en oma. Vanaf deze plaats wens ik eenieder die hiermee 
een dierbare verliest sterkte met het verwerken van dit defi-
nitieve afscheid.  

Beterschapswensen voor al onze geblesseerden en zieken, 
met in het bijzonder Koos de Bruin die afgelopen week werd 
geopereerd aan zijn knie. Koos kennende zullen we hem 
snel weer mogen ontmoeten op de Ebbe. 

Tot slot…dit weekend is de online verkoop gestart van de 
boutdraaimiddag van zaterdag 11 december aanstaande. 
Lootjes kunnen besteld worden via onze website of persoon-
lijk bij Will of Jari en op de draaimiddag zelf hoef je niet persé 
aanwezig te zijn om toch prijs te hebben! Gemakkelijker heb-
ben we het dit jaar niet voor u kunnen maken.  

Blijf gezond, pas op elkaar en hopelijk tot zaterdag, grt Henk. 

De Voorzitter Vooraf
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Drechtstreek - Wilhelmina ’26 .................................................... 0 – 1

Wedstrijdverslag 1e elftal

Afgelopen zaterdag was de reis naar 
Papendrecht. Al op tijd vertrekken dus. 
Drechtstreek had afgelopen week nipt 
nog verloren van Sleeuwijk met 2-3.  
Onderaan bungelend in de competitie 
wilden zij zich revancheren maar je zag 
dat ze weinig zelfvertrouwen hebben 
en het er op dit moment niet uitkomt. 
Wilhelmina daarin tegen was het gele-
gen om ook deze pot winnend af te 
sluiten na 2 winstpartijen.  Hierdoor 
konden we naar boven gaan kijken 
voor aansluiting in de subtop.  
  
De eerste mogelijkheid is voor Drecht-
streek met een vrije trap. Maar Carlo 
pakt de bal klemvast. In de omschake-
ling is het Wilhelmina dat de eerste 
kans krijgt met Robert. Hij moet met 
links schieten en de bal wordt door de 
keeper uit de hoek getikt. De keeper 
van Drechtstreek is vandaag de beste 
man op het veld en zou nog enkele 
goede reddingen verrichten. Toch bij de 
corner van Kevin, na zijn redding, is het 
Dilan die in een duel de bal kan inkop-
pen. De bal gaat via een been in de 
touwen. Wilhelmina komt al vroeg op 
voorsprong. Dit beloofd wat. 
Wilhelmina blijft beter maar Drecht-
streek krijgt ook wat mogelijkheden na 
niet goed verdedigen. Eerste hun links-
buiten die Willian en uitspeelt en hard 
voor langs schiet. Daarna komt hun 
spits in de 16 in contact met Gerben 
maar de scheids wijst de dubieuze val 
weg. Een goede beslissing. 
 
Na een half uur is er een grote kans 
voor Samuel. Kevin zet met een strakke 
hoge voorzet voor en Samuel kan er 
goed de kop tegenzetten. De keeper 
redt fortuinlijk en tikt de bal naast. De 
tweede grote kans is voor Bart net voor 
rust. Niet goed verdedigen van Drecht-
streek brengt de bal voor zijn voeten. 
Hij kan uit de draai inschieten maar 
strandt wederom op de keeper. Hij is 
echte staan in de weg vandaag. Een 
tweede goal blijft dus uit. Net voor rus 
pegelt een speler de bal vanaf het mid-
denveld op het doel. Carlo weet met 
een goede save de bal naast te duwen. 

Even later loopt Jarno 
tegen geel aan nadat hij 
heeft moet  corrigeren na 
balverlies van Gerben. Op 
slag van rust is Bart nog 
gevaarlijk met een venijnig 
schot. 
 
In de rust geeft Hans aan 
om alert te zijn. Drecht-
streek zal proberen terug 
te komen in de wedstrijd. 
De eerste kans is voor Ro-
bert. Bij een voorzet van 
links komt de bal via de 
kruin van Samuel in de 
voet. Helaas komt hij een 
teen tekort om de bal 
goed te raken en gaat de 
kans verloren.Na 55 minu-
ten komen Remco en Ger-
brand  in het veld voor 
Jarno en Bart. Drecht-
steek moet ook wisselen 
in verband met een bles-
sure.  
 
Drechtstreek is de 2e helft 
beter en geeft meer weer-
stand. Wilhelmina zakt 
verder weg en de wed-
strijd is van een matig niveau. In de 71 
minuut komt Djordi in het veld  voor Sa-
muel. Gerbrand  krijgt de 3e grote kans 
op de 0-2 maar alleen afgaand op de 
keeper blijft deze goed staan en schiet 
Gerbrand hard tegen hem aan. Dan 
aan de andere kant weet Drechtstreek 
te scoren. Helaas geeft de linksbuiten 
in buitenspelsituatie de laatste tik tegen 
de bal. De goal wordt terecht afge-
keurd. Wilhelmina komt er niet goed uit 
en staat ver terug. Drechtstreek krijgt 
nog een vrije trap op de rand zestien 
maar deze wordt in de muur gescho-
ten. Tien minuten voor tijd komt Chris-
tiaan in het veld voor Kevin. Met het 
eerste wapenfeit van Christiaan gaat 
een hard schot van afstand net naast. 
In de 90 minuut moet Carlo nog red-
ding brengen op een verdwaald schot. 
In de 95 minuut krijgt Robert nog geel 
bij een overtreding. 

 
De scheids laat lang doorspelen maar 
fluit uiteindelijk af en Wilhelmina wint 
weer. Nu met 12 punten staan we op 
de 5e plaats in de subtop. Nu komen er 
wedstrijden aan tegen Sleeuwijk en 
Woudrichem. Sleeuwijk pakte afgelo-
pen week 4 punten en doen goed mee.  
Het wordt dus een mooie derby in 
Sleeuwijk. Daar zien we hopelijk onze 
wel bekende Knoopjes en Ruben. Mis-
schien krijgen we nog wel de uitnodi-
ging om daarna met het elftal te mogen 
komen eten in de “Heerlijckheid”. Zou 
toch leuk zijn als sponsor van weleer.  
 
Komende zaterdag is er rust voor ons, 
we zijn tenslotte uit de beker.  De week 
erop de 20ste dan begint het dus weer 
in Sleeuwijk om 15.00 uur. Bent u er 
ook bij om ons te steunen en weer naar 
een overwinning te schreeuwen. 

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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Afgelopen dinsdag ben ik geopereerd 
aan mijn knie en ik wil iedereen bedan-
ken voor de belangstelling, maar in het 
bijzonder de vrijdagploeg vanwege de 
grote fruitmand die ik heb ontvangen. 
Het herstel verloop voorspoedig en ik 
hoop volgende week weer aanwezig te 
zijn op de Ebbe. 
  
Groeten, 
Koos de Bruin 

Bedankt! 

Advertenties

Aanstaande vrijdag worden onze 
splinternieuwe dug-outs bezorgd. 
Om deze te kunnen plaatsen, zijn we 
zoekende naar een 4-tal vrijwilligers.  
Het gaat om wat 'sjouwwerk'. Uiteraard 
wordt er voor de koffie gezorgd. 

 
Kun jij op vrijdag 
12-11 tussen 09.00 
en 11.30 uur? 
Meld je dan bij  
Eddy Hendriks  
(06-52680173). 
 
Alvast bedankt!

Handjes gezocht! 

Op zaterdag 8 januari mogen we hopelijk de Nieuwjaarsreceptie organiseren. 
Mocht deze doorgaan, dan hebben we traditiegetrouw ook een gast in ons mid-
den. We hebben hoog ingezet en hebben een meervoudig 'kletskampioen' kun-
nen strikken. Meer info volgt. 

Nieuwjaarsreceptie

Op vrijdagavond 19-11 staat er weer 
een dartavond op het programma. 
Je kunt jezelf inschrijven online (dart-
knop in het menu), in de kantine of via 
Jaap de Waal.

Darten – tweede ronde
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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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Het komt steeds vaker voor dat mensen vragen om foto’s die in De Ebbekoe-
rier staan. 
 
In overleg met de fotograaf is er besloten om hier een vast tarief voor te han-
teren van €8,- inclusief gebruiksrecht binnen familiepublicaties en zo mogelijk 
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 duidelijk 
e-mailonderwerp, bijvoorbeeld: nabestelling foto Ebbekoerier. Geef ook dui-
delijk aan om welke foto het gaat. Na het sturen van de mail wordt er contact 
met je opgenomen over de betaling en het ontvangen van de foto. 
 
Let op: op het moment dat de betaling binnen is, wordt de foto pas gestuurd! 

Sinds afgelopen zaterdag is het moge-
lijk om lootjes te kopen voor onze ge-
zellige Boutdraai. 
 
Naast Ad van het rad is DJ Theo v.d. 
Wiel aanwezig om tijdens de trekking 
en ook daarna de gezelligheid op te 
voeren. Per ronde verloten we 5 prijzen, 
denk dan aan heerlijke vleesschalen, 
kalkoenen, kippen en nog veel meer!  
Iedereen mag meedoen! 
 
Lootjes kopen - 1 euro per stuk 
Het aanschaffen van loten gaat net als 
vorig jaar via een voorverkoop. Dit kan 
online via onderstaand formulier. (af-
hankelijk van de online voorverkoop 
wordt er evt. ook nog fysiek in de kan-
tine verkocht.) 
 
Indeling 
De reguliere loten worden willekeurig 
verdeeld over de verschillende rondes. 
De indeling publiceren we vervolgens 
op onze website. Ook in de kantine lig-
gen op de 11e deze lijsten klaar. 
 
---------------------------------------- 
 
Maak kans op o.a. een luxe airco! 
Super Ronde - 5 euro per stuk 
Nieuw dit jaar, de Super Ronde! Een 
aparte ronde met spectaculaire prijzen! 
De loten zijn 5 euro per stuk en zijn niet 
gekoppeld aan het rad. Trekking gaat 
middels een nummer, dat gekoppeld is 
aan je naam. 
 
HOOFDPRIJS:  
❄ Airco incl. installatie t.w.v. € 1350,- 
 
Prijs 2 t/m 7 
📺  Toshiba 43'' Smart TV 
☕   Nespresso Vertuo Next apparaat 
🔥  Inventum Teppanyaki Grill/Bakplaat 
🎅 XL Kerstpakket 
⚽  2 VIP-Tickets RKC Waalwijk  
      - Fortuna Sittard incl. parkeerkaart 
⚽  2 VIP-Tickets RKC Waalwijk  
      - Fortuna Sittard incl. parkeerkaart 
 
* Betreft de Mitsubishi Split Airco MUZ-
HR25VF met complete installatie. 
Deze prijs is niet inwissel- en over-
draagbaar. Een upgrade naar een ho-
gere capaciteit unit is in overleg met 
Dani Stupers mogelijk. 
 
De Super Ronde wordt mede mogelijk 
gemaakt door Dani Stupers (Airco4All), 
Altena Witgoed en COOP van Wijlen. 
 
Tot slot 
We gaan er weer een gezellige mid-
dag/avond van maken. Met hopelijk 
veel rondes en ouderwetse gezellig-
heid!

Verkoop Boutdraai begonnen

Foto’s uit De Ebbekoerier
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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

Flügel Après Ski Party
Op zaterdag 27 november wordt de kantine omgetoverd tot de Flügel Après Skihut. Het is zeker de moeite waard om te blij-
ven hangen, dit gaat een topper worden! 
 
Bijzijn is meemaken!!
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RWB JO15-2 – Wilhelmina’26 JO15-1........................................... 1-2

Wedstrijdverslag JO15-1

Zaterdag 6 November 
  
Tja, waar zullen we beginnen vandaag. 
We beginnen maar even om Emmelien 
heel veel beterschap toe te wensen. Bij 
de vorige wedstrijd raakte zij gebles-
seerd aan haar voet. We hopen haar 
weer gauw te mogen zien op de EBBE. 
  
Over tot de orde van de dag. En dat 
was me een dag zelfs de emoties van 
de tegenstanders gingen op en neer. 
We begonnen aan de wedstrijd onder 
een koud windje, maar daar deinsde 
onze speler niet voor terug. We waren 
goed aan gekleed en gaan er vol tegen 
aan. RWB komt gelijk goed op zetten 
en hebben al een goede kans maar 
Luuk staat goed op te letten. Het gaat 
de 1ste helft vrij gelijk op al heeft RWB 
toch wel de overhand. Onze 1tse kans 
komt vanuit Niels deze geeft hem mooi 
voor op Sam maar komt helaas niet 
goed uit. Het blijft op en neer gaan. De 
kansen komen wel maar gaan er niet 
in. We gaan de rust in met 
0-0. 
  
De 2de helft brengt de nodige span-
ning met zich mee. We komen weer 
goed op zetten en hebben gelijk een 
kans deze gaat over. We gaan verder 
met voetballen en de kansen voor ons 
komen nu, Kim mist net. Maar dan 
breekt Jurre door maar deze komt op 
de paal. Maar de wedstrijd krijgt ineens 
een hele andere wending. Er word wat 
van gezegd van de zijkanten. Het zou 
fijn als de scheids toch wel een beetje 
eerlijk gaat fluiten. Wij zijn er een beetje 
van ontdaan en RWB weet daar ge-
bruik van te maken. Deze maken de 1-
0, oke nog niets verloren. Er bestaat 
nog iets als karma en jawel door een 
mooi overspel maken wij de  
1-1 dik verdient Mees. Hij gaat nu zelfs 
vrije trappen weg geven aan zijn eigen 
partij die echt ONNODIG waren, als je 
voor zulke overtredingen fluit, kun je 
net zo goed niet fluiten. Maar we krij-
gen weer een mooie kans van Jurre 
deze word neergehaald in de 16 en wat 

gebeurt er opstaan niets aan de hand. 
Hij is wakker aan het worden. Door een 
overtreding op Evy krijgen we een in-
gooi. Kim gooit de bal in en door wat 
gerommel krijgt Mees de bal weer op 
zijn voet 1-2. Goed gedaan meiden en 
jongens. Nog even volhouden. Maar 
dan gebeuren er dingen dat de scheids 
er klaar mee is en loopt het veld af. Hij 
gaat er iemand van het bestuur bij 
halen en deze beweerd dat hij goed 
fluit. Dat is toch heel knap als je over 
iets kan oordelen wat je niet ziet. We 
gaan verder en de vrije trappen vloeien 
weer rijkelijk voor RWB. Maar ja het 
klokje is ook wel belangrijk om in de 
gaten te houden. Na 4 vrije trappen 
houd hij het dan toch maar voor gezien 

en ziet hij in dat hij zijn team niet aan 
een gelijk spel kan helpen.    
  
De jongens en meiden hebben krachtig 
stand weten te houden tegen dit team 
en dan is deze overwinning dik ver-
dient. 
  
Zaterdag 13 november hebben we 
geen wedstijd. Daarna gaan we UIT 
naar WASPIK JO15-1 deze wedstrijd 
vind om 13:00 uur plaats.

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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 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

GDC JO10-1 – Wilhelmina’26 JO10-1 ........................................... 5-4

Wedstrijdverslag JO10

Zaterdag 6 november 
 
We hadden vandaag weer een uitwed-
strijd bij GDC. We hebben wat goed te 
maken omdat we de vorige x met 4-3 
net verloren hadden.  
 
We gaan de wedstrijd beginnen en we 
komen er gelijk goed in! Het begint aan 
rommelig. Brendt weet de bal goed af 
te pakken. We proberen de bal goed in 
bezit te houden. Maar GDC is sterk en 
pakt de bal af. Dave weet toch de bal 
bij tijs te krijgen deze geeft hem af aan 
Noud en scoort de  
0-1. Het gaat erg op en neer! We krij-
gen nog een mooie kans maar de bal 
komt niet goed uit, en deze gaat helaas 

naast. GDC komt eraan, en helaas 
hebben Giel en Noel hier geen ant-
woord op 1-1. Rick probeert wat hij kan 
en staat echt goed te keepen! Maar 
GDC is toch net iets sterker en maakt 
al gauw de 2-1. Nog niets verloren. Ook 
Damian krijgt weer een mooie kans 
maar deze schiet hij op de paal! 
Daarna is GDC weer aan de beurt en 
de 3-1 staat. Tijs weet er net voor de 
rust 3-2 van te maken! We gaan even 
naar binnen en na de rust is er werk 
aan de winkel. 
 
We komen het veld weer op en zijn er 
weer klaar voor. Maar helaas we ston-
den een beetje te slapen en daar 
weten ze bij GDC gebruik van te 

maken 4-2. We hebben toch best een 
flink doel om in te scoren maar ze wil-
len er niet in. GDC weer de 5-2 ervan 
te maken. Kom op boys nu jullie weer 
en jawel daar is Dave en weet de stand 
naar 5-3 te draaien! We hebben nog 
tijd op de klok en moeten daar gebruik 
van maken. WIL'26 krijgt nog een hoek-
schop deze komt op het hoofd van een 
speler van  GDC en dat is 5-4. Helaas 
blijft er geen tijd meer over en is dat de 
uitslag.  
 
Weer goed jullie best gedaan jongens. 
Volgende week een thuis wedstrijd om 
9:00 uur. 
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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


