
Speelt in de zaterdagcompetitie van de KNVB 
( 0416-691682 
www.wilhelmina26.nl

Kantine versieren;  

hulp gevraagd! 
 

Update boutdraai 
 

Nieuwe leden



Sportterrein: “DE EBBE”  
Maasdijk 20a, 4261 AD Wijk en Aalburg 
Postbus 41, 4260 AA Wijk en Aalburg 
Tel. 0416-691682 
Website: www.wilhelmina26.nl 
E-mail: info@wilhelmina26.nl 
 
 Bestuur:  
Algemeen voorzitter:  
Henk Treffers, Tel.: 06-22020537 
voorzitter@wilhelmina26.nl 
 
Secretaris:  
Will Schouten, Tel.: 06-51278005 
secretaris@wilhelmina26.nl 
 
Penningmeester: 
Roel van Dijk, Tel.: 06-53384473 
penningmeester@wilhelmina26.nl 
 

 
Technische Commissie:  
Marcel de Waal, tel. 06-41188020 
tc@wilhelmina26.nl 
 
Wedstrijdsecretaris senioren: 
Marcel Mans, tel. 06-26873805 
wedstrijdzaken@wilhelmina26.nl 
 
 
Sponsorcommissie:  
Henk Treffers, Tel.: 06-22020537 
 
Eddy Hendriks, Tel.: 06-52680173 
 
Roel van Dijk, Tel.: 06-53384473 

Jeugdcommissie:  
Jeugdcoördinators 
Jeroen van Herwijnen 
jeugd@wilhelmina26.nl  
Sjon Oremans en Dilan van Son  

JO-19 en JO-15 
Marcel Beverlo  

MO-13, JO-12, JO-10 
Hans Hoevenaaren  

JO-9, JO-7 en kabouters 
 
Wedstrijdsecretaris junioren 
Marcel Mans, tel. 06-26873805 
wedstrijdzaken@wilhelmina26.nl 
 
Algemene bestuursleden 
Eddy Hendriks 
Jan Arendse 
Johannes Versluys 
Goof v.d. Nieuwegiessen 
 

 
Supportersclub:  
Ans Nieuwkoop, Tel.: 06-42323223 
 
 
Kantine:  
Beheer 
Dik van Anrooy, Tel. 0654391653 
kantine@wilhelmina26.nl 
 
Planning 
Evelien Schuwer, Tel. 0621439217 
 
 

Website / Social media:  
Jari Colijn, Tel.: 06-14336021 
jari@wilhelmina26.nl 
 
 
 
 
Redactieadres:  
Kelly van Tilborg, Tel.: 06-83205534 
ebbekoerier@wilhelmina26.nl 
 

 
Ledencontributie per jaar:  
Actief seniorlid: _____________ € 160,00 
Rustend seniorlid:____________ € 90,00 
Junioren (O19/O17/O15): _____ € 110,00 
Pupillen (O13/O11/O9/O8): _____ € 80,00 
Jeugd O7 / Kabouters (t/m 5 jaar):  € 0,00 
 

 
Abonnement op de Ebbekoerier:  
Ebbekoerier thuisbezorgd  
in Wijk en Aalburg en (Oud-)Heusden  
of afgehaald in de kantine: _____ € 40,00                
Ebbekoerier per post: _________ € 65,00

CLUBBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING WILHELMINA ’26

70e jaargang 
22 nov. 2021 

Verschijnt  
iedere week,  

behalve tijdens  
de zomer- en  

winterstop

SPEELT IN DE ZATERDAGCOMPETITIE KNVB - 2E KLASSE DISTRICT ZUID 1

Advertenties



Als we heel eerlijk terugkeken op de wedstrijd in Sleeuwijk, 
konden we eigenlijk concluderen dat de wedstrijd geen win-
naar verdiende. De meest gelukkige had wellicht de 3 pun-
ten kunnen behalen als het balletje een keer goed was 
gevallen, maar echt hoogstaand was het niet in de trieste 
ambiance met (bijna geen) supporters. Zaterdag wacht ons 
het altijd lastige Woudrichem en mogen we weer proberen 
om de maximale buit binnen te halen. Het 2e elftal bleef 
(verstandig) van het veld na een positieve besmetting in de 
begeleiding en het 3e elftal is ongetwijfeld het team wat dit 
seizoen het minst in actie is gekomen. Dat verraste ook vol-
komen hoogvlieger OSC’45 dat met een 4-0 nederlaag huis-
waarts werd gestuurd. De doelpunten die ik in de 2e helft 
zag waren beauty’s en dit team moet zeker in staat zijn om 
bij de 1e 5 te eindigen in hun competitie. Het 4e elftal mocht 
naar koploper Woudrichem en verloor daar met een duide-
lijke 10-2 van de plaatselijke trots, met zaterdag BZC’14 op 
visite wacht weer een stevige kluif. Onze veteranen en vrou-
wen mochten ‘genieten’ van een vrije zaterdag.  

De JO19 ging een prima 1-4 winst halen bij Hardinxveld, 
JO15 mocht de andere kant uit naar Waspik en verloor daar 
in een doelpuntrijke wedstrijd met 6-3. Sleeuwijk JO12 werd 
thuis met 2-3 verslagen door onze JO12 en de JO7 liep 
tegen een vrij unieke nederlaag aan tegen Sleeuwijk (3-1). 
De andere wedstrijdjes werden door de JO7 overigens wel 
gewonnen. De JO9 was een maatje te klein voor Zwaluw 
VFC en verloor met 0-5 en ook de JO10 moest op een dui-
delijke wijze ervaren dat WSC JO10 net wat verder is op dit 
moment: 8-1. Door keihard te blijven trainen kunnen de re-
sultaten alleen maar verbeteren gaandeweg het seizoen.  

De clubs in onze omgeving 
gaan op verschillende manie-
ren om met het corona-beleid 
zoals ons dat vanuit over-
heidswege wordt opgelegd. 
Een club als GDC dat met 
ruim 30 besmettingen stevig 
werd getroffen in het afgelo-
pen weekend zal er mijns in-
ziens verstandiger mee 
omgaan dan een andere re-
gioclub die mensen vroeg om zoveel 
mogelijk zelf stoelen mee te brengen omdat het terras waar-
schijnlijk niet voldoende stoelen beschikbaar heeft. Zelf hou-
den we ons aan de regels dat we geen publiek langs de lijn 
op ons complex toestaan, dat we controleren op de corona-
app in de kantine en dat we zorgen voor voldoende zitplaat-
sen in de kantine. Ongetwijfeld zal er ook op onze manier 
van aanpak wat aan te merken zijn, maar we proberen ons 
zoveel mogelijk te houden aan de regels en tot op heden 
gaan onze leden daar gelukkig op een positieve manier mee 
om.  

Afgelopen week was er ook een kleine bijeenkomst met bar-
medewerkers die zoals wij dat zien ‘de harde kern’ vormen. 
Deze enthousiaste groep wil de komende tijd mee gaan hel-
pen zodat we nog meer stabiliteit kunnen creëren rond het 
bar- en keukengebeuren in onze kantine. Mocht u of jij daar 
ook onderdeel vanuit willen maken (dus frequent een bar-
dienst draaien) geef dan even een seintje aan Evelien of aan 
ondergetekende.  

Positief is ook de online lotenver-
koop voor de boutdraaimiddag, 
in welke vorm die zal worden ge-
houden (live, online of een com-
binatie) zal pas later bekend 
worden. Feit is dat de verkoop 
als een tierelier gaat, dus wil je 
zeker zijn van loten…meld je 
snel aan via onze website of 
door een telefoontje naar Jari te 
doen.  

Allemaal een fijne week gewenst 
en hopelijk tot snel weer, grt 
Henk.  

De Voorzitter Vooraf

3

Biologisch brood - groenten - 
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streekproducten

Torenstraat 2 
4261 BH  WIJK & AALBURG 
Telefoon : 0416-691662 
www.gerardensuus.nl 
info@bakkerijhardeman.nl 
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Beste Kanaries, 
 
Na de domper van vorige week tegen 
Engelen, had het vierde elftal van Wil-
helmina wat goed te maken. De num-
mer 1 van de competitie was aan de 
beurt om het verjongde team uit te tes-
ten. Woudrichem 5 is nog ongeslagen 
in de competitie en was bereid om 
deze reeks uit te bereiden. Het strijd-
plan voor de zaterdag is in de loop van 
de week uitgekiemd op de trainingen. 
Het plan was om de ruit van Johan 
Cruijff toe te passen. Een 1-4-1-2-1-2 
opstelling werd uitgedokterd en toege-
past.  
 
Vol goede moed ging 
de L’Equipe van Jan 
Sap naar Woerkum. 
Na een korte warming 
up, moesten de basis-
elf het vuur meteen 
aan de voeten leggen 
van de koploper. De 
eerste 20 minuten 
waren boven niveau, 
de tegenstander werd 
onder druk gezet en 
voetballend was het 
fenomenaal. Door een 
diepe bal die af werd 
gerond in de korte 
hoek stonden we op 1-
0 achterstand. De 
moed werd niet opge-
geven en de strijdlust 
bleef in de ploeg. Uit-
eindelijk na een afge-
dwongen corner stond 
onze aanvoerder Roe-
land op, om een abso-
lute wereldgoal te 
maken. De 1-1 die 
toen op het scorebord 
stond was zeker niet 
geflatteerd en wilden 
we vast houden tot de 
rust. Dit is helaas niet 
gelukt en gingen rus-
ten met een 4-1 stand. 
In de rust werd er po-
sitief terug gekeken op 

de eerste helft, dit was iets om door te 
zetten. De aftrap was voor Wilhelmina, 
die meteen door gingen waar ze in de 
eerste helft gebleven waren, maar het 
mocht niet baten. De 5-1 kwam op het 
scorebord door de doorgaans betrouw-
bare nummer 7 van het vierde, Christi-
ano Ricardo had met een ongelukkige 
handsbal een penalty veroorzaakt. De 
wedstrijd was op dat moment ge-
speeld, na de aftrap begon Wilhelmina 
weer aan een paar uitgetikte aanval-
len. De bal kwam op een gegeven mo-
ment uit bij een geleende speler van ‘t 
twidde. Luuk Benschop streept hem in 
de kruising en de hoop kwam terug. De 
wilskracht was er maar de kracht niet. 

Het vierde elftal van Wilhelmina viel als 
een kaartenhuis in elkaar en de uitein-
delijke stand kwam uit op een 10-2. De 
scheidsrechter maakte (gelukkig) 
vroegtijdig een einde aan de wedstrijd 
door een ongelukkige tiende goal van 
woerkum die door de keeper zijn hand 
glipte.  
 
De focus wordt op volgende week ge-
legd tegen BZC’14 4 gelegd. Der 
Mannschaft van Jan Sap wil weer pun-
ten pakken, en zijn gemotiveerd om de 
momentele nummer 2 ook het vuur 
aan de schenen te leggen. 
 
M.v.g. De Man Of The Match 
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Woudrichem 5 – Wilhelmina’26 4 ............................................ 10 – 2 

Wedstrijdverslag 4e elftal



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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We hopen nog steeds dat jullie de trekking live mogen bijwonen. Dat wordt binnenkort duidelijk. Hoe dan ook, de Boutdraai 
gaat altijd door. Desnoods met een livestream! 
 
Vind je het lastig om online te bestellen? Vul dan onderstaand briefje in. 
Deze kun je vervolgens afgeven achter de bar of bij Jari Colijn en Will Schouten.

Update Boutdraai 

In de afgelopen weken zijn er weer  
diverse nieuwe leden bijgekomen; 
 
De jongste is Ismée Wolters.  
 
Bij de kabouters van Goof zijn Mason 
Eek, Abe Benschop en Luuk Hartgers de nieuwste aanwinsten. 
 
Bij de MO13-1 zijn dat Gabriela Veloz Oviedo en Mumtaas Omar. 
 
Het 4e is versterkt met Abdoel (Appie) Eroglu en Leroy Weijters. 
 
Willem Kuijntjes was natuurlijk al een bekend gezicht binnen de club maar is nu 
ook lid en gaat Marcel de Waal assisteren ion de TC. 
 
Allemaal hartelijk welkom bij onze vereniging en heel veel plezier gewenst!

Nieuwe leden
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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

Veensesteeg 15 
4264 KG  Veen 
Tel.: 0416-691241 
Fax: 0416-692822 
E-mail: info@altena-bv.nl



Op maandag 6 dec. gaan we de kan-
tine weer in de kerstsferen versieren. 
Omdat we niet weten hoe het alle-
maal gaat lopen gaan we toch de 
kantine versieren voor de kerst. Dit 
gaan we doen op maandag 6 decem-
ber. Daarvoor zoek ik nog hulp van 
moeders en vaders die de Suppor-
tersclub een handje willen helpen. We 
willen rond 7 uur beginnen. Velen 
handen maken licht werk, dus als er 
vele handen zijn dan duurt het niet 
lang. Heb je zin en tijd om ons hierbij 
te helpen? Stuur mij dan even een 
berichtje!  
 
Groetjes Ans Nieuwkoop 
(0642323223) 

Versieren kantine: Hulp gevraagd! 
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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

T: 0416-697431 
M: 06-53431399  

 
Breestraat 21, Heusden 
info@baxtechniek.nl

VOOR VERWARMING, LOODGIETERSWERK, 
WARMTEPOMPEN, VENTILATIE, DAKBEDEKKING  

EN UW NIEUWE BADKAMER
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Intro 
Deze keer is de 19-jarige Kaj van Pelt 
aan de beurt. Hij woont samen met zijn 
ouders en zus Bo al wat jaren in Wijk en 
Aalburg, maar is toentertijd geboren in 
Genderen. 
‘’Ik heb al dik 2 jaar een relatie met Sa-
bine. Zij woont in Schaijk, dat is natuurlijk 
wel eindje weg. Of ik ooit uit Wijk en Aal-
burg weg wil is de vraag, maar ik denk 
dat we ooit tussenin gaan wonen. Je 
weet nooit hoe het gaat lopen.’’ 
 
Op welke manier ben je betrokken bij 
onze club en hoe lang is dat al het 
geval? 
‘’Ik ben nu speler van het 2e elftal en ben 
sinds klein af aan al lid van de club en 
gestart bij de Kabouters.’’ Kaj heeft ook 
geen tussentijdse overstap gemaakt en 
is Wilhelmina in al die jaren trouw geble-
ven. Daarnaast is hij ook en tijdje jeugd-
trainer geweest, samen met Koen v.d. 
Maaden. ‘’Dat vond ik heel leuk, helaas 
was het door school en tijdgebrek niet 
meer te combineren. Anders was ik niet 
gestopt.’’ In de toekomst ziet hij zich 
zeker terug als trainer op het veld. 
 
Wat voor werk doe je? 
Op dit moment heeft de bezige bij zelfs 
2 banen. Hij werkt al 4,5 jaar bij ’t Hart 
van Genderen en heeft van zijn stage 
ook een baan kunnen maken bij Refresh 
Your Fitness. 
‘’Ik volg nu de HBO-studie Social Work 
aan Avans in Den Bosch. Als ik het kort 
moet uitleggen heeft het veel met de 
mentale gezondheid van mensen te 
maken. Ik zou het heel mooi vinden als 
ik in de toekomst sport en dat stukje 
mentaal kan gaan combineren, om er 
vervolgens mijn job van te maken.’’ Hij 
maakt vervolgens de verwijzing naar het 
tv-programma ‘Obese’, waarbij dit goed 
tot uiting komt. 
 
Hobby’s naast Wilhelmina’26? 
‘’Toevallig speel ik ook op een andere 
manier voetbal, maar dan op de Playsta-
tion. Ik ben fanatiek FIFA-speler.’’ Daar-
naast is Kaj graag onder de mensen. 
Uiteraard met zijn vriendin, maar ook fa-
milie en vrienden krijgen de nodige aan-
dacht. Ook is hij niet vies van een 
feestje. 
 

‘’Ik ben graag actief,  
ik kan niet stil zitten.’’ 

 
Favoriete artiest/muzieksmaak? 
Opvallend om te horen was dat er een 
oude ziel in Kaj schuilt. ‘’Ik luister graag 
naar Queen en dat soort popmuziek. 
Ook de film van Queen heb ik bezocht. 

Ik heb een Spotify-lijst die start bij de 
60’s en gaat door tot muziek uit de 90’s.’’ 
 
Hij is zelfs een keer op bezoek geweest 
bij Radio 2. ‘’Dat was heel vet, we heb-
ben toen het TOP2000-café bezocht, 
echt een leuke ervaring. Ik luister ook elk 
jaar.’’ Voor de rest past hij zich makkelijk 
aan. ‘’De Feestweek is natuurlijk fantas-
tisch. Ik geef alleen niet veel om rapmu-
ziek. Er zitten grappige nummers tussen, 
maar voor de rest is dat niks voor mij.’’ 
 
Wat is je mooiste voetbalherinnering 
ooit? (als supporter of als speler) 
We gaan een paar seizoenen terug de 
tijd in. ‘’Dat was sowieso, als aanvoerder 
zijnde, het winnen van de Aalburg Cup. 
ik weet niet zeker meer in welk team ik 
speelde, volgens mij de A-2 of de B. Dat 
was voor mij een heel bijzonder mo-
ment. Tuurlijk stelt het niet veel voor, 
maar je wint toch van de omliggende 
clubs.’’ 
 
Daarnaast staat er ook een ander ‘ge-
nietmomentje’ in het geheugen gegrift. 
Dat was het teamweekendje met de A-
junioren. ‘’Dat was zo vet en gezellig. 
Jan Hendriks, Jeroen van Herwijnen, 
Geron ‘de Morrie’ de Bruin en André van 
Loon waren toen ook mee. Echt onver-
getelijk.’’ 
 

‘’Ik ben iets meer dan een globale  
kijker, ik let op andere dingen  

tijdens een wedstrijd.’’ 
 
Waar kunnen ze je ’s nachts voor 
wakker maken? 
De vorige kandidaten moest je vooral 
laten liggen. Maar hier ligt het even an-
ders. 
‘’Je kunt me gerust wakker maken voor 
een goede voetbalpot. Ik kijk ook op een 
andere manier naar wedstrijden. Er zijn 
ook momenten dat ik een boekje erbij 
pak en dingen opschrijf. Een keertje ana-
lyses maken lijkt me ook leuk. Tactieken 
vind ik heel interessant.’’ 
 
Lievelings kantine drankje? 
Het gaat veel over sport, maar nu komt 
er toch iets ongezonds bovendrijven. Ui-
teraard heeft hij groot gelijk, want een 
flesje Hertog Jan mag er op zijn tijd 
zeker ingaan. Natuurlijk enkel als hij niet 
hoeft te rijden. Dan komt er geen alcohol 
aan te pas. 
 
‘’In bijvoorbeeld appelsap zitten trou-
wens ook veel suikers, je word er hele-
maal gek van als je er over na gaat 
denken.’’ 
 

Favoriete  
film/serie/ 
tv-programma? 
Vroeger werd er 
veel gekeken naar 
Disney-films, de 
klassieker ‘Cars’ 
stond op de  
herhaling.  
Tegenwoordig mag het wel wat stoerder 
en mogen de ‘Pirates films’ met Johnny 
Depp aan het lijstje worden toegevoegd. 
 
Waar kan jij je echt aan ergeren? 
Tijdens het gesprek was het al goed te 
merken, maar dat werd nu dubbel en 
dwars bevestigd. Kaj staat heel positief 
in het leven en straalt dat ook zeker uit.  
‘’Ik mag iedereen en ben heel flexibel. 
Als ik echt moet kiezen dan gaat het 
over gasten die proberen het mannetje 
te zijn, daar heb ik het niet zo op.’’ 
 
Wie bewonder je / inspireert je / heb 
je een bepaalde held? 
Het leek net of hij zat te wachten totdat 
deze vraag aan de beurt was. Volmondig 
werd er Kees Millenaar geantwoord. ‘’Hij 
is echt belangrijke man voor Wilhelmina 
geweest. Natuurlijk door zijn taak als 
penningmeester. Ook hij heeft goed kun-
nen voetballen. Het is echt tof hoe hij het 
nu doet. Opa Kees is echt een grote in-
spiratie voor mij. Zijn positiviteit doet echt 
veel met mij. Die man zet zo hard door. 
Hij loopt nu met een rollator, maar zegt 
gewoon: over een half jaar staat dat ding 
op Marktplaats. Als je dat hoort, dan 
wordt mijn hart al warm. 
 

‘’Ik hoop oprecht dat ik later op  
mijn opa Kees Millenaar ga lijken.’’ 

 
Grootste blunder? 
‘’Ooit heb ik op mijn stage de vaatwasser 
moeten aanzetten. Normaal doe je er 
van die tabletjes in, maar ik deed er af-
wasmiddel in. Een paar uur later kreeg 
ik een foto binnen van mijn begeleider 
dat het sop 2 meter hoog stond. Al met 
al was de vaat wel schoon geworden.’’ 
 
Tot slot: Wat mis je nog bij Wilhel-
mina’26? 
‘’Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik kan 
eigenlijk niet verzinnen wat er beter 
moet. De meeste doen hun best voor de 
club, zeker ook in deze tijd.  
We zetten alleen maar stappen omhoog. 
Neem als voorbeeld het opknappen van 
de kantine. Als ik op donderdagavond 
naar de kantine kijk en die nieuwe disco-
lampen zie, dan triggert dat om naar bin-
nen te gaan. Dat is echt een waardevolle 
toevoeging.’’ 
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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



Sleeuwijk JO12-1   -   Wilhelmina '26 JO12-1 .......................... 2-3

Wedstrijdverslag JO12

Vandaag uitwedstrijd naar Sleeuwijk.   
Tim mag met JO15 meedoen dus is er 
niet bij vandaag.  Wel hebben wij een 
nieuwe speler in ons team. Tijs Bou-
man is van de JO10 bij ons gekomen.  
Welkom in ons team Tijs.  
 
Angekomen in Sleeuwijk gaan de jon-
gens omkleden en naar het veld voor 
de warming up. Het is een frisse grijze 
ochtend.  Wedstrijd begint en Tijs staat 
wissel. Er word hard geknokt om de bal 
te krijgen. T zijn pittige tegenspelers 
maar dat maakt het alleen maar span-
nender. Jurgen weet zich goed vrij te 
lopen en Milan H. geeft mooie voorzet 
naar Jurgen. Jurgen schiet de bal op 
de lat, oooh was mooie eerste kans op 
doel. Stijn krijgt ook een kans op doel 
maar gaat erlangs. Sleeuwijk krijgt eer-
ste kans op ons doel en helaas aan 
hun kant wat meer geluk want deze 
gaat er wel in, 1-0. 
In duel krijgt Milan B. hard een elle-
boog in zijn gezicht maar de scheids 
zag dit niet en ondanks de vele com-
mentaar deed scheids er niets aan. 
Beetje zwak. Milan B, Milan H en Dani 
M. staan hun mannetje goed achterin 
om de bal steeds weer bij ons doel weg 
te houden. Dean speelt bal naar Jur-
gen en hij schiet bal helaas over doel.  

Time out.   Tijs komt het veld in voor 
Dean. Milan B. schiet bal van ver op 
doel maar gaat ook over doel. Er word 
goed gevoetbald en ze moeten hard 
werken om aan bal te blijven. Er volgt 
een botsing tussen spelers en de 
scheids geeft Sleeuwijk een vrije trap, 
vreemd nu wel maar bij elleboog niet.... 
Zet ik mn vraagtekens bij. Maar geluk-
kig hebben wij een topkeeper die de 
bal weet tegen te houden.  
Tijs krijgt ook nog mooie kans op doel 
maar gaat naast, ze mogen er gewoon 
niet in.  
En dan eindelijk mag de bal van Jur-
gen er wel in en staan we 1-1. Stijn 
loopt de benen onder zn lijf vandaan 
wat staat hij te knallen vandaag. Jur-
gen komt ten val met tegenstander en 
doet zich erg zeer ook schaafwond 
door het kunstgras. Hij word gewisseld 
met Dean. Sleeuwijk schiet op ons doel 
en gaat hoog in doel, de keeper tikte 
bal nog aan maar helaas zit deze er in. 
2-1. Gelukkig pakken we dit goed aan 
en weet Stijn nog net voor rust de ge-
lijkmaker te maken en gaan we met  
2-2 de rust in.  Wat een spannende 
pot.  
 
De 2e helft gaat Milan H. wissel en 
staat Jurgen weer in het veld. Sleeu-

wijk probeert de bal steeds van ver op 
ons doel te schieten. Gelukkig is Dani 
S. alert en weet ze goed tegen te hou-
den. Sem is vandaag ook erg goed met 
de bal af te pakken en zorgt dat de bal 
weer voorin bij Jurgen Dean en Stijn 
komt. Sleeuwijk maakt een overtreding 
en nu heeft de scheidsrechter het goed 
gezien en krijgen we een penalty. Deze 
word genomen door Dean en deze 
gaat er prachtig in. Hoppa... 2-3. Time 
out.  Milan H. komt het veld in voor Tijs. 
Er word nog goed gespeeld de laatste 
kwartier maar het blijft bij de 2-3. Er 
worden nog penalty's genomen en de 
kinderen staan ineens volop te sprin-
gen en te zwaaien,..... Sinterklaas 
kwam namelijk langsgereden met zn 
zwarte pieten haha. Tja t blijven kinde-
ren he haha.  Ze gaan naar de kleed-
kamer en vieren de tweede 
overwinning in de tweede klasse. Wat 
zijn de leiders trots op jullie. En wij ook 
natuurlijk 😀 
 
Wederom weer goed gevoetbald jon-
gens.  
 
Top gedaan!
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www.hh-productions.nl

Reclamemakers en drukkers  
tussen de rivieren

Drukken & Printen

Ontwerpstudio

Uitgeverij

Tekst en  
Fotografie

Advertenties

Boeken/Brochures

Logo’s en  
Huisstijlen

productions
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ELKE ZONDAG OPEN 10-18

Programma

Advertenties



Echt onafhankelijk  
hypotheekadvies?
Echt onafhankelijk  
hypotheekadvies?

geldengezinaltena.nl 
Giessen: 0183 448860 -  Werkendam: 0183 890348

Laat u informeren door een deskundig  
hypotheekadviseur. En of het nu gaat om een 
nieuwe hypotheek of het beoordelen van uw  

huidige: wij helpen u graag! 
Deskundig en op maat

Kevin van Esch Henk TreffersHenk Vos

En nog persoonlijk ook?En nog persoonlijk ook?

Henk, Kevin en Henk


