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Opnieuw was de jaarlijkse (online) boutdraaimiddag een 
doorslaand succes. Al degenen die zich daarvoor hebben 
ingespannen en natuurlijk de vele lotenkopers (maar liefst 
een ruime 5000!! werden er verkocht), allemaal super be-
dankt! De show op YouTube werd bekeken door vele men-
sen en ondanks het gemis van een gezellige volle kantine, 
hebben velen er weer volop van genoten.  

Afgelopen weekend kreeg ik ook veel vragen over een in-
terview met onze hoofdtrainer wat in het AD was geplaatst. 
Het artikel ging o.a. over verschil qua ambitieniveau. Mede 
door het werk wat de beleidscommissie inmiddels heeft ver-
richt, maar ook door het inzicht wat we als bestuur door de 
loop van de jaren hebben opgedaan weten we wel heel dui-
delijk waar we qua 1e elftal de komende jaren heen willen. 
Daarbij houden we rekening met factoren zoals grootte van 
onze vereniging, geen jaarlijkse duiventil van vele komende 
en vertrekkende spelers en de sfeer die voor onze vereni-
ging zo kenmerkend is. Dat alles brengt voor- en nadelen 
met zich mee, maar zorgt er wel voor dat velen van onze 

leden met trots spreken over 
Wilhelmina’26 en er graag 
onderdeel van willen uitma-
ken. Persoonlijk vind ik dat 
we een stabiele 2e klasser 
moeten kunnen zijn, die het 
elke tegenstander lastig kan 
maken. Hans en het team 
hebben afgelopen week ook 
richting elkaar uitgesproken 
dat een prima 2e seizoen-
shelft het streven is, waarna Hans en 
Peter elders hun ambities gaan proberen waar te maken.  

Bij de 5 wedstrijden die afgelopen zaterdag in competitie-
verband werden gespeeld, vielen er uitzonderlijk veel doel-
punten: 46 maar liefst. De grootste klapper moesten onze 
meisjes van MO13 incasseren, die met 12-0 naar huis wer-
den gestuurd vanuit Engelen. Het 3e elftal wist dan nog wel 
3x te scoren uit bij SSC’55, maar verloor uiteindelijk met 7-
3. De JO19 een de JO12 wisten beide hun thuiswedstrijd 
met 4-3 te winnen en ook de JO15 wist 4x te scoren, maar 
helaas prikte Bavel er nog 2 meer in waardoor het uiteinde-
lijk 4-6 in het voordeel werd van de bezoekers. De enige oe-
fenuitslag die mij nog ter ore kwam was die van het 2e elftal. 
Dat oefende tegen het 2e elftal van GDC onder leiding van 
oud bekende Wim Vos en won met een ruime 5-0. 

Komende zaterdag staan nog enkele wedstrijden op de 
agenda waaronder o.a. thuiswedstrijden voor ons 4e en de 
35+1 en een oefenpot bij het andere geelzwart in Andel voor 
ons 1e elftal. Laten we het er op houden dat we nog wat 
recht te zetten hebben tegen een geelzwarte 3e klasser… 

Afgelopen week bereikte ons ook het trieste nieuws dat de 
erevoorzitter van Achilles, Janthijs de Fijter, was komen te 
overlijden. Zowel voor zijn gezin, Achilles Veen en iedereen 
die een band met Janthijs had een grote klap, waarvoor 
vanaf deze plaats sterkte voor wordt toegewenst! Wederom 
een bewijs dat het leven zomaar voorbij kan zijn en dat het 
belangrijk is om zowel privé, zakelijk als op je sportclub het 
maximale eruit te halen en te genieten van al het moois wat 
het leven ons geeft.  

Over moois gesproken…de decembermaand is de maand 
bij uitstek om te genieten en mede namens Roel en Will 
wensen ik al onze leden en trouwe volgers vanaf deze 
plaats fantastische feestdagen toe en laten we voor een 
spetterend 2022 waarin we als vereniging maar liefst de 96 
jaar willen gaan aantikken! Bij leven en welzijn willen we op 
zaterdagmiddag 8 januari van 14-17u onze nieuwjaarsre-
ceptie houden, waarbij we ook even scherp de eerstko-
mende persconferentie van Rutten en consorten in de gaten 
houden (hou hiervoor dan ook onze social mediakanalen 
goed in de gaten).  

Het gaat jullie allen goed en tot volgend jaar, grt Henk. 

De Voorzitter Vooraf
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info@bakkerijhardeman.nl 
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Op zaterdag 8 januari staat de nieuwjaarsreceptie op het programma, deze 
vindt plaats van 14.00 tot 17.00. We hebben die dag een live optreden van 
tonprater Dirk Kouwenberg. Dat is niet de minste in zijn soort, want hij heeft 
al meerdere titels op zijn naam staan. 

Nieuwjaarsreceptie  
met live optreden

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

Advertenties

Prijzen afhalen 
Volgende week zaterdag 18 december kunnen de prij-
zen in de kantine afgehaald worden. Dit mag tussen 
09.00 en 12.00 uur. 
 
Uitzonderingen zijn de RKC kaarten en natuurlijk de 
airco. 
Hier nemen we nog contact over op. 
 
Topshow 
Bij deze willen we iedereen bedanken die zijn of haar 
steentje heeft bijgedragen. 
We hebben in mum van tijd een show op poten gezet, 
een recordaantal loten verkocht en een hoop kijkers een 
gezellige middag bezorgd. 
 
Een dikke pluim voor jullie! 
 
Tot volgend jaar, in hopelijk een rijk gevulde kantine! 
 
Organisatie Boutdraai Middagshow 

Boutdraai 

Wij van de Supportersclub willen Sonja, 
Bets, Jari en André bedanken voor het  

meehelpen bij het versieren van de kan-
tine, het zag er bij de live stream weer TOP 

uit!  
 

Groet Ans 
 

Bedankt! 



6

Advertenties

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  
 

Binnen oog- en 
oorbereik

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
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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



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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De afsluiter van dit jaar. Niemand 
minder dan Gerrit de Fijter is deze 
keer aan de beurt. 
‘’Ik ben geboren op 4 augustus 1961 in 
Veen, in de Nieuwstraat op het hoekje. 
Daar zag ik het levenslicht. Ik heb 1 
broer en ook nog een zus. 
Mijn ouders zijn op een gegeven mo-
ment naar Andel verhuisd. Toen ben ik 
heel veel naar mijn opa toegegaan, 
waar ik later ook ben bij gaan wonen. 
Dus eigenlijk ben ik in Veen blijven 
wonen. Ik heb mijn sport daar ook beoe-
fend, bij Achilles. Dat was een hele leuke 
tijd. Tot ’86/87 ben ik daar lid geweest, 
daarna ben ik bij Wilhelmina lid gewor-
den. Ik had een meningsverschilletje in 
Veen, vandaar de overstap. Daar heb ik 
trouwens nooit spijt van gehad.’’  
 
Gerrit woont al sinds 1986 in de Voge-
lenzang en heeft het in Aalburg nog ont-
zettend naar zijn zin. ‘’Ik voel me ook 
een Aalburgse, maar ‘het Viëëns’ gaat er 
niet uit.’’  
Hij omschrijft Veens volk als mensen 
waar je niet snel tussen komt. ‘’Dat is 
qua praten, maar ook qua omgang. Een 
soort schild zit daaromheen, waar je als 
buitenstaander niet snel tussen komt.’’ 
 

‘’Van mijn overstap van  
Achilles naar Wilhelmina heb  

ik nooit spijt gehad.’’ 
 
Op welke manier ben je betrokken bij 
onze club en hoe lang is dat al het 
geval? 
‘’In de jaren tachtig ben ik hier komen 
voetballen. In de selectie spelen, daar 
had ik geen trek meer in. Toen ben ik 1 
keer per week gaan trainen en in het 3e 
elftal terecht gekomen. Het eerste jaar 
zijn we toen ongeslagen kampioen ge-
worden. Een heel mooi team. We had-
den onder andere Kees Schouten, Arie 
Kraaij stond op het doel, Henk en Martin 
van Kapel en volgens mij ook Edward 
Versteeg. Tot ze mijn kruisband afscho-
ten tijdens een wedstrijd in Zuilichem, 
toen ben ik gestopt. Na een paar jaar 
onderbreking toch weer aangesloten, dit 
keer bij de veteranen.  De èchte vetera-
nen, waar de tafels door de thuisclub 
werden gereserveerd voor ons. Dat was 
elke week feest.  
Wat ik me ook nog kan herinneren dat 
we naar Tricht met de bus gingen en dat 
Gijs Pellikaan en ik nog hebben opge-
treden. 
 
Wat voor werk doe je? 
‘’Vroeger ben ik begonnen als opper-
man. Zachtjes aan ben ik in het metsel-
werk terecht gekomen. Momenteel ben 

ik bij de Koninklijke Woudenberg in 
Ameide ‘restauratie metselaar. Dat is het 
verfijnde werk. Met 4 man hebben we 
bijvoorbeeld aan het holocaust namen 
monument in Amsterdam mogen mee-
werken. Ook zijn we bezig geweest bij 
de Westerkerk, Slot Loevestein en dat 
soort gebouwen. De gezelligheid op de 
bouw is trouwens door de jaren heen 
wel minder gezellig geworden. Dat komt 
ook doordat er veel nationaliteiten rond-
lopen, maar dat hoort er natuurlijk ook 
bij.  
 
Hobby’s naast Wilhelmina’26? 
‘’Graag doe ik koken, dat vind ik echt 
leuk. Maar ook wandelen en voetbal kij-
ken horen er zeker bij. Ajax is mijn club, 
van jongs af aan. Dat hebben ze er thuis 
ingebracht, daar ging het sowieso veel 
over voetbal. Mijn broer Arie heeft trou-
wens een tijd in het 1e van Veen ge-
staan en zelfs topscorer geweest. Dat zit 
dus bij mij in de familie, niet dat ik goed 
was, maar ik zat er altijd een beetje te-
genaan😉.’’ 
 
Favoriete artiest/muziek/ 
radiozender? 
‘’Die heb ik wel ja. Muziek uit de jaren 
60/70 vind ik leuk. Vroeger was ook fan 
van The Rolling Stones. Maar ook van 
The Kings of The Animals. Daarnaast 
ook Nederlandstalige muziek, zoals Exit 
of The Sunstreams. De beginnende Ne-
derpop. Ook The Scene kan ik wel naar 
luisteren. Maar niet naar de tegenwoor-
dige muziek, van dat ‘gedons’ hoef ik 
niks te hebben. Op de zaak hebben we 
Sterren NL aanstaan of Radio 10. 
 
Wat is je mooiste voetbalherinnering 
ooit? (als supporter of als speler) 
Dat het 1e kampioen is geworden, vol-
gens mij in Dordrecht. Ook dat mijn zoon 
Sjoerd  in het 1e staat, dat vind ik mooi. 
Robin (andere zoon, red.) kon ook een 
aardig balletje trappen, maar door zijn 
werk werd dat wat lastiger. Ook mijn 
schoonzoon (Roy Kuiper, red.) is een fa-
natieke speler. Daarnaast kon mijn 
dochter Chantal ook prima meespelen. 
Ik hoop dat ook mijn kleinkinderen 
straks gaan voetballen.’’ 
 
Waar kunnen ze je ’s nachts voor 
wakker maken? 
‘’Mij hoef je niet wakker te maken, echt 
niet. Dalijk staan ze met een grote ijsco 
aan m’n bed midden in de nacht, dat 
moet je niet hebben. Ik ben trouwens 
niet zo’n lange slaper, met de bouw 
moeten we natuurlijk altijd op tijd eruit. 
In het weekend kan ik wel wat langer 
blijven liggen. 

 
Lievelings kantine drankje? 
‘’Dat is heel simpel, een lekker flesje 
Heineken. Dat is geen nieuws, hè.’’ 
 
Favoriete film/serie/tv-programma? 
‘’Actiefilms, maar ook westerns vind ik 
mooi. Series geef ik niet zoveel om. 
Maar wel om natuurfilms, dat vind ik 
prachtig. Toen ik jong was keek ik altijd 
naar Floris, dat kan ik me nog wel her-
inneren. Dat was zwart wit.’’ 
 
Waar kan jij je echt aan ergeren? 
‘’Jazeker, files! ’s Morgens is minder erg 
dan in de avond. Voor de rest valt het 
wel mee. Als ik het ergens niet mee 
eens ben, dan zeg ik het gewoon.’’ 
 

‘’Ik ben rechtdoorzee.’’ 
 
Wat zou je nog willen toevoegen of 
meegeven aan Wilhelmina’26? 
‘’Onder de vrijwilligers heb je verschil-
lende partijtjes. Allemaal kapiteintjes. Ie-
dereen die hier loopt heeft een hart voor 
de club, maar blijf wel goed met elkaar 
omgaan. Dat vind ik. 
Het gereedschap onder de tribune, daar 
is weleens wat kwijt. Dan wil ik voor stel-
len om een wand te zetten met een deur 
erin. Zo kun je voorkomen dat niet ieder-
een daar gaat snuffelen, maar alleen die 
er moeten zijn. Dat zou weleens een 
goede oplossing kunnen zijn.’’ 
 
Tot slot: heb je nog een leuke  
anekdote? 
‘’Die heb ik wel ja. We zijn een keer in 
Veen geweest, toen had André Krielaart 
allemaal haringen om uit te delen. Bij 
Jan Schipper hebben ze toen de koppen 
en staarten in zijn tas gestopt, die hij 
toen mee naar huis nam. Of dan zat er 
bijvoorbeeld weer een bhtje in zijn jas-
zak, dat soort dingen blijven je wel bij. 
Als we dan toch bij Jan zijn. Kan me nog 
wel herinneren dat er een keer geen 
vlaggen waren, toen heeft hij gevlagt 
met zijn zakdoek! 



10

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

T: 0416-697431 
M: 06-53431399  

 
Breestraat 21, Heusden 
info@baxtechniek.nl

VOOR VERWARMING, LOODGIETERSWERK, 
WARMTEPOMPEN, VENTILATIE, DAKBEDEKKING  

EN UW NIEUWE BADKAMER



Wilhelmina '26 JO15-1 - Bavel JO15-3 ....................................... 4-6

Wedstrijdverslagen jeugd

Zaterdag 11 December de laatste wedstrijd van dit jaar.  
Vandaag hadden we Brendt en Lisa meegevraagd om ons te on-
dersteunen. 
  
We begonnen gelijk strijdig aan de wedstrijd. Maar Bavel had die 
gedachten ook. Dus dit kon wel eens een spannende pot worden. 
Nadat er heel wat minuten verstreken waren kreeg Brent een kans 
maar deze ging op de paal. Maar even later kon Brent de aanval 
toch openen schoot de bal naar Jurre , deze gaf hem voor op Evy 
en 
De 1-0 stond. We gingen verder in de wedstrijd, Sam speelt de bal 
naar Brent deze geeft hem af aan Jurre en de 2-0 staat. Maar Bavel 
komt op zetten en weet de 2-1 te maken. We kaken een beetje in 
en Bavel maakt kort daarna de 2-2. Het gaat op en neer in de laat-
ste paar minuten van de 1ste helft. Bavel weet de 2-3 te maken. 
Maar Mees krijgt net voor de rust een mooie kans en maakt de 3-
3. 
  
De 2de helft  begint het gaat op en neer. En Jurre weet een doel-
punt te scoren uit een terugspeelbal van Bavel 
4-3. Er is nog zat tijd op de klok. Maar Bavel weet toch de 4-4 te 

maken. Kop op WILHELMINA we kakken een beetje in. 
Daar weet Bavel goed gebruik van te maken en zet de score 
op 4-5. We komen weer een beetje op zetten en proberen 
er alles aan te doen. We komen niet meer door de muur van 
Bavel heen. Bavel krijgt nog een vrije trap buiten de 16. En 
deze gaat net over Luuk heen 4-6. Het fluitsignaal klinkt. 
Helaas verloren maar jullie hebben zeker je best gedaan. 
  
Bij deze willen we Mees bedanken voor zijn inzet bij de 
JO15-1 van Wilhelmina'26. Hij gaat een andere uitdaging 
aan bij Achilles Veen, de spelers en leiding zullen je gaan 
missen. Succes Mees. 
  
Ook willen we alle spelers bedanken voor hun inzet het af-
gelopen half jaar. We zitten in een rottijd waardoor we min-
der kunnen en mogen doen. Maar jullie blijven je wel 
inzetten voor de club. We hopen in het nieuwe jaar met dit 
mooie koppel weer aan een slag te gaan en weer mooie 
doelen te bereiken. Bedankt allemaal. 
  
Ook een bedankje naar de ouders, ( opa en oma hihi), het 
begrip om niet langs de lijn te staan, het wassen van de kle-
ding, de kinderen vervoeren, enz.... Bedankt allemaal. 
  
OOK EEN HEEL ERG DANK JE WEL naar Ad, Rick, Dilan, 
Bas, Arjan, Johannes, Jari en Corne voor de begeleiding 
van de spelers. Als er met 1 van de begeleiding iets is/was 
werd het door jullie goed op gevangen. We hopen volgende 
jaar op deze manier verder te gaan. Bedankt allemaal. 
  
Nu rest ons nog te zeggen, Hele fijne feestdagen en op naar 
een heel mooi nieuw jaar. 

11



12



Wilhelmina '26 JO12-1 - Raamsdonk JO12-1 ............................ 4-3
Vandaag staat er een belang-
rijke wedstrijd op de kalender. 
Uiteraard staat speelplezier op 
eerste plaats maar als je weet 
dat je met een overwinning 
poulewinnaar bent tja dan wil je 
daar natuurlijk toch voor gaan. 
De kinderen zijn best beetje 
nerveus maar hebben er 
enorm veel zin in.  
Het is koud maar gelukkig wel 
droog. En zelfs het zonnetje 
breekt door.  
Beide teams zijn lekker bezig 
met warming up en we staan te 
wachten op de scheidsrechter. 
Deze arriveert wat laat vandaar 
de wedstrijd kwartier later be-
gint.Milan B. en Dani M. begin-
nen vandaag als wissel.De 
wedstrijd begint wat rommelig. 
Zo valt dan ook na tijdje de eer-
ste tegengoal en staat het 0-1 
voor Raamsdonk. 
Wilhelmina mist kansen na 2 
corners. Maar als dan iets later 
weer de hoekschop genomen 
wordt weet Stijn de 1-1 te 
maken. Wat later weet Jurgen de bal 
prachtig bij het doel te krijgen en kan 
Tijs deze er goed in rammelen en zo 
staat het 2-1. 
Time out.  

Milan B. komt erin voor Milan H. En ze 
gaan na wat overleg weer verder met 
de wedstrijd. We krijgen toch weer wat 
kansen en wat corners maar daar komt 
helaas niets uit. Zodra de bal bij ons 

doel komt doet iedereen 
zijn best de bal daar weg te 
houden maar helaas gaat 
de bal via schouder van 
onze jongen het doel in dus 
helaas een eigen goal en 
staat het 2-2. 
Super zonde maar ook dat 
is t risico met drukte bij het 
doel. Jurgen krijgt kans op 
doel maar gaat over. Zo 
geeft Stijn nog een voorzet 
naar Tijs maar deze wordt 
te zacht geraakt en keeper 
kan hem stoppen. We 
gaan de rust in met 2-2. 
 
Tweede helft begint. Dani 
M. komt in het veld voor 
Tijs. Ons team staat wat te 
slapen. Zijn niet echt aan 
het opletten en daardoor 
word ook balverlies gec-
reëerd. Raamsdonk kan 
daardoor de druk goed op-
voeren. Raamsdonk heeft 
een goed schot van af-
stand maar Dani S. weet 
deze goed te stoppen en 
krult zich om de bal. Tim, 
Sem en Dani M. werken 
hard om de bal af te pak-
ken en weten dit ook goed 
te doen. Onze jongens 
weten elkaar weer wat 
beter te vinden en zo word 

er weer goed overgespeeld, Jurgen 
speelt de bal naar Stijn en die geeft 
hem netjes voor naar Dean maar gaat 
helaas naast. Iets later herhaald dit 
zich en speelt Stijn naar Jurgen en zo 
naar Dean en deze mag er wel in en zo 
word het 3-2. 
Niet lang daarna weet Raamsdonk met 
een hard schot van ver de 3-3 te 
maken. De spanning blijft er zo goed 
in. Time out.  
 
Laatste kwartier zal knokken worden 
om te gaan winnen. Milan H. komt in 
het veld voor Stijn en Tijs word erin 
gezet voor Sem.  
Dean word geraakt door tegenstander 
en de gemoederen lopen wat hoog op 
bij iedereen. Tim en Dean missen 
beide nog een kans maar iets later 
weet Dean de 4-3 te maken. Dit moe-
ten we vasthouden jongens. De laatste 
minuten tikken weg en als dan de eind-
signaal klinkt springen en vliegen onze 
gele kanaries over het veld van blijd-
schap. Kampioen 2e klasse. Wat zijn 
wij allemaal enorm trots op jullie. Het 
was hard vechten vandaag en we 
weten dat het beter kan maar dik ver-
diend jongens. Er word nog hard ge-
feest in de kleedkamer. Volgende week 
staat er nog een inhaalwedstrijd ge-
pland tegen Woudrichem maar die ver-
anderd niets aan onze prachtige 1e 
plaats. Nogmaals een dikke duim voor 
de kanjers van JO12-1. En uiteraard 
ook voor de leiders en trainers die dit 
superteam aansturen. Top!  
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Lijsten Atelier 
Cor van Wijnen

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


