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De verwachtingen waren hooggespan-
nen bij de wedstrijd tegen de nummer 
laatst Sleeuwijk, des te groter was de 
ontgoocheling dat er na 90 minuten 
een 0-3 eindstand op het scorebord 
stond. Kansen waren er volop voor de 
geelzwarten, echter doeltreffend sco-
ren is momenteel wel een dingetje.  

Ook doordeweeks bij GJS uit werd er 
zeker niet onverdienstelijk gespeeld, 
maar ook in die wedstrijd leverde dat 
geen punten op. Zaterdag mogen we 
het proberen uit bij Woudrichem, de 
ploeg die momenteel wel goed het 
netje weet te vinden (9x in de laatste 2 
wedstrijden). Gelukkig blijft de bal rond 
en mogen we nog steeds hoop hebben 
dat we de nacompetitie gaan ontlopen. 
Het 2e elftal won de 2e helft uit bij 
Achilles met 0-1, het jammere hiervan 
was dat de 1e helft met 5-0 werd ver-
loren. Komende zaterdag speelt het 2e 
thuis tegen LRC 2 en op dinsdag 24 
mei komt Streefkerk op bezoek op de 
Ebbe. Het 3e elftal verloor met 2-6 van 
SSC’55 en de veteranen zelfs met 2-7 
van SV Meerkerk. Het 4e elftal be-
haalde deze keer ook geen punten en 
verloor met 4-2 bij Nivo Sparta 7. Aan-
gezien onze vrouwen niet in actie kwa-
men deze zaterdag werd het een 
puntloze zaterdag voor onze senioren.  

De puntenpakker bij uitstek dit seizoen, 
onze JO7, won zaterdag van Noad’32 
en van OJC Rosmalen. De jongeda-
mes van MO13 verloren in een span-
nende wedstrijd met 4-3 van MVV’58 
en ook bij de JO9 was het spannend 
en won uiteindelijk GDC met 5-3 van 
onze talentjes. De JO15 won ruim met 
3-7 bij Emplina en de JO12 ging met 
het kleinste verschil ten onder tegen 
OJC Rosmalen: 2-3. 

Vorige week was het schrikken toen 
voormalig bestuurslid Marco van Rijs-
wijk plotseling met serieuze klachten 
opgenomen moest worden in het zie-
kenhuis. In de loop van de week volg-
den er wat positievere berichten (geen 
uitzaaiingen) en komende week zal 
duidelijk worden wat het behandelplan 
wordt voor Marco. Vanaf deze plaats 
sterkte en hopelijk zien we je weer snel 
op de Ebbe verschijnen. Wie er ook al-
weer snel was is Remco vd Heijden, hij 
werd afgelopen week geopereerd en 
was op krukken alweer aanwezig. De 
verwachting is dat Remco rond sep-
tember weer speelklaar is voor het vol-
gende seizoen. Jarno Kraaij en 
Maverick van Maaren zijn bij het 1e 
voorlopig ook uitgeschakeld en zullen 
we waarschijnlijk ook niet meer in actie 
zien. Allemaal een voorspoedig herstel 
gewenst.  

 

Positief was zaterdag de 3e helft, on-
danks de domper van de ruime neder-
laag tegen Sleeuwijk lieten we zien dat 
we niet zomaar uit het veld zijn te slaan 
en werd het nog een gezellige avond 
voor menigeen. Complimenten voor de 
organisatoren en hopelijk een mooie 
voorbode van een fantastische feest-
week vanaf 24 mei.  

Op naar de volgende van de 4 finales 
en misschien wel een verrassende uit-
slag in het Woudrichemse…  

Tot zaterdag, grt Henk.  

De Voorzitter Vooraf
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Begoniastraat 32, 4261 CB  Wijk en Aalburg. Tel. 0416-691827

voor al uw (in)lijstwerk

Lijsten Atelier 
Cor van Wijnen
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Na het verlies van vorige week waren 
we gebrand om vandaag de punten 
mee naar de Ebbe te nemen. We wis-
ten dat het een moeilijke taak was om 
punten te halen bij Veen uit. Achilles 
Veen had thuis pas 1 keer verloren en 
dat was van de koploper, voor de rest 
wisten zij thuis alles te winnen. Maar 
we wisten ook dat we niet kansloos 
waren.  
 
We begonnen de wedstrijd met vier 
spelers van de JO-19, door een aantal 
blessuregevallen aan onze kant. We 
wisten dat we zolang mogelijk de 0 
moesten houden, anders kon het een 
vervelende middag worden voor ons. 
Helaas lukte dat niet. Rond de 6de mi-
nuut was het de centrale verdediger 
van Veen die de aanval begon en zelf 

mee ging met de aanval om vervol-
gens de 1-0 binnen te tikken. Even 
later kreeg Veen een corner. De bal 
werd in de 16 geslingerd en niet goed 
weggewerkt, kwam voor de voeten van 
een Veense speler die vervolgens 
makkelijk de 2-0 maakte. Wilhelmina 
gaf niet op, maar wisten ook dat het 
een moeilijke taak werd om hier nog 
een goed resultaat te boeken. Wilhel-
mina veroverde de bal vaak, maar 
waren de bal dan ook zo snel weer 
kwijt. Toch ontstonden er hele kleine 
kansjes voor ons. Het was Veen die de 
kansen wel benutte, via een afstands-
schot van Veense kant kwam de bal 
voor de voeten van een Veense die zo 
de 3-0 binnen tikte. Door de hete zon 
vond de scheids het een goed idee om 
een drinkpauze in te lassen. We kre-

gen nog wat extra instructies van Frans 
en coachte elkaar ook nog even aan. 
Het was de nummer 9 van Veen die na 
een overtreding van onze kant van on-
geveer 20 meter de bal in de kruising 
legde. Hijzelf en de toeschouwers 
langs de kant stonden versteld dat de 
bal er in 1 keer invloog. Kort voor rust 
was het de linksback van Veen die 
mee opkwam om vervolgens de 5-0 
tegen de touwen te schieten. Zo gin-
gen we de rust in met een 5-0 achter-
stand. We waren niet van plan ons met 
10-0 af te laten drogen, dus begonnen 
we de tweede helft extra scherp en 
was het Veen die wat slapper begon 
aan de tweede helft. Veen kreeg wat 
kansen, maar het was Wilhelmina dat 
de bovenliggende partij was. Wilhel-
mina begon een aanval over rechts. 

Het was Henrico die 
de bal voor kreeg bij 
Jens. Voordat Jens 
de bal had, lag de 
keeper van Veen al 
in de linkerhoek en 
zo kon Jens de 5-1 
tegen de touwen 
schieten. We kregen 
nog een paar kleine 
kansjes, maar dat re-
sulteerde niet in nog 
meer goals voor de 
geel-zwarte. En zo 
verloren we met 5-1.  
 
 
Volgende week spe-
len we om half 3 
thuis tegen LRC 2 uit 
Leerdam. Hopelijk 
kunnen we na 2 ne-
derlagen op rij vol-
gende week weer 3 
punten bijschrijven. 

Achilles Veen 2 - Wilhelmina ’26-2 ............................................ 5 – 1

Wedstrijdverslag 2de elftal

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
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WIJK EN AALBURG                                                                       INFO@VBDUURZAAM.NL

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

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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Zaterdag 14 mei speelt Wihelmina'26 
thuis tegen Sleeuwijk. Elin v/d Bogaard 
is pupil van de week. Ze heeft gezellig 
haar vader Frank meegenomen.   
Elin is negen jaar en voetbalt al sinds 
ze bij de kabouters is op de ebbe. Nu 
voetbalt ze bij de jo9, haar trainers zijn 
Hans Hoevenaren, Jan Arendse en Pa-
trick Verbeek. Vandaag hadden ze een 
wedstrijd tegen GDC helaas verloren 
met 5-3. Haar grote broers Bram en 
Lars hebben ook jaren bij Wilhelmina 
gevoetbald en haar zus Kim zit op voet-
bal, bij de jo15. Kim word ook veel ge-
vraagd voor andere teams omdat ze 
goed is in voetbal en keepen. Ook papa 
Frank heeft veel voor de club gedaan, 
hij is trainer en vlagger geweest  
 
Elin zit op de Hoeksteen in klas 5a, 
haar juffen zijn Jantine en Margriet. Op 
school doet ze graag gymmen en wat 
ze niet zo leuk vindt is spelling. Haar 
beste vriendin is Tessa, maar ze speelt 
ook graag met haar nichtje Lizzy, Laudi, 
Marrit, Celine, Janna en Jasmijn. 
Graag zit ze in haar vrije tijd op dr ta-
blet, roblox. Maar ze ook graag buiten 
op de trampoline of met de bal. Na wat 
geklets te hebben vraag ik wie haar fa-
voriete speler van het eerste is. Met 
een glimlach zegt ze, ik heb er eigenlijk 
twee. 
 
Nou alles kan als je pupil bent 😉 Ze 
heeft als favoriet Carlo v.d. Beukel 
omdat hij keeper is net als Elin, maar 
ook Kevin van Esch omdat ze hem 
super vindt voetballen. Ze wil ook 
graag samen met hun in het doel op de 
foto. 
 
Als je pupil bent mag je ook gezellig bij 
de spelers in de kleedkamer een kijkje 
nemen, dat vond ze helemaal stoer na-
tuurlijk. Elin mag ook mee het veld op 
om mee te doen met de warming up. 
Ze mag in het grote doel staan en Lu-
kasz Junatowski schiet de ballen, ze 
houdt ze goed tegen. Ook Dawid Pa-
licki onze reserver keeper en Jonathan 
v.d. Ven houden Elin goed scherp op 
doel. Dan is het de beurt aan Carlo om 
zich op te warmen voor de wedstrijd 
tegen Sleeuwijk. Als de spelers klaar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zijn met de warming up gaan ze naar 
de kleedkamer en Elin mag mee naar 
het scheidsrechterskamertje om zich 
klaar te maken voor haar spannende 
moment. 
 
Dan is het eindelijk zover, samen met 
de scheidsrechter en de spelers komen 
ze het veld op. Na elkaar een hand ge-
geven te hebben is het de beurt aan 
elin, super stoer rent ze door de tegen-
standers van Sleeuwijk en maak haar 
winnende doelpunt. Met een glimlach 
komt ze terug en gaat gezellig bij de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
spelers op de bank zitten om naar de 
wedstrijd te kijken. 
 
Lieve Elin. Het was super gezellig van-
daag met je. Je bent nu al een groot 
talentje in het doel en wij hopen alle-
maal dat je het net zo ver schopt als 
Carlo v.d. Beukel en dat je later ook 
nog mag schitteren in het doel bij Wil-
helmina'26 ☺

Pupil van de week

Advertentie

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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T: 0416-697431 
M: 06-53431399  

 
Breestraat 21, Heusden 
info@baxtechniek.nl

VOOR VERWARMING, LOODGIETERSWERK, 
WARMTEPOMPEN, VENTILATIE, DAKBEDEKKING  

EN UW NIEUWE BADKAMER

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
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Rooster Feestweek - Update  
Mocht je naam er niet tussen staan, wil je nog meehelpen, of heb je een vraag: neem dan contact op 

met Jorg of Dik. 
De aanvangsttijden worden nog op de website gepubliceerd. 

Jorg de Bruin 
Sandra Buijs 

Dik van Anrooy 
Yvonne van Anrooy 
Kees Mans 
Ton van Son 
Natasja van Eldik 
Rianne Versteeg 
Angelique van Eldik 
Miranda van Geffen 
Jeanette Mandemakers 
Christel Hoevenaren 
Andrea Krijgh 
Hans Hoevenaren 
Jarno van Hemert 
Betsie van Leeuwen 
Carla Verzeijl 
 
Bar kantine: 
Geron de Bruin 
Roel van Dijk 
 
Glazen: 
Jorg de Bruin 
Eddy Hendriks 
Dirk Bouman 
Mart-Jan Ouwendijk 
 
Vullen: 
Jan Versteeg (Sap) 
 

Corella Keinemans 
Kevin van Esch 
André v.d. Steenhoven 

Yvonne van Anrooij 
Rianne Versteeg 
Andrea Krijgh 
Dik van Anrooij 
Rene Albers 
Erik v.d. Nieuwegiessen 
Cara Albers 
Ans Nieuwkoop 
Sonja Groeneveld 
Corne van Rosmalen 
Arthur Kluytmans (tot 00.00 
uur / daarna deurwacht) 
Jordy Verbeek 
Kees Mans 
 
Glazen: 
Jorg de Bruin 
Arno Kluytmans (tot 00.00 
uur / daarna deurwacht) 
Dianne Kluytmans 
 
Vullen: 
Jan Versteeg (Sap) 
 
 

Lisette Bouman 
Ilse van Driel 
Open dienst 
Open dienst 

Vivian v.d. Horsen 
Dik van Anrooij 
Lisa Bros 
Barry Bax 
Andre v.d. Steenhoven 
Debora in ’t Veld 
Bart Jongejan (v.a. 22u) 
Maarten Jongejan (v.a. 22u) 
Johan de Haas (v.a. 22u) 
Margit Vos 
Lisette van Wijk 
Danique van Wijk 
Cara Albers 
Rianne Versteeg 
Rene Albers 
Patrick Verbeek 
Julian Vos 
Peter-Jan Bouman 
Gerben Vos 
Tamara Duijster 
 
Glazen: 
Jorg de Bruin 
Bert Korthout 
Basco van Ballegooijen 
  
Vullen: 
Jan Versteeg (Sap) 
 

Kees Mans 
Corella Keinemans 

Ilona Bouman 
Lucie Bouman 
Sarah Scheffers 
Betty Vos 

Yvonne van Anrooij 
Ton van Son 
Andrea Krijgh 
Roel van Dijk 
Marloes Schalk 
Rianne Versteeg 
Elsbeth Bouman 
John Klop 
Erik v.d. Nieuwegiessen 
Jaap de Waal 
Jan Hendriks 
Djordi Smout 
Carlo v.d. Beukel 
Dik van Anrooij 
  
Glazen: 
Jorg de Bruin 
Kelly van Tilborg 
Mart-Jan Ouwendijk 
 
Vullen: 
Jan Versteeg (Sap) 

Open  
Wijk en Aalburg  

- 24 mei -

Veteranentoernooi 
– 26 mei -  

middag

De Dolle Donderdag 
– 26 mei - 

Vriendentoernooi 
– 27 mei -  

middag

The Friday 
 – 27 mei - 

Bloemenmarkt/ 
competitie 
 – 28 mei -  

ochtend

Competitie 
– 28 mei -  

middag

Foute Party 
 – 28 mei - 

Hollandse Avond 
 – 25 mei - 

Laatste hulp gezocht voor de Feestweek  
Door wat wijzigingen/afmeldingen hebben we nog een aantal gaten  
op te vullen. 
 
Scannen/bandjes plakken Hollandse Avond (woensdag) 
1x 19.30 - 21.30 
1x 21.30 - 22.30  
 
Scannen/bandjes plakken Foute Party (zaterdag) 
1x 19.30 – 21.30 uur 
  
Wie maakt het rond? Je mag je melden bij Jorg de Bruin of Dik van Anrooij. 
Alvast bedankt voor de moeite.
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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

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 



Bijeenkomst voor supporters  
trainingskamp 2023
Begin volgend jaar gaat het 1e elftal weer op trainingskamp. 
Bestemming: Torremolinos, Spanje. 
  
Jij kunt als supporter ook mee!  
Ben je benieuwd wat het inhoudt, kom dan a.s. donderdag 
naar de info-bijeenkomst. 
Deze is rond 21.30 uur (na training 1) op de Ebbe. 
 

Uitslag verloting  
Supportersclub
Nummer 9: 10 euro   
Nummer 24: 20 euro 
Nummer 26: 30 euro  
 

Nummer 47: 40 euro  
Nummer 60: 50 euro  
 
Groetjes Ans 

Zaterdag 4 juni gaan wij de afsluiting houden op de voet-
bal. Dit willen wij samen met de leden doen, ook aanhang is 
welkom.  
Wij van de Supportersclub bieden jullie dan een BBQ aan 
en hopen zo het seizoen af te sluiten. Komen jullie ook? 
Hopelijk zit het weer mee en kunnen we lekker buiten zitten 
onder het genot van een hapje en drankje.  
 
Groetjes van de Supportersclub

Afsluiting met BBQ

Afgelopen week zijn 
Marit en Jamie trotse 
ouders geworden 
van dochter Lone. 
Van harte gefelici-
teerd! 

Geboren!
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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
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Emplina JO15-1 - Wilhelmina '26 JO15-1 ................................... 3-7

Wedstrijdverslagen jeugd

Vandaag moesten we weer eens ou-
derwets om 7.45 uur op het veld zijn, 
zodat we om 9.00 uur konden aantre-
den tegen Emplina. Met een heerlijk 
zonnetje begonnen we goed aan de 
wedstrijd en voetbalden we er lustig op 

los. Misschien dat we daardoor iets te 
overmoedig werden want ineens ston-
den we binnen 10 minuten met 3-0 
achter. Tijd dus om orde op zaken te 
stellen en dat deden de jongens en 
meiden. Na een goede combinatie en 

voorzet kwam de bal voor de voeten 
van Raphael terecht en die aarzelde 
niet, 3-1. Even later was het Daan die 
na een korte slalom zijn schot met een 
lekkere stuiter in het doel zag verdwij-
nen. Vervolgens duurde het even, 
maar toen was daar Jonathan die na 
een goede voorzet van Niels de keeper 
verschalkte en voor de gelijkmaker 
zorgde. Wilhelmina bleef er lustig op 
los voetballen met weer nieuwe krach-
ten in het veld en dat resulteerde in 
nog 2 doelpunten voor de rust. De 
meegereisde supporters konden dan 
ook met een gerust gevoel aan de kof-
fie en thee. Na de rust hetzelfde spel-
beeld; Wilhelmina was de betere ploeg 
en de tegenstander verloor het geloof 
in een goed resultaat. Onze beide link-
spoten Wesley en Jurre pakten ook 
hun doelpunt mee en dat bracht de 
eindstand op 3-7. Een terechte over-
winning waarvoor iedereen weer zijn 
stinkende best deed, van keeper tot 
voorhoede. Volgende week de laatste 
competitiewedstrijd en die spelen we 
thuis om 9.00 uur tegen DSC uit Kerk-
driel. Komt u ook? 
Groet, Johannes Versluijs  
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Het is een prachtig zonnige dag van-
daag. We spelen vandaag onze laatste 
wedstrijd vh seizoen. Ons team is com-
pleet. 
We beginnen de wedstrijd met als wis-
sel Milan B., Jurgen en Sem. Het is 
meteen al een leuk potje waar veel 
actie in zit. OJC is aanvallend en weet 
de 1e goal te maken 0-1. Time out. 
Sem en Jurgen komen het veld in voor 
Dani M. en Wouter. OJC weet ons doel 
paar x te vinden maar Dani S. weet ons 
goed te redden. Zo komen we ook een 
paar x goed weg doordat OJC paar x 
de bal op de lat schiet.Rust. 
 
Tweede helft begint. Milan B. Is in het 
veld gekomen voor Tijs. Onze jongens 
weten het doel van OJC ook te vinden 
maar helaas word een mooi schot van 
Dean gestopt door de keeper. 
Het lukt Jurgen om daar ons eerste 
goal te maken en zo staat het 1-1. 
Maar OJC scoort binnen minuut de 1-
2. OJC maakt hands en zo neemt 
Milan B. de penalty maar mag er he-
laas niet in. Ook een schot van Stijn 
mag er niet in. Ze hebben ook net als 
wij een goede keeper op doel staan. 
OJC weet de 1-3 te maken. Time out. 
Dani M. komt in het veld voor Milan H. 
en Tijs komt erin voor Stijn. Tijs krijgt 
bal hoog voor hem en weet bal mooi 

naar doel te koppen maar helaas ook 
deze word gestopt. Wat later neemt 
Dean de corner bal en weet deze 
prachtig hoog voor Tim te krijgen en 
Tim schiet deze knalhard boven in de 
kruising. Wat een wereldgoal 
Tim...prachtig. 2-3. 
 
Zo eindigd ook de wedstrijd met een 2-
3. Maar jongens wat een prachtige 
laatste wedstrijd.Jullie hebben goed 
gevoetbald met z'n allen. 

Gerben Hartgers bedankt voor het flui-
ten vandaag. 
 
Wij als JO12 willen iedereen bedanken 
voor dit prachtig seizoen waar we van 
de derde tot de 1e klasse zijn geko-
men. We hebben veel bereikt en wat 
hebben we een geweldig leuk team. 
Namens deze kanjers willen we (al is t 
een beetje vroeg nog) iedereen een 
fijne zomer en vakantie wensen en tot 
volgend seizoen. 
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MEDIAPARTNER:

TICKETS+INFO: FEESTWEEKWILHELMINA26.NL
ALTIJD GEZELLIG!


