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

Vrijwilligers bedankt! 

 
BBQ 4 juni 

 

Afbouw tent



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 
Willem Kuijntjes, tel. 06-25319082 
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

71e jaargang 
30 mei 2022 

Verschijnt  
iedere week,  

behalve tijdens  
de zomer- en  

winterstop
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Advertenties



Een fantastische week ligt achter ons, 
maar o, wat was de verdiende overwin-
ning van ons 1e elftal de spreekwoor-
delijke kers op de taart afgelopen 
zaterdagmiddag. Op de feestweek 
kom ik verderop nog even terug, maar 
ik wil beginnen met de prachtoverwin-
ning (3-1) tegen EBOH. De gasten 
hadden achteraf nog zoiets van ‘we 
gunden het jullie’, maar gezien het fa-
natisme op de groene mat hadden ze 
erg graag in de 94e minuut de gelijk-
maker nog op het scorebord gezet. 
Echter na de treffer van Gerbrand viel 
alle spanning weg en kon het dak van 
de tent, concurrent Drechtstreek had 
namelijk (zoals verwacht) verloren van 
de kampioen SVW en dat betekent dat 
we ook volgend jaar onze kunsten 
weer mogen vertonen in de mooie 2e 
klasse. Proficiat en complimenten voor 
de groep en complete begeleiding!  

Een kunststukje ook van ons 3e elftal 
dat na een ruime achterstand bij rust, 
in de 2e helft karakter toonde en maar 
liefst tot 4-4 wist terug te komen! Een 
pittig seizoen voor deze groep en ho-
pelijk staan er jongens op om ook vol-

gend seizoen weer een respectabel 3e 
elftal op de been te krijgen! De vrou-
wen haalden met 7-2 uit tegen ASH en 
namen op deze manier afscheid van 
een mooi seizoen. Komende week 
hopen we meer duidelijkheid te krijgen 
over de begeleiding vanaf augustus. 
De jeugd was dit weekend al actief met 
de Altena Cup en behalve dat onze 
JO12 een zeer verdienstelijke 2e 
plaats wist te behalen is mij daar wei-
nig over ter ore gekomen. Hopelijk vin-
den we verderop in de Ebbekoerier 
daar meer informatie over.  

Midweeks verloor ons 2e elftal met 1-3 
de inhaalwedstrijd tegen Streefkerk en 
ook komende dinsdag komt het 2e 
weer in actie en wel bij DESK om 
20.00u. De afsluitende wedstrijd volgt 
dan zaterdag op de Ebbe om 14.30u 
als GJS op bezoek komt. Waarna er 
ook voor dit team een einde komt aan 
een mooie periode onder trainer Frans 
van Wijk en een prima eindklassering 
in de huidige competitie.  

Maanden van voorbereiding, tientallen 
vrijwilligers, maar liefst 3 uitverkochte 

avon-
den, sportieve en gezellige voetbal-
toernooien en een sfeer om je vingers 
bij af te likken! Dat was de korte sa-
menvatting van ‘feestweek wilhel-
mina’26’, maar je moet er eigenlijk bij 
zijn geweest om het te kunnen gelo-
ven.....WAT WAS HET WEER GE-
WELDIG NA 3 JAAR WACHTEN! 
Maar duidelijk is dat we zonder vrijwil-
ligers zoiets niet voor elkaar krijgen, 
dus een grote DANKJEWEL ALLE-
MAAL voor de vele mensen die zich op 
wat voor manier weer hebben ingezet 
voor deze week! En zet ‘m vast in de 
agenda: 16 t/m 20 mei 2023.  

Komende zaterdag de laatste compe-
titieronde voor ons 1e en 2e elftal en 
aansluitend een bbq die ons wordt 
aangeboden door de supportersvereni-
ging. TC en bestuur willen dan ook 
aandacht schenken aan de personen 
die stoppen of vertrekken bij onze se-
lectie, dus probeer er zoveel mogelijk 
bij te zijn na afloop van de wedstrijden.  

Tot slot, het seizoen zit er haast weer 
op en de zomerstop lonkt en dat bete-
kent ook dat we volgende week de 
laatste Ebbekoerier van dit seizoen 
mogen verwachten! Wil je nog wat kwijt 
aan al onze lezers dan heb je nog 1 
kansje dit seizoen.  

Lekker nagenieten maar en probeer 
weer een beetje in het ‘normale’ ritme 
te komen!  

Tot snel, grt Henk.  

De Voorzitter Vooraf

3

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

Advertentie



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

voor al uw (in)lijstwerk

Lijsten Atelier 
Cor van Wijnen
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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

Zaterdag 28 mei speelt Wihelmina'26 
tegen EBOH. Het is een bijzondere 
week, de feesttent staat er weer en de 
wedstrijd die ze spelen is heel belang-
rijk.  
Ibrahim Alrashid is vandaag de pupil 
van de week. Hij heeft zijn vader en 
kleine zusje Roos 
meegenomen.  Ibrahim is 8 jaar en 
voetbalt bij de JO9. Zijn trainers zijn 
Hans Hoevenaren, Patrick Verbeek 
en Jan Arendse. Hij staat midden-
veld en soms achterin om zijn team 
te verdedigen. Vandaag had de 
jeugd van Wilhelmina'26 de Altena 
cup in Sleeuwijk. Ook de JO9 heeft 
het super goed gedaan: ze zijn 2e 
geworden en Ibrahim heeft ook nog 
gescoord.  
 
Ibrahim zit op de J.H. Henri Dunant 
op school in klas 4. Zijn juffen zijn 
juf Gerda en juf Gerdien. Hij vindt 
het heel leuk op school en vindt re-
kenen en taalbos leuk om te doen, 
maar schrijven en taal vindt hij de 
minst leukste lessen op school. Hij 
heeft ook veel vriendjes waar hij graag 
mee speelt. Conçalo, Omar, Allah, 
Jesse en Floris. Ibrahim speelt ook 
graag buiten met de bal en hij is ook 
super blij met zijn playstation. Hij vertelt 
ook vol trots dat ze van de zomer naar 
Turkije op vakantie gaan met zijn vader 
en moeder, om daar familie te bezoe-
ken die ze al heel lang niet meer gezien 
hebben.  
 
Ibrahim zou heel graag met een mid-
denvelder op de foto willen, en we kwa-
men uit bij Tim de Laat. Samen met 
Richard van Veen gaan ze naar de 
kleedkamer wat Ibrahim helemaal ge-
weldig vindt. Hij kletst maar raak en 
vraagt veel aan Tim. Als ze op de foto  

 
zijn geweest is het tijd voor de warming 
up. Hij doet fanatiek mee. Sjoerd, Ge-
rald, Nick, Johan en Jorg spelen gezel-
lig een balletje met hem over. Even 
later is Ibrahim met Tim en gaan ze met 
de spelers op het doel van Carlo v.d. 
Beukel schieten om de keeper flink 
warm te houden voor de wedstrijd. Als 
de warming up klaar is gaan ze naar de  
 
 
kleedkamers om zich voor te bereiden 
voor de wedstrijd.  
 
Super stoer loopt Ibrahim met de 
scheidsrechter en de spelers het veld 
op. Als iedereen op zijn plek staat is het  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zover voor de pupil, hij dribbelt door de 
spelers van EBOH en scoort zijn win-
nende doelpunt. Ibrahim je hebt super 
goed je best gedaan vandaag net zoals 
de spelers van Wilhelmina'26.  
 
Lieve Ibrahim we hebben super geno-
ten van je vandaag en wij hopen na-
tuurlijk dat je net zo goed als Tim de 
Laat wordt en dat we nog maar veel 
over je mogen horen hier op De Ebbe.  
 
Geniet van de zomer lekker van je va-
kantie met papa en mama 😊 

Pupil van de week

Advertenties
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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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Donderdag weer Clubavond 
Aanstaande donderdag is het Clubavond. De organisatie is in 
handen van het gezellige 4e elftal, dus kom zeker langs! 

BBQ
Hallo, 
Aanstaande zaterdag is 
het zover, dan hebben 
we de traditionele afslui-
ting van het seizoen. De 
BBQ wordt jullie aange-
boden door de Supportersclub en dit is voor al onze leden 
met aanhang. Wij hopen natuurlijk op goed weer zodat we 
gezellig het seizoen af kunnen sluiten.  
 
Deze zaterdag gaan we ook de laatste keer draaien voor  

 
 

 
onze grote verloting. Dan hebben we 4x gedraaid en be-
danken wij jullie dat jullie allemaal weer hebben meege-
speeld met onze verloting (welke wij volgend seizoen weer 
gaan voortzetten natuurlijk). 
 
Tot zaterdag 4 juni! 
De Supportersclub: Broer, Andre en Ans

Vandaag om 18.00 uur kunnen we zoveel 
mogelijk handjes gebruiken voor de af-
bouw van de tent. Alle hulp is welkom!  

Er zijn hier en daar ook nog andere  
opruimklusjes. 

 

Afbouw tent

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

WIJK EN AALBURG                                                                       INFO@VBDUURZAAM.NL
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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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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 
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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


