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De eerste klap is een daalder waard óf 
na een slechte repetitie een goede ge-
nerale, clichés die beide van toepas-
sing zijn op ons 1e elftal. Doordeweeks 
werd kansloos met 4-0 verloren bij 3e 
klasser Hardinxveld en zaterdag om 
het echie werd Heukelum na een kans-
loze 0-3 op maar liefst 8 punten gezet. 
De winst had zeker nog ruimer kunnen 
en moeten uitvallen, maar winnen in 
Heukelum was ons best al een tijdje 
niet meer overkomen. Hopelijk lukt ons 
dat zaterdag ook weer als Streefkerk 
op bezoek komt op de Ebbe, de missie 
voor dit seizoen is om 6 ploegen onder 
ons te houden op de ranglijst en de 
start in 2023 mag er wat dat betreft 
zijn. Het 2e elftal trad aan tegen Sleeu-
wijk 2 en deze wedstrijd eindigde zoals 
die ook begon, namelijk met een 0-0. 
Zaterdag wacht voor de mannen van 
André de uitwedstrijd bij Nieuw-Lekker-
land, één van de hoger geklasseerde 
teams in de competitie. Die hoger ge-
klasseerde trof ons 3e elftal deze za-
terdag al, uit bij GVV’63 werd enigszins 
geflatteerd met 6-2 verloren en dat was 
gezien het krachtsverschil op het veld 
een te grote nederlaag. Onze vetera-
nen gingen met 2-4 de punten ophalen 
bij Pelikaan en de vrouwen wonnen vo-
rige week met 0-4 bij OJC Rosmalen 
en mogen zaterdag proberen de kop-
loper uit Andel 
pootje te lichten.  

Bij de jeugd is 
heel wat ge-
beurd tijdens de 
winterstop dat 
zal niemand 
ontgaan zijn 
denk ik. Sinds 
deze jaargang 
spelen we met 
maar liefst 3 ST 
Teams in de 
competitie. Sa-
m e n g e s t e l d e 
teams tussen 
Noad’32 en Wil-
helmina’26. Zo 
speelde zater-
dag de JO13 
een meer dan 
goeie wedstrijd 
bij Achilles Veen 
en had eigenlijk 
wel meer ver-
diend dan het 1-
1 gelijke spel. 
JO15-2 speelde 
tegen  

Almkerk/Altena-
combi en 
stuurde die met 
4-1 huiswaarts 

en het laatste ST team (de JO15-1) 
miste enkele belangrijke spelers en 
had wat pech met de scheidsrechter-
lijke beslissingen en verloor mede 
daardoor met 0-2 van Meerkerk. Maar 
de samenwerking met de buren ver-
loopt in deze 1e maand naar tevreden-
heid! De MO15 verloor in Ammerzoden 
nipt met 2-1, ook nipt was de winst van 
onze JO19 tegen SCO’18 namelijk 1-
0. We blijven bij de kleine overwinnin-
gen want de JO11 ging met 1-2 winnen 
bij Waspik. Doelpuntrijker werd het wel 
de allerkleinsten, namelijk 5-8 neder-
laag van de JO10 tegen Engelen en 2-
10 winst voor Achilles Veen bij onze 
JO8. Heerlijk dat iedereen onder een 
lekker zonnetje weer bezig kon en 
mocht zijn met de mooie voetbalsport! 

Inmiddels alweer enige tijd geleden 
hebben we bekend gemaakt dat Sa-
muel Hartgers als vertrouwenspersoon 
binnen onze vereniging beschikbaar 
zal zijn! Dus heb je iets wat je kwijt wil 
en liever niet met je trainer of leider wil 
delen, dan staat Samuel klaar om met 
je in gesprek te gaan. Gaat je voorkeur 
uit naar een gesprek met een dame, 
dan is Lisa Bros bereikbaar daarvoor. 
In één van de volgende Ebbekoeriers 
zullen ze zich nader aan een ieder 
voorstellen.  

 

Komende zaterdag hopelijk weer een 
lekker vol programma, met een 3e helft 
die op initiatief van ons 2e elftal erg ge-
zellig lijkt te gaan worden! Hopelijk 
doen we dat met weer de nodige pun-
ten in onze achterzak! Allemaal een 
gezellige en gezonde week gewenst 
en tot zaterdag,  

grt Henk.  

De Voorzitter Vooraf
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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



Wedstrijdverslag 1ste elftal
Heukelum - Wilhelmina ’26 .......................................................... 0 - 3
Spelers; Joran, Remco, Rick, Willian, 
Sjoerd, Gerben, Robert, Kevin, Jona-
than,  Gerbrand, Bart.  
Wissels; Samuel,  Joey,  Luuk,  Jesse.  
 
Vandaag de wedstrijd tegen de num-
mer laatst Heukelum. De verwachtin-
gen voor de 2e helft van de competitie 
zijn hooggespannen. Na een goed trai-
ningscomplex was het afgelopen dins-
dag toch ff schrikken na een nederlaag 
tegen 3e klasser Hardinxveld-Giessen-
dam met maar liefst 4-0. Er was door 
trainer Ömer Kaya wat geëxperimen-
teerd dus hopelijk werkt dat z'n vruch-
ten af.  
Djemal, Siebe en Nicky zijn gebles-
seerd waar de laatste 2 deze week 
weer aansluiten op de training en het 
bij Djemal nog een week of 2 duurt.  
De wedstrijd staat olv Erik de Winter uit 
Zaltbommel. 

 
Wilhelmina'26 begint gretig en zet Heu-
kelum gelijk onder druk en krijgen we 
na 5 minuten een corner die snoeihard 
wordt ingekopt door Robert die maar 
net over gaat. We blijven goed spel ver-
tonen via onze backs Sjoerd en 
Remco. De 15e minuut gaat Gerbrand 
goed door over rechts en kan de tegen-
stander  hem alleen maar neerhalen. 
De vrije trap komt bij de geheel vrij-
staande Robert die nu wel het net vindt, 
0-1. 
 
We blijven vooruit voetballen, in de 24e 
minuut komt de bal bij Bart die via een 
paar mooie acties de bal bij Gerbrand 
krijgt die beheerst binnenschiet, 0-2. En 
nog is de koek niet op want 2 minuten 
later zetten we hun verdediging onder 
druk en komt de bal bij Gerbrand die 
wederom scoort, 0-3. 

In de 33e minuut krijgen we een schit-
terend schot van Robert die van de lijn 
wordt gekopt zodat we gaan rusten met 
een riante 0-3 voorsprong. 
 
De 2e helft valt er niet veel meer te be-
leven, al krijgen we nog een paar grote 
kansen. We hebben het zakelijk uit ge-
voetbald tegen een onthutst zwak Heu-
kelum. 
 
Verder valt er te melden dat Samuel, 
Joey en Luuk nog ingevallen zijn. 
Een makkelijke overwinning die ons 3 
plaatsen deed stijgen op de ranglijst. 
 
Volgende week thuis tegen Streefkerk 
waar we nog wat goed te maken heb-
ben. 
 
Grt Richard  

Advertenties
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WIJK EN AALBURG                                                                       INFO@VBDUURZAAM.NL

ELKE ZONDAG OPEN 10-18
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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



Kaartverkoop gaat door het dak 
Het is ongelofelijk, maar de Hollandse 
Avond was binnen 1 dag uitverkocht! 
Ook de andere dagen gaan super hard 
en ziet er naar uit deze ook vol raken. 
Wacht dus niet te lang en scoor ze zo-
lang het kan nog via onze website. 
  
Meld je aan als Feestweek  
vrijwilliger. 
Zonder de inzet van vrijwilligers is het 
onmogelijk om onze Feestweek jaar-
lijks te organiseren. We zijn dan ook 
ontzettend blij met alle soorten hulp. 
We hebben verschillende taken, deze 
vind je hieronder. Opgeven kan via de 
website. Mocht je vragen hebben of 
vind je het lastig om het online te doen, 
dan kun je terecht bij Jorg, Dik of Jari. 
  
Opbouw 
Zaterdagochtend 13 mei:  
Tent zetten / vloer leggen 
Maandag overdag15 mei:  
verschillende werkzaamheden 
Dinsdag overdag 16 mei:  
verschillende werkzaamheden 
Woensdag overdag 17 mei:  
verschillende werkzaamheden 

Dinsdag 16 mei -  
Darten 
Bar 
Glazen 
 
Woensdag 17 mei -  
Hollandse Avond 
Bar 
Glazen 
Vullen 
Kassa (scannen en/of bandjes) 
Deurwacht (glazen tegenhouden) 
 
Donderdagmiddag 18 mei -  
Veteranentoernooi 
Bar 
  
Donderdagavond 18 mei -  
De Dolle Donderdag 
Bar 
Glazen 
Vullen 
Kassa (scannen en/of bandjes) 
Deurwacht (glazen tegenhouden) 
 
 
Vrijdagmiddag 19 mei -  
Vriendentoernooi 
Bar 

Vrijdagavond 19 mei -  
The Friday  
Bar 
Glazen 
Vullen 
Kassa (scannen en/of bandjes) 
Deurwacht (glazen tegenhouden) 
 
Zaterdagochtend 20 mei -  
Bloemenmarkt / Competitie 
Bar 
 
Zaterdagmiddag 20 mei -  
Competitie 
Bar 
 
Zaterdagavond 20 mei -  
Foute Party 
Bar 
Glazen 
Vullen 
Kassa (scannen en/of bandjes) 
Deurwacht (glazen tegenhouden) 
 
Afbouw 
Maandag 22 mei overdag: 
verschillende werkzaamheden 
Maandag 22 mei avond:  
afbouw tent/vloer

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  
 

Advertenties
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Woorden schieten te kort om iedereen te bedanken voor de warme  
belangstelling die we van u mochten ontvangen na het overlijden van  
mijn lieve vrouw Ineke Middelburg 
Het heeft ons veel goed gedaan in deze moeilijke tijd. 
  
                                                        Adrie Middelburg 
                                                        Kinderen 
                                                        Klein en achterkleinkinderen 

Dankbetuiging

Nieuwe leden
De afgelopen maanden zijn er weer 
enkele nieuwe leden bijgekomen; 
 
Wanderson Sebens (bij ons nog wel 
bekend als Gordon) woont weer wat 
dichterbij en is weer lid geworden, hij 
gaat bij de senioren spelen.  
Iris Bouman (dochter van Jan Bou-
man jr.) komt de MO15 versterken. 
Daan Vat sluit aan bij de kabouters 
van Goof en ook zijn zusje Evi is lid 
geworden. Daan en Evi zijn de zoon 
en dochter van Debora in ’t Veld. 
Lone Youell is de dochter van Marit 
Youell-Burghout en is nu ook lid van 
onze vereniging. 
Ons jongste lid van dit moment is 
Bodi Bouman, de 3e zoon van La-
wrence en Anouk, hij is op 14 decem-
ber geboren en meteen ingeschreven 
door een trotse oma Rida.  
 
Allen heel hartelijk welkom bij onze 
vereniging en heel veel voetbalplezier 
toegewenst.

Nieuws van de ooievaar
Kersverse ouders Lawrence en Anoek hebben ons verzocht dit leuke nieuws 
met jullie te delen. Op 14 december 2022 zijn ze namelijk trotste ouders gewor-
den van Bodi. Hij is het tevens het broertje van Fin en Kyan. 
 
Daarnaast is Bodi het allerjongste Wilhelmina-lid van het moment. 

Verloting  
Supportersclub
Hallo allemaal 
 
Afgelopen zaterdag 28 jan. hebben we nog de 
verloting gedaan die u nog van ons tegoed 
had. We moesten nog 2x draaien dus er zijn 
nog tien prijzen verloot 
 
1e verloting   €10                   nr 46 
                     €20                  nr 117 
                     €30                   nr 35 
                     €40                  nr 47 
                     €50                  nr 90 
 
2e verloting   €10                   nr 60 
                     €20                  nr 42 
                     €30                   nr 55 
                     €40                   nr 68 
                     €50                   nr 110 
 
Inmiddels zijn we weer begonnen met de ver-
koop voor de 2e ronde.  
Aanstaande zaterdag kom ik weer langs bij de 
mensen die niet met een tikkie kunnen of willen 
betalen of die ik nog geen berichtje heb ge-
stuurd.  
 
mvg Ans Nieuwkoop      



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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Wedstrijdverslagen jeugd
ST Noad’32/Wilhelmina’26 JO15-2 –  
ST Almkerk/Altena JO15-2 .................................................. 4-1 
HISTORISCHE WINST 
De afgelopen tijd was er ruimte voor 
overleg tussen Noad en Wilhelmina 
omtrent een aantal jeugdteams. Uit-
komst was de samenwerkingsteams 
jo13 en 2x een jo15. Voor de trainers 
is dit fenomeen ook wel even wennen. 
In plaats van met 7 man op het trai-
ningsveld te staan sta je daar opeens 
met 27 of 28 spelers. Maar op de trai-
ningsavonden was al snel te zien dat 
het voor de motivatie in ieder geval 
goed was. Tuurlijk is het even aftasten 
maar ik hoorde in de wandelgangen al 
dat de praatjes weer behoorlijk aan het 
terug komen zijn. Dat is een goed 
teken dat de spelers zich aanpassen 
aan de samenvoeging, in ieder geval 
op de training. In basis blijft op zater-
dag de teams van Noad en Wilhelmina 
staan zoals deze waren, echter worden 

er spelers uitgeleend aan het andere 
team.  
Vandaag was het dan eindelijk zover. 
De eerste wedstrijd als ST waarbij wij 
ondersteuning kregen van Levi, Luuk, 
Sam en Niels. Wij hadden nog 2 spe-
lers die geblesseerd waren te weten 
Luca en Myron. Dus in totaal 14 man 
fit in de kleedkamer.  Vanuit Wilhelmina 
gingen Ad van Wijk en Johannes Ver-
sluis de kleedkamer mee in om de 
wedstrijdbespreking bij te wonen.  
De wedstrijd start en als snel wordt dui-
delijk dat wij er goed in klappen. Dit 
was ook wel afgesproken maar dan is 
het alsnog afwachten of het gebeurd. 
Dit was vandaag echter zeker het 
geval. In de 8e minuut krijgen wij een 
vrije trap die door Niels Versluis prach-
tig hoog in het doel werd gepegeld 1-
0.   3 minuten later is er een prachtige 

steekbal op Sam die vrij voor de kee-
per de bal net naast het doel schiet 
waarbij hij ook nog eens geblesseerd 
even naar de kant moest. In de 19e mi-
nuut gaat de telefoon van Ad, blessu-
res bij het andere ST jo15 team zorgt 
ervoor dat Levi, die tot dan toe een 
goede wedstrijd speelde, gewisseld 
moest worden om snel naar De Ebbe 
te gaan om daar verder te gaan voet-
ballen. In de 21e minuut geeft Dex een 
prachtige diepe bal op Jari die de bal 
keurig onder controle brengt en de 2-0 
tegen de touwen aan knalt. In de 32e 
minuut is er weer een mooie steekpass 
van Dex en Luuk die er als de kippen 
bij is om met buitenkantje rechts  de bal 
in de verre hoek te mikken. 2 minuten 
later is diezelfde Luuk er weer als de 
kippen bij om een misverstand bij de 
tegenstander af te straffen en de 4-0 
op het scorebord te zetten.  
De scheids blaast voor de rust en wij 
gaan met een goed gevoel de ranja op 
lurken. Hierbij worden door de leiders 
nog wat complimentjes uitgedeeld en 
nog wat aanwijzingen gegeven. De be-
langrijkste was in ieder geval om niet 
verslappen in de 2e helft. 
 
De tweede helft start en al snel wordt 
duidelijk dat de scherpte van de 1e 
helft wat was weggezakt. Het spel 
werd gewoon net een tandje slordiger. 
Maar goed, wat er ook gebeurde, we 
gaven vrijwel niets weg. Met een spo-
radische corner van de tegenstander 
werd er niet goed opgelet waardoor zij 
toch nog een eretreffer konden maken. 
Wij bleven veelvuldig de aanval zoe-
ken maar de scherpte om het af te 
maken was er net niet. Zo maakte Dex 
nog een prachtige actie, gaf de bal 
voor op Sam die voor open doel de bal 
net te hoog op zijn bol kreeg waardoor 
die over het doel verdween. Valt nog te 
vermelden dat Sam daarna uitviel met 
een blessure en dat Niels ook uitviel 
met krampverschijnselen. Het laatste 
woord was aan onze keeper Luuk, die 
had weinig te doen gekregen, en toen 
de bal net voor het einde van de wed-

Samengestelde teams  
De programma’s en uitslagen van de samengestelde 
teams van Wilhelmina ’26 en NOAD ’32 zijn vooralsnog 
te vinden op voetbal.nl en in de voetbal.nl app onder de 
programma’s en uitslagen van NOAD ’32. Dit ligt aan 
het systeem van de KNVB en Sportlink, daar kunnen wij 
op dit moment niets aan veranderen. We proberen hier-
voor een oplossing te vinden. 

 
 
Alle teamleden krijgen uiteraard wel alle gegevens van 
hun team in hun app te zien. 
Het gaat om de volgende teams; ST Wilhelmina 
’26/NOAD ’32 JO15-1, ST NOAD ’32/Wilhelmina ’26 
JO15-2 en ST NOAD ’32/Wilhelmina ’26 JO13-1. 
 
Will Schouten.



Achilles Veen JO13 -  
st Noad'32/Wilhelmina'26 JO13 ........................................... 1-1 

Vandaag de eerste competitiewedstrijd 
van de 3e fase, in en tegen Veen. Af-
gelopen week is er goed getraind, 
maar hadden we wel wat tegenslag. 
Dinsdag was Maik uitgevallen met een 
hamstring blessure en kan niet spelen. 
Ook donderdag ging het fout, Zoe ging 
door haar enkel en Milan had ook last 
van zijn enkel. Maar gelukkig hebben 
we een brede selektie en gaan we met 
volle moed richting Veen om drie pun-
ten te pakken. Zoe en Milan proberen 
het nog in de warming-up, maar dat 
gaat hem niet worden. Ook Dani Mans-
velder valt helaas uit in de warming-up 
en hierdoor houden we nog maar 1 
wissel over. Natuurlijk krijgen we hier-
door ook wat wisselingen in de opstel-
ling, Dani Scheffers keept nu heel de 
wedstrijd en Thijs gaat linksback spe-
len. Dit heeft hij nog nooit gedaan, 
maar vult het supergoed in. Na zijn 
goede invalbeurt tegen Jan van Arckel 
als mid-mid mag Dean daar vandaag 
starten.  
 
Om negen uur trappen we af en Veen 
wil ons gelijk onder druk zetten. Het 
spel bevindt zich vooral op onze helft, 
maar soms weten we met fraai positie-
spel snel om te schakelen. Ook probe-
ren we met onze snelle spitsen in de 
omschakeling kansen te creeeren. Een 
grote kans is er voor Raf, maar die 
schiet op de keeper. Sunny is goed 
aangesloten, maar weet de rebound 
niet te verzilveren. Dean, Musab en 
Fleur winnen heel veel duels op het 
middenveld en ook de achterhoede 
onder aanvoering van Laurens staat 
als een huis. Er wordtt geen kans weg-

gegeven, het enige gevaar komt van 
afstandsschoten. Maar deze worden 
gepakt door Dani. Na een kwartier spe-
len gaat Sunny naar de kant en komt 
Hidde rechtsbuiten. Deze weet met 
een mooie pass Glodie te bereiken, die 
koelbloedig blijft en de 0-1 weet te 
maken. Even later maakt Thymo een 
lichte overtreding binnen de bewuste 
lijnen, weinig aan de hand maar de 
scheidsrechter ligt de bal toch op de 
stip. Deze wordt gelukkig gemist gaan 
we met een voorsprong naar de ranja. 
 
Na de rust komt Sunny er weer in als 
rechtsbuiten, want Hidde kan niet ver-
der omdat hij een flinke schop op zijn 
enkel heeft gehad. Dus ondanks de 
brede selektie hadden we de 2e helft 
geen wissels meer. Toch blijven we 
met zijn allen keihard knokken om de 
voorsprong te verdedigen. Ook zijn wij 
gevaarlijk in de counter, maar helaas 

staat het vizier van onze spitsen niet op 
scherp. Ook is er nog een vrije trap van 
Dean die maar rakelings naast de paal 
gaat. Helaas weet Veen toch nog de 
gelijkmaker te maken en gaan we met 
een punt terug naar huis. 
 
Vandaag hebben we laten zien dat we 
ondanks wat tegenslag er toch met zijn 
allen staan. We hebben keihard ge-
werkt en misschien wel meer verdiend 
als 1 punt. Deze week gaan we weer 
lekker trainen en hopelijk zijn de bles-
sures voorbij. Zodat we volgende week 
weer kunnen gaan strijden voor drie 
punten. 
 
Wie deden er mee : Dani S, Laurens, 
Thymo, Jax, Thijs, Musab, Dean, Fleur, 
Raf, Glodie, Sunny en Hidde 
Geblesseerd: Dani M, Milan, Zoe, en 
Maik 
                          Heidi & Mayco 

strijd op (eigenlijk naast) het doel werd 
geschoten besloot hij als een soort 
zweefvliegtuig naar de bal toe te duiken 
en de bal klemvast te pakken.  
 
Einde wedstrijd, lachende gezichten, 
trotse leiders en toeschouwers. Een 

ieder die vandaag heeft gespeeld ver-
dient een dik compliment. Allemaal kei-
hard gewerkt. Door jullie inzet is de 
1ste driepunter voor een gezamenlijk 
team van Noad en Wilhelmina een feit. 
Een maandag gaan we weer lekker 
trainen en dan zien we volgende week 

wel weer wat er op ons te wachten 
staat. 
 
Aanwezig: Luuk, Carlo, Gijs, Bjorn, 
Levi, Niek, Niels, Jim, Finn, Sam, Jari, 
Dex, Luuk, Sjors, Luca(geblesseerd), 
Myron(geblesseerd)

Jan van Arckel/Well JO13 -  
Noad'32/Wilhelmina'26 JO13 (oud) ........................................ 7-1 
Vandaag een historisch moment: de al-
lereerste officiële wedstrijd met een sa-
mengesteld (st) team van Noad '32 en 
Wilhelmina '26, uit in Ammerzoden. 
Ook zij spelen met een st team: Jan 
van Arckel en Well.  
 
Het st team van ons bestaat uit de 
oude jo13 noad: Milan, Maik, Thymo, 
Jax, Zoe, Musab, Hidde, Fleur, Thijs, 
Raf, Glodie en Laurence en 4 extra jon-

gens van wilhelmina: Dani S, Dani M, 
Dean en Sunny. Hierdoor hebben we 
een ruime selectie met 14 spelers en 2 
keepers, wat natuurlijk lekker is met 
trainen en ook met de wedstrijden 
goed uitkomt.  
 
Deze wedstrijd is nog voor de compe-
titie van voor de winterstop, maar wij 
zien het als een oefenwedstrijd. Het re-
sultaat is voor ons niet belangrijk, maar 

wel dat we goed op elkaar zijn inge-
speeld als de nieuwe competitie be-
gint. 
 
Om acht uur verzamelen we op het Ko-
renzand en vetrekken we naar Ammer-
zoden. Aangezien JvA ook in rood/wit 
speelt, spelen we vandaag in ons uit-
teneu (geel/zwart). Om kwart over 
negen beginnen we en al snel komen 
we er achter dat we spelen tegen een 
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goede tegenstander. Ook hebben we 
wind tegen en daardoor komen we niet 
van onze helft af. Van onze kant is het 
erg rommelig, maar dat is ook niet 
vreemd. Het is de 1e wedstrijd met de 
nieuwe selectie en sommigen hebben 
nog nooit op een heel veld gespeeld. 
Toch weten we op voorsprong te 
komen. Na een goed actie van Thijs 
weet Sunny de 1e goal te maken. We 
kunnen maar kort van de voorsprong 
genieten. Ondanks een paar prachtige 
reddingen van Dani S. weet JvA toch 
de gelijkmaker te scoren. Daarna 
komen ze ook nog op voorsprong. Dit 
is zeker geen schande, JvA is een hele 
pittige tegenstander. Daarnaast halen 
we om een of andere reden ons nor-
male niveau niet. Dit zal er mee te 
maken hebben dat dit de 1e wedstrijd 
is na de winterstop en we nog maar 
twee keer met elkaar hebben getraind. 

We zijn ook niet fel genoeg en laten de 
tegenstander ook voetballen. Uiteinde-
lijk gaan we met een achterstand van 
3-1 rusten. 
 
Na de rust proberen we het nog wel, 
maar het is veel verdedigen en tegen-
houden. JvA weet er nog vier te maken 
en zo verliezen we de eerste wedstrijd.  
 
 
Nat geregend en moegestreden gaan 
we naar de kleedkamer. We speelden 
vandaag tegen een hele goede tegen-
stander en hebben terecht verloren. 
Deze wedstrijd maar snel vergeten en 
aankomende week weer lekker trainen 
en dan weten wij zeker dat het goed 
gaat komen. Want ondanks het verlies 
hebben wij wel dingen gezien waar we 
mee verder kunnen. 
 

Wie deden er mee : Dani S., Milan, 
Maik, Thymo, Jax, Zoe, Musab, Hidde, 
Dean, Fleur, Thijs, Raf, Dani M., Glo-
die, Laurence en Sunny 
 
 
                          Heidi & Mayco 
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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




