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Ik kreeg te horen dat één van onze 
jeugdteams een tegenstander trof die 
het k-woord aan hun standaard woor-
denschat hadden toegevoegd! Vanaf 
deze plaats wil ik daarom toch nog 
even benadrukken dat we binnen onze 
vereniging NOOIT zullen accepteren 
als dit woord door één van onze leden 
wordt gebruikt! Iedereen kent wel ie-
mand die direct of zijdeling met deze 
ziekte te maken heeft (gehad) en een 
dergelijk woord kwetst altijd wel ie-
mand. Wilhelmina’26 staat voor ple-
zier(en) en daarom willen we 
kwetsende uitspraken ver van de Ebbe 
verwijderd houden!  

Plezieren deed zaterdag o.a. ons 1e 
elftal al hun supporters, er werd een 
partij inzet en passie in de strijd gewor-

pen tegen Streefkerk en dat werd uit-
eindelijk beloond met een verdiende 2-
1 winst. Zaterdag wacht ons 
Wieldrecht uit en bij een 3-op-een-rij 
zouden we zomaar in het linker rijtje 
kunnen belanden. Het 2e elftal verloor 
met een duidelijke 4-1 bij Nieuw-Lek-
kerland en dat nadat midweeks bij 
Sparta’30 2 nog met 2-4 werd gewon-
nen. Doelpuntrijk waren de wedstrijden 
van ons 3e elftal en van de veteranen, 
beide teams wisten maar liefst 4x te 
scoren echter troffen een tegenstander 
die net nog wat meer het net wist te 
vinden. Jan van Arckel 2 won daardoor 
met 4-8 op de Ebbe en de veteranen 
van Rijsoord hielden de punten met 6-
4 in huis.  

De klapper van de zaterdag was voor   

 

onze vrouwen die het nog zonder punt-
verlies acterende Sparta’30 met een 1-
1 huiswaarts stuurde! Het inmiddels 
aardig verjongde team weerde zich 
buitengewoon goed tegen de koploper.  

Bij de jeugd vielen veel goals te aan-
schouwen deze zaterdag. Zo was er 
een 6-6 van de JO8 bij Sleeuwijk, won 
de JO11 met 8-0 van WSC en verloor 
onze MO15 met dezelfde cijfers van 
ASWH. Het ST Team Noad/Wilhelmina 
JO15 won met 2-0 van ISC en de JO10 
verloor met 5-2 van WSC.  

Komend weekend weer een lekker vol 
programma als de weersomstandighe-
den het allemaal toestaan. Binnenkort 
lijken er op bestuurlijk niveau mooie tij-
den aan te komen en zodra daar meer 
over bekend is, maken we dat natuur-
lijk bekend via onze kanalen. De kaart-
verkoop van de feestweek loopt als 
een tierelier, dus weet je nog iemand 
die er graag bij wil zijn op de donder-
dag- of zaterdagavond ….aarzel niet te 
lang om kaartjes te kopen! Eerstko-
mende bestuursvergadering is op 
maandag 13 februari aanvang 19.30u, 
wil je nog iets met ons delen: van harte 
welkom! 

Voor komende week, veel zonuren ge-
wenst 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

Vossenhof



Wedstrijdverslag 1ste elftal
Wilhelmina ’26 1 - Streefkerk 1 ................................................... 2 - 1
De openingswedstrijd van dit seizoen 
was destijds in Streefkerk en die begon 
(teleurstellend voor ons) in een 3-2 
winst voor de thuisploeg. Dat er wat 
recht te zetten was, stond dus al van te-
voren vast. Toch was het 1e kwartier 
helemaal in handen van de gasten en 
die kwamen dan ook na 4 minuten al 
op een 0-1 voorsprong. Een misver-
stand tussen Joran en Rick leverde een 
corner op voor Streefkerk en dat resul-
teerde uiteindelijk in een kopgoal van 
de gasten. Na het 1e kwartier kreeg 
Wilhelmina’26 het spel steeds meer in 
handen echter leverde dat nog niet di-
rect grote kansen op. De pogingen die 
we ondernamen brachten de keeper 

van de gasten niet echt in verlegenheid 
en als dat al wel gebeurde was daar 
weer een verdediger die de bal uit de 
doelmond kon wegwerken. Maar de in-
tensiteit die Wilhelmina’26 op de mat 
wist te leggen, gaf ondanks de 0-1 ach-
terstand bij rust wel vertrouwen voor de 
2e helft. Het duurde dan ook maar 9 mi-
nuten na de rust tot Kevin met een vrije 
trap vanaf links het hoofd van Robert 
wist te vinden en die wist daar wel raad 
mee: 1-1. Een kleine 10 minuten later 
wist hetzelfde duo elkaar weer te vin-
den en deze keer rondde Robert met 
de voet af en bracht daarmee de thuis-
ploeg op een 2-1 voorsprong. Het 
zware veld in combinatie met de inten-

sieve wedstrijd leverde nog een aantal 
noodgedwongen wissels op gedurende 
het 2e gedeelte van de 2e helft. Sa-
muel, Rick en Gerbrand werden in die 
fase nog vervangen door Mo, Luuk en 
Nicky. Pas in blessuretijd wisten de 
gasten het nog spannend te maken en 
moest Joran nog een tweetal keren 
goed bij de les zijn om de gelijkmaker 
te voorkomen en dat deed ie prima, 
waardoor de winst met 2-1 werd bin-
nengehaald en de 2e driepunter op rij 
een feit was! Zaterdag wacht Wiel-
drecht uit en bij wederom een positief 
resultaat zouden we zomaar in het lin-
ker rijtje kunnen belanden.  
Henk.  
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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



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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4 februari speelt Wihelmina'26 thuis 
tegen V.V. Streefkerk en vandaag is 
Ruben Fitters pupil van de week. 
Samen met zijn vader en grote broer 
zie ik ze al aan komen op de Ebbe. Hij 
heeft er veel zin in maar het toch een 
beetje spannend. Ruben is 8 jaar en 
zit bij de jo8, zijn trainers zijn Laurens 
Bouman en Giorgio Das. Toen hij 3 
jaar was os hij al begonnen bij de ka-
bouters. Zijn broer Jonathan zit ook bij 
de club en voetbalt in de jo15 die te-
genwoordig samen is gevoegd met 
Noad 32. Ook zijn vader Arjan Fitters 
is een bekende op de ebbe. Hij is al 
34 jaar op het veld te bekennen 
waarvan hij 5 jaar in het eerste elftal 
heeft mogen schitteren, hoe cool is 
dat 😉  op de maandag helpt zijn 
vader mee op de training bij de jo15 
en is ook nog vlagger. Ruben vertelt 
mij ook dat ze vanochtend een wed-
strijd hadden in Sleeuwijk. De doel-
punten vlogen in het rond en de 
eindstand is 6-6 geworden. Netjes 
gedaan hoor jo8.  
 
Ruben zit in Wijk en Aalburg op 
school, de Hoeksteen, en zit in 
groep 4b. Zijn juffen zijn Margriet 
en Leonorre. Taal vindt hij leuk 
maar is ook heel goed in rekenen. 
Ruben vindt veel vakken leuk maar het 
minst leuke vindt hij gym. Op school 
heeft hij ook veel vriendjes waar hij 
graag mee speelt. Fedde, Ruben, Sem, 
Tim, Samir. Maar Jurjen is zijn beste 
vriend.  
Na schooltijd speelt hij graag buiten 
met de bal maar speelt ook graag spel-
letjes op de Nintendo.  
 
Dan is het tijd voor de grote vraag, met 
wie Ruben graag op de foto zou willen. 
Hij moest even nadenken.... hij wil 
graag met iemand op de foto die op de 
zelfde positie op het veld staat als 
Ruben, toen kwamen we uit op Kevin 
van Esch. En wat denk je komt hij toch 
net de kantine ingelopen. Kevin kwam 
er gezellig even bij staan en vroeg aan 
Ruben voor welke voetbalclub hij is. 
Met grote lach zij hij, ik ben voor PSV. 
Kevin moest lachen en gaf hem een 
boks, want ook Kevin is voor PSV.  

 
Nadat ze op de foto zijn geweest mag 
Ruben meedoen met de warming up. 
Joey Schalken, Luuk Benschop en Mo-
hammed Jumaa slaan gezellig een bal-
letje met hem, zo op het veld is er niks 
meer van te zien dat hij het spannend 
vond en voelt zich goed thuis tussen de 
spelers. Ook mag hij op het doel schie-
ten en Luuk is zijn keeper. Nog voor de 
wedstrijd begint komt de moeder van 
Ruben ook kijken en is super trots op 
hem. 
 
Na de warming-up is het tijd om naar 
de kleedkamers te gaan en zich op te 
stellen voor de wedstrijd. Als het club-
lied begint loopt iedereen het veld op 
en Ruben loopt met de bal in zijn hand 
samen met de scheidsrechter voorop. 
Als ze de spelers een hand hebben 
geven is daar het moment voor Ruben. 
Heel stoer rent hij tussen de spelers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
van V.V. Streefkerk naar het doel en 
scoort zijn doelpunt. Met een lach op 
zijn gezicht komt hij terug en gaat lek-
ker op de bank zitten om de wedstrijd 
te kijken.  
 
Lieve Ruben. Je bent een super lief 
persoon en vond het heel gezellig met 
je vanmiddag. Ik kon zien dat je ervan 
genoten hebt en dat je het helemaal 
geweldig vond. Ik hoop dat je later net 
zo'n goede voetballer als Kevin wordt 
en net als je vader ook in het eerst van 
Wilhelmina'26 terecht komt, hoe tof zou 
dat zijn 😊

Pupil van de week
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Verloting Supportersclub
Dit is uitslag van de verloting van de Supportersclub: eerste 
keer van de nieuwe ronde  
 
10 euro nr 84 
20 euro nr 5 
30 euro nr 1 
 
gr Ans Nieuwkoop     

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 

40 euro nr 70 
50 euro nr 79



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 Wilhelmina’26/Noad’32 JO15 1 –  
ISC JO15 1 ........................................................................... 2-0 

Na een wat ongelukkig verloren pot vorige week, moesten 
we vandaag tegen de koploper uit Ingen. Mooi om te zien 
dat de trainers en enkele spelers van het andere ST JO-15 
team langs de lijn stonden, aangezien die wedstrijd helaas 
was afgelast. Samen met de vele andere supporters gaf dat 
een gezellige sfeer.  
 
Met een waterig zonnetje werd er afgetrapt en als snel was 
duidelijk dat we vandaag aan de bak moesten. Het ging ge-
lijk op, waarbij onze jongens en meiden het betere van het 
spel hadden. Er werd leuk gecombineerd, waar de jongens 
en meiden van ISC het vooral bij verdedigen hielden. We 
kwamen steeds vaker voor het doel van ISC en het was 
Stan die de eerste kans kreeg. Direct daarna was het even 
schrikken toen een speler van ISC vrij voor ons doel stond; 
gelukkig schoot hij naast. Vrij snel daarna viel de toch wel 
verdiende 1-0. Levi B gooide in op Levi K die vanuit de draai 
fraai voorgaf op Jurre die vervolgens in 2e instantie de kee-
per wist te verschalken.  
 
Het spel concentreerde zich op het middenveld met kansjes 
over en weer. We kregen een corner die Niels zo hard in 
schoot dat een verdediger van ISC er geen raad mee wist 
en de bal pardoes achter zijn eigen doelman werkte, 2-0 
dus. Na weer terug gewandeld te zijn naar het 3e veld, blies 
onze goed leidende scheids Matthijs voor de 2e helft. Over 
die helft kunnen we kort zijn. Het spel werd er van beide kan-
ten niet beter op en behalve een levensgrote kans van ISC 
en wat kansen aan onze kant, viel er weinig te beleven.  
 
Overall gezien waren we de verdiende winnaar, zeker omdat 
iedereen tot het einde bleef gaan.  
Tot volgende week in Ophemert.  
 
De leiding 

Advertenties



WSC JO10-4 - Wilhelmina'26 JO10-1 ................................... 5-2 

Deze druilerige zaterdagochtend 
mochten we om 10.30 aantreden tegen 
Wsc, tegen waar we in de 1e fase van 
dit voetbalseizoen ook al een keertje 
tegen gespeeld hadden.  Daarover 
maken we weinig woorden meer vuil. 
Vandaag waren Syb, Goncalu en Milan 
afwezig dus waren met 8 spelers op 
stap. 
 
Wij mochten aftrappen en het spel 
golfde vanaf minuut 1 al op en neer, na 
wat speldenprikjes over en weer was 
het Wsc die na 5 minuten de score wist 
te openen en daarmee op 1- 0 kwam. 
We herpakten ons eigen goed, de kop-
jes bleven omhoog en bleven goed 
voetballen. Helaas resulteerde dit niet 
in doelpunten.  Na de time out kwamen 
we meteen lekker uit de startblokken 
en Ibrahim wist de bal op het midden-
veld te ontfutselen bij een tegenstander 
en wist de achterlijn te halen en de bal 
voor te geven en deze werd op uiterst 
beheerste manier binnen gewerkt door 
ons spitske Keano. Kenji was vandaag 

ook on fire en heeft veel ballen wegge-
werkt achterin, verder hadden we had 
nog een beetje moeite met het in posi-
tie blijven voetballen want we willen 
graag met zn allen de bal hebben. Dan 
vergeten we onze taken en dan staat 
Elin vaak tegen 2 of 3 tegenstanders… 
Dat Elin geweldig kan keepen, zoals ze 
vandaag weer heeft laten zien, dat 
weten we maar dit is ook voor haar net 
iets te veel van het goede. Net voor 
rust wist Wsc door een pegel van af-
stand nog op 2 – 1 te komen.  
 
Na de wel verdiende ranja en een 
kleine toespraak van de trainers, be-
gonnen we heel goed aan de 2e helft! 
Er werd meteen druk gezet en het spel 
bevond zich veel voor op de helft van 
de tegenstander. Het middenveld met 
Tygo, Ties en Jesse was veelvuldig 
aan de bal en de bal werd goed rond-
gespeeld. Door een goeie actie van 
Jesse, kwam de bal via Keano voor de 
voetbal van Ties en die weet wel raad 
met dit soort ballen en knalde de te-

rechte 2 -2 in de touwen! Na deze tref-
fer werd Wsc weer wat sterker en ver-
gaten wij om onze tegenstander in de 
gaten te houden, aanval over de rech-
terzijde en 2 man vrij voor de goal, wat 
resulteerde in de 3 – 2.  Het spel bleef 
op en neer golven en Ryan wist z’n 
eigen nog in goede positie te manoeu-
vreren, maar helaas wisten wij geen 
doelpunt meer te maken. Door nog 2 
knullige momenten voor onze goal wist 
de tegenstander nog 2 x te scoren.  
 
De score had vandaag ook de andere 
kant op kunnen vallen, maar helaas 
was Wsc effectiever in het afmaken 
van de kansen. Een gelijkspel had ver-
diend geweest, maar dat zat er niet in. 
Hopen dat we volgende week een leu-
kere pot voetbal kunnen spelen en dan 
mogen we weer lekker op De Ebbe 
voetballen. Aankomende week weer 
lekker trainen en ons klaar maken voor 
de volgende wedstrijd. 
 
Hartelijke groet vanaf de zijlijn. 

Wilhelmina'26 JO10-1 - FC Engelen JO10-3 ......................... 5-8 
Op deze toch wat frisse zaterdagoch-
tend mocht ons winterkampioenselftal 
beginnen aan een nieuwe competitie in 
een klasse hoger met wat sterkere te-
genstanders.  
Met goeie zin werd er op tijd omge-
kleed , werd de warming up gedaan en 
stiekem beetje naar onze opponent 
van vandaag gekeken want het is best 
spannend of onze Jo10 meekan met 
een klasse hoger. 
Na de opstelling begonnen we met 3 
wissels omdat we onze internationals 
Gonçalo en Ibrahim hadden uitgeleend 
aan de Jo11. 
De aftrap werd genomen en direct 
werd er flink aangevallen door FC En-
gelen, we waren best beetje overrom-
peld en voor we het in de gaten 
hadden stonden we met 0-2 achter! 
Dat was even een tegenvaller en de 
koppies gingen al beetje hangen 
omdat het even later nog 0-3  werd. 
Gelukkig kwam op dat moment de 
time-out en moesten de trainers al hun 
skills uit de kast halen om onze voet-
ballers duidelijk te maken dat er nog 
niets verloren is en dat we als TEAM 
veel beter kunnen dan dit... 
Dat was gelukkig goed doorgekomen 
want toen we begonnen doken ze ge-
lijk op de bal. 
Na goed doorzetten van Ryan werd het 
na een klutsbal afgemaakt door Ties 1-
3 daarna kwam Ryan en had zijn beste 
beentje voorgezet vandaag, eerst 
maakte hij de 2-3 en na een prachtige 
solo kwam er 3-3   op het scorebord! 
Tijd voor de rust en beetje opwarmen.  

Helaas had de rust ook de kans gege-
ven aan onze tegenstander om hun 
spelers te voorzien van nieuwe schoe-
nen en goede adviezen. We waren net 
afgetrapt en de bal lag alweer bij ons 
in de goal. 3-4. Gelukkig waren we 

toen weer scherp en kwamen we weer 
op gelijke hoogte door weer Ryan.  4-4 
Er moest weer wat gewisseld worden 
en de leider van FC Engelen werd 
steeds ongeruster over de wedstrijd, 
wat hij in woord en gebaar op een 

grappige manier deed. Vooral 
Hasssaaaaaannnn hebben we 
vaak langs horen komen tijdens 
het 
Coachen. Onze Elin was weer 
in topvorm vandaag in het doel, 
en genoot van de vele pogingen 
die er gedaan werden om haar 
te passeren. 
Helaas lukte het FC engelen om 
te scoren en vlak daarna nog 
een keer (dacht door Hasssaa-
aaaaannnn) . 4-7 
Het was erg jammer en er werd 
door Syb nog een poging ge-
daan om terug te komen, na een 
mooie solo van achteruit viel de 
bal voor de voeten van Keano 
en die werkte hem in de Goal.  
   5-7 Het slotakkoord was he-
laas voor onze sportieve tegen-
standers die met 3 man voor 
Elin opdoken en er 5-8 van 
maakte. 
 
Nadat de teleurstelling beetje 
weg was hebben ze nog penal-
ty's genomen en was het een 
mooie, leerzame en leuke pot 
voetbal geweest, en weten we 
dat ze prima meekunnen met 
een niveautje hoger! 
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Winterkampioenswedstrijd  JO-10: 6-2 winst

Jaja…u leest het goed! Vandaag was 
het zover, de Jo-10 van Wilhelmina ‘26 
kan het winterkampioenschap binnen-
halen maar dan moest er nog wel ge-
wonnen worden van onze 
tegenstander, en dat is FC Zwaluw uit 
Vught. 
Ondanks dat de begintijd aangepast 
was ivm met het in goede banen kun-
nen leiden van de supporterstromen 
naar De Ebbe deed de winter zijn best 
om ook aanwezig te zijn, het was vries-
koud toen we vol goede moed aan de 
warming up begonnen. 
Het hele team was paraat om deze 
mooie prestatie te kunnen voltooien en 
te vieren! Met 11 was het wel een com-
plete spelerswissel elke time-out maar 
dat mocht de pret niet drukken.  
Nadat de spelers onder luid gejuich, 
muziek en geel/zwarte rookfakkels het 
hoofdveld mochten betreden gingen 
we beginnen aan DE wedstrijd. Het 
was al snel duidelijk dat onze gasten 

uit Vught niet waren gekomen om te 
verliezen, dus moesten we nog even 
aan de bak met zijn allen! Na wat spel-
deprikjes over en weer kwam de bal bij 
Ties voor zijn voeten die daar over het 
algemeen wel raad mee weet, hij 
schoot de bal via de keeper in de goal 
en de 1-0 was een feit. De muziek ging 
aan tot groot plezier van iedereen! Na 
een aantal kansen voor hun die onze 
verdediging en Elin even op scherp 
zette kwam Ryan aan de bal, met een 
flitsende actie en goed schot wist hij de 
2-0 te maken! Na de time-out en spe-
lerswissel golft het spel op en neer,  bij 
een hoekschop komt Tygo voor zijn 
man en schuift beheerst de 3-0 langs 
de keeper. 
Na de rust waar iedereen even lekker 
op kan warmen gaan we verder, maar 
helaas scoort FC Zwaluw een doel-
punt. 3-1. Voor het spannend kan wor-
den gaat Jesse met een mooie solo 
langs de zijlijn, hij geeft de bal voor op 

Ties die beheerst afrond ,4-1. Dan 
komt onze Milan naar voren en doet 
wat hij nog nooit had gedaan, hij scoort 
een prachtig doelpunt ! De tegenstan-
der scoort nog keertje tegen en Elin 
laat nog een keer zien hoe goed ze kan 
Keepen! Het slotakkoord is voor Ryan 
die een nog een mooi doelpunt maakt 
en de eindstand bepaalt. 6-2 
Dan barst het feest los en krijgen de 
spelers felicitaties van iedereen en krij-
gen ze een mooie Medaille.  
Na met zijn allen op de foto te zijn ge-
gaan hebben ze met fakkels, vuurwerk 
en friet en frikandel hun kampioen-
schap mogen vieren. Iedereen bedankt 
voor de inzet, enthousiasme en sup-
port voor deze mooie dag! In het bij-
zonder de leiders/trainers: Jan, Hans 
en Patrick die met hun tomeloze inzet 
(en geduld) er een prachtig en gezellig 
Team van hebben gemaakt!

Sleeuwijk JO8-1 - Wilhelmina'26 JO8-1 ............................... 6-6 
We beginnen maar gelijk bij de 2e helft, 
dat deden onze sterren tenslotte ook. 
(ruststand 6-3) 
In de rust moet Giorgio Gattuso haast 
wel een donderspeech hebben gehou-
den, of er moeten oppeppers in de 
ranja hebben gezeten,  
want vanaf de aftrap vlogen onze man-
nen er vol in. 
Dit resulteerde in aardig wat kansen, 
maar zo scherp als het vizier tijdens de 
warming up stond, zo wazig was het tij-
dens de wedstrijd. 
Maar toch bleven onze mannen het 
proberen. En dit resulteerde in de dik 
verdiende aansluiter 6-4. 
Inmiddels had onze voorhoede en mid-
denveld door dat de keeper van Sleeu-
wijk niet erg sterk was met de achter 
ballen. Iedere keer als er een achterbal 
moest worden genomen, werd er een 
gele muur neergezet, dit resulteerde in 
diverse kansen en ook een doelpunt 6-
5. 
De keeper van Sleeuwijk kon die te-
gendoelpunten niet waarderen en zag 
de bui al hangen...  
Na wat gerommel voor het doel viel de 
bal op de pantoffel van Thijs, gelukkig 
had Thijs vandaag de meeste energie 
tot het laatst bewaard en kon hij schit-
terend binnenschieten 6-6!! 
Iedereen door het dolle heen en we 
dachten allemaal dat er meer in kon zit-
ten. 
Alleen dacht de scheidsrechter daar 
anders over, of in ieder geval zijn hor-
loge.... 
6-6 dik verdiend teruggekomen.  
Misschien fijn als we voortaan pas na 
10 uur spelen, zodat iedereen dan 

eerst eens rustig wakker kan worden 
en we niet na 3x gapen met 3-0 achter 
staan :) 
Dus graag volgende week ook de eer-
ste helft 200% inzet geven, dan zullen 

we nog aardig wat wedstrijden kunnen 
winnen. 
 
Gr Louis 
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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


