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Vandaag wil ik het voorwoord beginnen 
met een woord van sterkte richting 
Marrie Bax. Deze oud 1e elftalspeler 
kreeg een ernstig bedrijfsongeval en 
zal een lange en heftige weg moeten 
ondergaan voor herstel. Als u hem een 
hart onder de riem wil steken kan er 
een kaartje naar het Elisabeth Twee-
Steden Ziekenhuis – Afdeling B1 – 
kamer 1 – Postbus 90151, 5000 LC in 
Tilburg.  

Het 1e elftal behaalde een keurige 3e 
overwinning op rij, door een extreem 
snel doelpunt van Kevin kwamen we 
op voorsprong en die werd uiteindelijk 
verdiend over de streep getrokken uit 
bij Wieldrecht. De volgende tegenstan-
der, over 2 weken, is koploper Papen-
drecht en die pot kunnen we lekker 
onbevangen aangaan. Het 2e eftal 
heeft een enigszins uitgedunde com-
petitie i.v.m. een tweetal teams dat uit 
de competitie is gestapt en was der-
halve voetballoos. Het 3e elftal moest 
met 7-2 hun meerdere erkennen in 
Nivo Sparta 10 en ook de veteranen 
troffen een goede tegenstander met de 
Alblas en moest de punten aan hen 
meegeven na een 2-5 nederlaag.  

Bij de jeugd een hele ruime 7-1 winst 
op MVV’58 en daardoor is dit team de 

nieuwe competitie voortvarend gestart 
met 2 overwinningen. Ook de JO15-1 
(ST-team) blijft het prima doen en won 
met 0-4 bij Ophemert, ook de JO15-2 
(ST-team) haalde de volle buit binnen 
na een 3-1 winst op Sliedrecht. De JO-
11 behaalde een 2-2 gelijkspel en de 
MO15 verloor uit bij Vuren met een 
nipte 2-0. Doelpuntrijk waren de wed-
strijden van onze JO8 en JO10, die 
beide wel verloren maar ook het net re-
gelmatig lieten bollen. Zo verloor de 
JO8 met 3-4 van Kozakken Boys en de 
JO10 met 3-7 van BLC.  

Komend weekend is er geen wedstrijd-
programma en daarom slaan we ook 
volgende week een keertje over met 
de Ebbekoerier. Op 25 februari gaan 
we met alle teams weer vol voor de 
punten.  

We zoeken ook nog iemand! Namelijk 
een maatje die Rida op maandagoch-
tend wil bijstaan met het schoonmaken 
van de kantine tussen 9 en 12u. Voor 
Gijs is het bijstaan van Rida geen optie 
meer, vandaar dat we een aanvulling 
zoeken! Je wordt er geen miljonair van, 
maar er staat wel een kleine vergoe-
ding tegenover en de vereniging zou je 
eeuwig dankbaar zijn. Interesse?? 
Even een seintje naar ondergetekende  

 

of naar Rida zelf.  

Maandagavond 13 februari is er weer 
bestuursvergadering vanaf 19.30u, als 
u iets met ons wil delen van harte wel-
kom! Komend weekend dus rustig op 
en rond de velden en voor een ieder 
die het carnavalsgedruis in gaat: veel 
plezier en pas op elkaar!  

Tot over 2 weken,  
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
Wieldrecht 1 - Wilhelmina ’26 1 .................................................. 0 - 1
Spelers; Joran, Rick, Sjoerd,  
Willian, Siebe,  Gerben,  Robert,   
Samuel, Kevin, Gerbrand, Bart 
Wissels; 
Nicky, Djemal, Jonathan, Koen,  
Matthew  
 
Vandaag de uitwedstrijd tegen Wiel-
drecht, de thuiswedstrijd eindigde in 3-
3 na een tussenstand van 3-1 dus 
hebben we wat goed te maken. De ver-
wachtingen zijn hooggespannen omdat 
we na het trainingskamp in de compe-
titie nog steeds ongeslagen zijn. Wiel-
drecht staat 4 punten onder ons dus 
kunnen we een goeie slag slaan om 
wat meer lucht te krijgen om van de on-
derste plaatsen uit te lopen 
De wedstrijd staat olv van Roel Kenson 
uit Vlissingen. 
 
De wedstrijd begint met een aftrap voor 
Wilhelmina'26, de bal komt bij Rick die 
een lange bal geeft die wordt doorge-
kopt door Samuel naar Bart die het 
overzicht bewaard en de bal op rechts 
naar de geheel vrijstaande Kevin speelt 
die geen moment nadenkt en de bal 
met een droge schuiver langs de kee-

per schiet, 0-1. Ik denk het snelste 
doelpunt in de Wilhelmina historie, na 
13 seconden.  Wat een start, wat een 
weelde. We gaan er eens goed voor 
zitten.  
Je zou denken dat de druk er na een 
snel doelpunt er een beetje vanaf is 
maar niets is minder waar.  Er is totaal 
geen rust aan  de bal en Wieldrecht 
krijgt de overhand. We krijgen wat 
kleine kansjes maar de beste kansen 
zijn voor hun omdat we slordig zijn. 
Toch halen we de rust met een 0-1 
voorsprong. 
 
In de rust wordt Djemal ingebracht voor 
de niet geheel fitte Siebe. Hij komt erbij 
op het middenveld en  gaat Willians 
naar de backpositie en Gerben komt in 
het centrum te spelen. 
We beginnen iets beter te voetballen en 
krijgen aardig wat kansen. In de 58e 
minuut een snoeihard s3chot van Ger-
ben die gered wordt door de keeper. De 
aanval loopt door en Bart  zet 
Samuel alleen voor de keeper die redt 
maar komt de bal bij Gerbrand die de 
bal op de lat kopt.  
In de 72e minuut komt Jonathan in het 

veld voor de hardwerkend e Kevin.  In 
de 73e minuut een geweldige kans 
voor Wieldrecht die prachtig wordt ge-
pareerd door Joran.   
De 81e minuut komt Koen erin oor Bart. 
In de 87e minuut een schot op de goal 
die van richting wordt veranderd maar 
Joran houdt zijn doel schoon met een 
katachtige redding. In de 88e minuut 
komt Nicky in het veld voor Samuel en 
weten we de over winning uit het vuur 
te slepen zodat we de 3 punten mee 
naar Aalburg nemen. 
 
We doen goede zaken op de ranglijst 
en staan zelfs 2e in de periode stand 
op 1 punt van GJS. Wie weet.... alleen 
is het belangrijker om minimaal 6 ploe-
gen onder  ons te  houden.  Volgende 
week vrij ivm met een feestje in Bra-
bant en de week erop thuis tegen kop-
loper Papendrecht.  
 
Grt Richard  
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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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Nieuws TC
De Technische Commissie van Wil-
helmina’26 kan melden dat het 1e 
elftal en de daarbij behorende bege-
leidings-staf voor het seizoen 
2023/2024 steeds meer vorm begint 
te krijgen.  
De huidige selectie blijft op enkele mu-
taties na intact. Naast Areano van Se-
ters zullen er komende weken mogelijk 
nog meer versterkingen worden toege-
voegd. 
Vanuit de jeugd gaan in het nieuwe sei-
zoen sowieso enkele spelers aanslui-

ten bij de selectie. 
“Wij zijn blij dat we de ingeslagen weg 
met spelers en staf kunnen voorzetten 
in het nieuwe seizoen'',  aldus de Tech-
nische Commissie van Wilhelmina’26. 
 
Tot slot wil de TC en het bestuur Matt-
hew van Dommelen en Remco van der 
Heijden alvast bedanken voor hun inzet 
bij Wilhelmina’26 en veel succes wen-
sen bij hun nieuwe uitdaging. Zij gaan 
ons namelijk na dit seizoen verlaten.

Openingstijden  
kantine
De kantine is a.s. zaterdag 18 februari 
van 15:00 tot 20:00 uur geopend. 
De keuken blijft gesloten.

VOOR IN DE AGENDA:  
SPECTACULAIR KANTINEFEEST VOOR JONG EN OUD 

OP 1 APRIL 
Ons damesteam met behulp van de toppers van het 3e, or-
ganiseren op zaterdag 1 april (nee, geen grap) een kantine-
feest! 
Deze is aansluitend na de kraker Wilhelmina'26 - GRC'14. 
De titel luidt:  

OP SAFARI BIJ DE KANARIE(S) PARTY. 
 
De kantine wordt omgetoverd in een jungle/safari thema. 
 
Daarnaast is DJ Hans Miesen gestrikt voor de gezellige mu-
ziek. 
We willen benadrukken dat deze avond geschikt is voor jong 
tot oud, want verschillende soorten muziekstijlen komen 
voorbij.  

 
Van 70's tot de Top 40 en van disco tot Nederlandstalig.  
 
Dit allemaal met behulp van het speciale muziekrad! (zie 
foto) 
Het feest is van 18:00 tot +- 23:00 uur. 
Tot slot zijn we bezig met een feestartiest van formaat! 
 
Zet hem groots in jullie agenda!
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Wedstrijdverslagen jeugd
Ophemert JO15 1 -  
ST Wilhelmina’26/Noad’32 JO15 1 ....................................... 0-4 
Na het ene plaatsje na het andere in de Betuwe te hebben 
gepasseerd, kwamen we in Ophemert aan. De aanblik van 
de accommodatie deed ons beseffen dat wij blij mogen zijn 
met de Ebbe. We mochten spelen op het hoofdveld, echter 
dat bleek een ouderwetse knollentuin.  
Niettemin pakten we gelijk het initiatief en konden we enkele 
kansjes creëren. Na een behoorlijke charge op Jurre moest 
hij even bijkomen in de dug-out. Het bleek een voorbode van 
een tegenstander die er lustig op los schoffelde, waarbij de 
scheidsrechter vooral toekeek. Vanuit onze solide voetbal-
lende achterhoede met Luuk op het doel, Kim als centrale 
verdediger, Jens als stopper en Tim en Levi als backs, wis-
ten we steeds het middenveld te vinden. Milan, Stijn en Niels 
combineerde er lekker op los en uit een van de aanvallen 
konden we Sam in stelling brengen, die met een bekeken 
schot de 0-1 aantekende. Ophemert deed er een schepje 
bovenop en kwam er af en toe gevaarlijk door. Onze voor-
hoede met aan de linker kant Jurgen en aan de rechter kant 

Raphael gaf geregeld een voorzet waar we net een teen of 
kop tekort kwamen. Het was via de inmiddels ingevallen Jo-
nathan dat we Stijn bereikten. Die kapte zich fraai vrij en 
miste het doel op een haar. Vervolgens was Sam doorge-
broken en werd hij zonder dat de bal werd geraakt hardhan-
dig naar de grond gewerkt in de zestien. Een zuivere penalty 
dus, echter de slecht leidende scheidsrechter wilde van niets 
weten.  
Het was knap dat we niet meegingen in de steeds erger wor-
dende schoppartij en lieten de bal het werk doen. Het was 
weer een splijtende pass van Niels die Jurre vrij voor het 
doel zette en die rondde beheerst af, 0-2 dus! Even later 
sloeg de vlam in de pan en werd Jurre bij de keel gegrepen, 
maar ook nu kon de grootste schoffelaar van Ophemert ge-
woon blijven staan. Wijselijk blies de scheidsrechter voor de 
rust, waarbij hij niet alleen door enkele van zijn eigen speel-
sters maar ook door de meegereisde supporters om uitleg 
werd gevraagd. Iemand van Ophemert nam de scheidsrech-

ter apart en dat bleek te helpen. 
De 2e helft floot de man behoor-
lijk.  
Ook de tweede helft waren we 
veel beter dan het stug verdedi-
gende Ophemert, waarbij ach-
tereenvolgens Jurre en Milan 
een prima kans kregen. Het was 
Jonathan die na goed doorzet-
ten de ‘schoffelaar’ te slim af 
was en met een prima pass 
Jurre bereikte die er met een 
bekeken schot in de korte hoek 
de 0-3 van maakte. De tegen-
stand van Ophemert bleek toen 
wel gebroken, al bleef het af en 
toe oppassen voor onze verde-
diging. De minuten tikten weg 
toen Jurgen goed voor de kee-
per van Ophemert kwam. Hij 
draaide en speelde Raphael 
aan die zo’n beetje op de ach-
terlijn de bal achter de keeper 
schoof en daarmee de eind-
stand op 0-4 bracht. Een dik 
verdiende overwinning en een 
compliment dat wij en ook onze 
leiding het koppie bleven ge-
bruiken.  
Tot volgende week! 
 
Een supporter 
 



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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ST Noad’32/Wilhelmina'26 JO15-2 - 
Sliedrecht JO15-2 ................................................................ 3-1 

De 2e wedstrijd van ons samenwer-
kingsteam staat op de rol. Tegenstan-
der is de koploper Sliedrecht. Vandaag 
was het de beurt aan Emmelien, Evy, 
Roos, Stan en Levi om ons te komen 
ondersteunen. Op het laatste moment 
hadden wij een blessure geval in de 
vorm van Jim en waren we dus met 14 
fitte spelers en Jim want in absolute 
noodgevallen wilde hij wel invallen.  
 
Onze 2 langdurige blessuregevallen 
(Myron en Luca) waren ook hun bed 
uitgekropen om het team aan te moe-
digen. Het veld lag er redelijk bij, het 
weer was prima, alle ingrediënten om 
er een mooie wedstrijd van te maken. 
De wedstrijdbespreking is kort, opstel-
ling bekend en dus konden wij met 
frisse moed de tegenstander te lijf 
gaan. Maar Sliedrecht staat niet voor 
niets bovenaan (na 2 wedstrijden) en 
voetballend bleek al snel dat dit een 
wedstrijd zou worden waarbij we aan 
elkaar gewaagd zijn. Maar wij hebben 
in ons team een tank, Dex de tank wel 
te verstaan. In de 4e minuut krijgt hij de 
bal en slalomt hij als een professioneel 
skiër door de verdediging van Slie-
drecht heen en zet hij de 1-0 op het 
scorebord. In de 10 minuut krijgt Dex 
weer zin om te skiën en herhaalt zich 
het eerder genoemde fenomeen, ech-
ter komt de bal niet in het net maar met 
links schiet hij op de lat. De bal valt 
echter voor de voeten van Luuk die 
knap de bal kapt en rustig de bal in het 
netje knalt. De eerst helft blijft hierna 
op en neer golven waarbij Emmelien 
als keepster een aantal keren prima 
handelend optreedt. Iedereen voerde 

zijn taak naar behoren uit waardoor 
Sliedrecht ook niet echt hele grote kan-
sen kreeg. De achterhoede stond als 
een huis, middenveld knalde mee naar 
voren maar bij balverlies ook weer 
terug de verdedigende stellingen in en 
de voorhoede was druk in de weer om 
kansen te creëren. Moet gezegd wor-
den dat Levi zich heerlijk liet zien cen-
traal op het middenveld en het spel 
goed deed verdelen. Hij had zoveel 
zelfvertrouwen dat hij zelf een Zinedine 
Zidane actie eruit gooide, prachtig. 
 
De rust wordt een moment om de boel 
nog ff op scherp te zetten, en natuurlijk 
wat te drinken. Na 15 minuten staan 
we klaar voor de 2e helft en al snel 
blijkt dat Sliedrecht er een schepje bo-
venop doet. Ze dringen ons behoorlijk 
terug de verdediging in. Wat dan wel 
mooi is om te zien is dat er bij balbezit 
dan een snelle omschakeling is die ook 
zomaar doelpunten voor ons zou kun-
nen opleveren als wij nauwkeuriger 
zouden zijn met de eindpass. Maar het 
eerste kwartier kwamen wij zonder 
kleerscheuren door dus dat was al lek-
ker. Maar dan toch na 20 minuten is 
het zover, er wordt net te slap verde-
digd en via een ouderwetse kluts be-
land de bal in ons doel 2-1. Dan wordt 
het toch nog met de billen knijpen het 
laatste kwartier. En dat was het ook 
zeker met een aantal kansen voor Slie-
drecht maar telkens zat er wel een ver-
dediger van ons tussen of was het 
Emmelien die redding bracht. Nog ff 
doorbijten en dan hebben we drie pun-
ten. We rammen de bal maar naar 
voren om tijd te rekken, maar Luuk ziet 

zijn kans schoon om met zijn lange 
stelten achter de bal aan te rennen. De 
keeper komt uit zijn doel en ziet daar 
Lange Luuk op zich af stormen, wordt 
bang en in die angst ziet hij de bal niet 
scherp. Hij trapt de lucht kapot en mist 
de bal volledig. Luuk loopt rustig met 
de bal naar het doel en gooit met dit 
beslissend doelpunt de wedstrijd op 
slot, 3-1.  
 
Iedereen kon eindelijk weer adem 
halen langs de lijn. De drie punten blij-
ven heerlijk in Wijk en Aalburg en met 
zes punten uit 2 wedstrijden zit ieder-
een met een glimlach in de kleedka-
mer. Wij hebben in ieder geval genoten 
van de inzet die jullie hebben geleverd 
in de wedstrijd.  
 
Aanwezig: Emmelien, Carlo, Gijs, 
Roos, Bjorn, Jari, Levi, Stan, Luuk, 
Dex, Finn, Niek, Evy, Sjors, Jim, 
Luca(geblesseerd), Myron(gebles-
seerd) 
Leiders: Gerben, Johan, Ad, André
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Wilhelmina'26 JO11-1 - Haarsteeg JO11-2 ........................... 2-2 
Zaterdag 11-02-2023 mochten we weer aantreden op het 
veld. We hebben sinds een aantal weken ook een nieuwe 
speler, Jayden welkom bij de club. 
  
Vandaag waren Rick en Giel afwezig en stond Alex op het 
doel. 

Ook Ties en Syb van JO10-1 hebben ons vandaag een 
voetje geholpen waarvoor onze dank. 
Na een flinke overwinning (8-0) vorige week op WSC hopen 
we dit vol te houden. 
We beginnen gedreven aan de wedstrijd en merken al gauw 
dat het geen makkelijke pot zal worden. Niet alleen voor ons 
maar ook niet voor Haarsteeg. Het gaat gelijk op en de kan-
sen zijn er wel maar willen er niet in. Net voor de 1ste time 
out weet Haarsteeg toch het doel te vinden 0-1. Na de time 
out worden we wat sterker maar het lukt gewoon niet. Net 
voor de rust weet Haarsteeg de stand op 0-2 te zetten. Nog 
geen man overboord we hebben nog een 2de helft om te 
spelen. 
  
Na de rust gaan de koppies weer omhoog en gaan we er 
weer vol tegen aan. Bij Haarsteeg is er 1 speler weg en dat 
is gelijk te merken in het team bij hun. Wij hebben meer de 
bal, weten beter de controle te houden en dan valt het doel-
punt 1-2. Haarsteeg draait dan toch weer bij en komt een 
aantal keer gevaarlijk opzetten. Maar Alex staat goed te kee-
pen en weet de ballen er goed uit te houden. Het is weer tijd 
voor de time out. Als we beginnen aan de laatste 15 min is 
soms even billen knijpen voor de ouders langs de lijn. Maar 
dat duurt niet lang of Wilhelmina zet de stand op 2-2. Dit 
geeft ze nog meer kracht en energie, en dat is te zien. Het 
wil toch niet lukken om er een overwinning uit te slepen. Met 
een mooie eindstand van 2-2 gaan we richting de douche. 
Boys jullie hebben heel goed je best gedaan. 
  
18 en 25 februari hebben we vrij. Op zaterdag 4 maart gaan 
we uit bij RKDVC. 
  
Patrick Verbeek bedankt voor het fluiten van de wedstrijd. 

Advertenties
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Wilhelmina'26 JO10-1 - BLC JO10-4..................................... 3-7 
Een rommelige morgen in de voorbe-
reiding naar deze wedstrijd. 
Milan, nog niet hersteld van een griep, 
was er vandaag niet bij. 
Syb en Ties zouden met JO-11 mee-
doen, lees zouden. Soms lopen dingen 
net even anders. Twee van onze spe-
lers konden helaas op het laatste mo-
ment niet aanwezig zijn, waardoor de 
trainers even snel moesten schakelen. 
Via de rode telefoonlijn werd er even 
gebeld en werden Syb en Ties alsnog 
opgetrommeld om eerst met hun eigen 
team mee te doen en daarna aan te 
sluiten bij JO-11. 
 
Ondanks dat de uitslag anders doet 
vermoeden, speelden onze boys van-
daag een prima wedstrijd. Op voetbal-
lend vlak waren we zeker niet de 
mindere. Vanaf de aftrap een sterker 
Wilhelmina, een Wilhelmina dat op de 
helft van de tegenstander speelde en 
de tegenstander onder druk zette. Er 
kwamen ook wat kansjes, zo kon 
Keano net niet ge-
noeg kracht zetten bij 
een poging op doel te 
schieten. 
Wilhelmina bleef aan-
vallen en zat goed in 
de wedstrijd. Het was 
eigenlijk wachten op 
een doelpunt van 
onze boys. Echter, bij 
een venijnige counter 
van BLC scoorde ze 
de 0-1. Bij de aftrap, 
bleken we van slag te 
zijn, want we speel-
den de bal zo bij de 
tegenstander in de 
voeten die hiermee 
wel raad wisten 0-2.  
Potverdorie dat was 
een bittere pil die we 
moesten slikken. De 
trainers moedigde 
onze spelers aan en 
zagen dat het geloof 
weer terugkwam bij 
onze boys. Jesse, 
zeker in de 1e helft 
prima spelend vanaf 
het middenveld, 
kreeg de bal, zette 
zijn actie goed door 
en joeg de 1-2 tegen 
de touwen. Jaaaa-
aaaaa we waren 
weer terug in de wed-
strijd. Het geloof was 
er weer. Ryan ‘de 
tank’ donderde over 
zijn tegenstander 
heen, kreeg de mo-
gelijkheid om te 
schieten, helaas 
spatte deze keihard 

uiteen tegen de lat. Een volgend offen-
sief diende zich aan, Tygo kwam net 
tekort om een bal bij zijn medespeler te 
brengen. Dan Jesse nog een keer, 
maar ook de tegenstander bleek een 
goede keeper te hebben. De dikver-
diende 2-2 hing in de lucht, maar bleef 
uit…. En als die uitblijft is het haast een 
gegeven dat de bal er aan de andere 
kant ingaat. En zo gebeurde het ook. 
1-3. 
 
Onze boys hebben ‘een goeie drive’ en 
gingen weer op zoek naar de aanslui-
tingstreffer. Tieske werd goed aange-
speeld, ging op de keeper af, had de 
3-2 op zijn voeten, echter de keeper 
van BLC redde bekwaam. Twee goede 
acties van BLC zorgde ervoor dat de 
tegenstander ondanks onze uitste-
kende keepster Elin en goed verdedi-
gende Kenzi tegen de verhouding de 
4-1 en 5-1 scoorden. Hoe gek het ook 
klinkt het spel van onze boys bleef mi-
nimaal gelijkwaardig aan de tegenstan-

der. We gaven dan ook niet op. Ryan 
opgerukt vanuit achteruit drukte de 5-2 
tegen de touwen. BLC scoorde niet 
veel later de 6-2. Syb in de 2e helft 
goed spelend op het middenveld, gaf 
af aan Keano die er op een mooie ma-
nier 6-3 van maakten. Helaas was het 
slotakkoord voor BLC, waardoor er een 
eindstand van 3-7 op het scorebord 
kwam te staan. 
 
Gezien het spelbeeld zijn wij (trainers 
en toeschouwers) zeker tevreden. De 
komende weken gaan we lekker verder 
met het oefenen van positiespel, pas-
sen en trappen.  We zitten nu in een 
hogere klasse en dan kun je zien dat 
hele kleine foutjes afgestraft worden. 
De verschillen zijn minimaal, als we op 
de trainingen goed ons best blijven 
doen komen ook in deze klasse de re-
sultaten vanzelf. Wij zijn trots hoe jullie 
hebben gespeeld.  
 
Groeten, de trainers 

13



14

Wilhelmina'26 JO8-1 - Kozakken Boys JO8-1 ....................... 3-4 
Vandaag mochten we GELUKKIG pas 
om 10:30 uur voetballen. Daardoor 
begon iedereen wakker aan de wed-
strijd. Behalve de keeper van Kozak-
ken Boys, die zag het eerste schot 
even niet aankomen en het stond dan 
ook snel 1-0. Ondanks flinke druk over 
de flanken, wist onze verdediging als 
een blok ons doel te verdedigen. Het 
tikki takka voetbal wat de Boys uit Wer-
kendam wilden laten zien, kwam hier-
door totaal niet uit de verf. 
We gingen na veel strijd dan ook met 
een 1-0 stand rusten. 
Coach Gattuso was in zijn nopjes. (ook 
wel een keer fijn) 
Dus we begonnen vol goede moed aan 
de 2e helft. 
Helaas was de eerste de beste kans 
voor Kozakken Boys en scoorden zij 
de 1-1. 
Kort daarna viel de 1-2 ongelukkig bin-
nen en moesten we weer van vooraf 
aan beginnen. 
Onze jongens lieten 
de koppies niet han-
gen en gingen onder 
leiding van de onver-
moeibare Gattuso jr. 
op jacht naar de ge-
lijkmaker. 
Er werd soms goed 
gecombineerd en dit 
resulteerde in di-
verse kansen voor 
Thijs en Tygo. 
Tygo kon vandaag 
weer meedoen, 
omdat zijn team eer-
der moest spelen. 
Het zou goed uitko-
men als dit mis-
schien vaker zou zijn 
;) 
Na goed druk zetten 
kon Nino de 2-2 bin-
nen knallen. 
Daarna gingen we 
opzoek naar de 3-2 
en zoals wel vaker 
waren de kansen 
voor Wilhelmina, 
maar viel de bal aan 
de andere kant in 
het doel, 2-3. 

We kwamen daarna weer op 3-3, maar 
helaas werd het al snel 3-4. 
Coach Gattuso werd hierdoor toch wat 
nerveus en gaf het sein alles of niets! 
En zo vlogen onze jongens er dan ook 
in. 
Slidings, blokken, 25 schoten op doel, 
de laatste minuut Thijs alleen op de 
keeper af, schoot........ tegen de kee-
per. Tygo kreeg de bal voor zijn voeten, 
haalde uit en..... vol op de paal! Helaas 
werd de inzet en het spel vandaag niet 
beloond, maar er is goed gevoetbald 
en een 10 voor de inzet. Er werd van-
daag goed gewerkt en fel op de bal ge-
jaagd, dit is hoe we het graag zien! 
Eigenlijk hadden we een overwinning 
verdiend, maar helaas had Kozakken 
Boys wat meer geluk. Nino was ook 
vandaag weer overal te vinden behalve 
op het doel. 
Kevin pakte een aantal ballen die de 
tegenstander eigenlijk al telde. 

Fedde had er vandaag ook zin in en 
was weer als vanouds een lastig te 
nemen horde voor de spitsen van de 
Boys. Gelukkig was Ruben er ook, on-
danks de pijnlijke aanvaring van zijn 
moeder met de tandarts. Ruben stond 
verdedigend goed zijn mannetje van-
daag. 
Finn en Vince worden met de week fel-
ler en gaan ondanks hun leeftijd niet 
zomaar voor een tegenstander aan de 
kant. Lars en Thijs waren vandaag ge-
lukkig ook bij de tijd en stonden werk-
ten hard. Hopelijk is Aiden er de 
volgende keer weer bij en heeft Yenthl 
snel zijn zwemdiploma, dan kunnen we 
met de instelling van vandaag nog veel 
wedstrijden winnen. 
Op naar de volgende wedstrijd! 
 
Gr Valentijn.  

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 

Advertentie
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Programma voor 25 februari

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

Advertenties

Aanstaande zaterdag zijn er geen wedstrijden en volgende week is er dus ook geen Ebbekoerier. 
Het programma hieronder is daarom voor de week erna!



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


