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De minuut stilte vooraf was afgelopen 
zaterdag i.v.m. het overlijden van Lena 
Bax, één van de oprichters van onze 
supportersclub en trouwe volger van 
onze vereniging. Wij wensen Gijs en 
de rest van de familie sterkte om dit 
plotselinge verlies een plaatsje te 
geven! Ook Marit Youell en Lisa Bros 
werden geconfronteerd met een plot-
seling overlijden van hun 
(schoon)vader Hans Burghout en er 
zijn diverse familieverbanden die zor-
gen voor verbondenheid met onze ver-
eniging. Condoleances vanaf deze 
plaats voor alle nabestaanden en 
sterkte toegewenst voor de komende 
periode.  

Zaterdag werden we ook opgeschrikt 
door het de plotselinge ziekenhuisgang 
van onze grasmaster Huib, ’s middags 
nog in de kantine en voordat zijn RKC 
de 3 punten in Heerenveen had opge-
haald lag Huib al in het Jeroen Bosch. 
De eerste berichten zijn gelukkig posi-
tief en Huib mag inmiddels alweer bij 
z’n eigen Wil vertoeven. 
Huib zijn kameraad Leo 
de Rooij hebben we ook 
al even moeten missen, 
door gezondheidsperi-
kelen loopt het even al-
lemaal niet zo lekker en 
we hopen dat ook Leo 
weer wat verder mag op-
knappen zodat ie weer 
richting Ebbe kan 
komen.  

Wie we liever voorlopig 
niet meer op de Ebbe 
zien is de keeper van 
Papendrecht, als zelfs 
de verslaggever van het 
AD enigszins ontdaan is 
door het taalgebruik en 
de houding van deze 
engnek wil dat wel wat 
zeggen! We gaan er van 
uit dat het kundige be-
stuur aldaar hem nog 
een keer uitlegt wat nor-
male omgangsvormen 
zijn! De overwinning van 
Papendrecht was overi-
gens verdiend en we 
gunnen ze een mooi 
kampioenschap richting 
de 1e klasse. Ook ons 
2e elftal mocht aantre-
den tegen de potentiële 
kampioen in hun compe-
titie, Drechtstreek 2, en 
verloor met 3-1. De 
mannen van het 3e ver-
loren nipt op het einde 
van hun wedstrijd met 1-
2 van Well 4 en feestten 

’s-avonds de nederlaag van zich af. Bij 
de veteranen viel deze keer zelfs een 
doelpunt waar te nemen van onze pen-
ningmeester, dat mocht echter niet 
baten want de gasten uit Haaften haal-
den met 2-6 het potje uit. Tot slot won 
de JO8 in een spannende pot met 4-3 
van goede buur GDC en wisten de 
winst op deze koude zaterdagochtend 
op de Ebbe te houden.  

Naast dat we nog steeds een compag-
non zoeken voor Rida op de maandag-
ochtend voor het schoonmaken van de 
kantine, zijn we ook op zoek naar een 
duo of trio dat vanaf het nieuwe sei-
zoen de verloting op zaterdagmiddag 
wil gaan organiseren! Het is geen klus 
waar je uren zoet mee bent, maar de 
club zou er erg mee geholpen zijn! In-
teresse?? Even bij Jari melden aub.  

Zaterdag weer een interessant pro-
gramma met wedstrijden van onze 
teams tegen bijv. Sparta’30, Noad’32 
en natuurlijk de klapper van ons 1e  

 

tegen Alblasserdam! Geniet van de 
zonnige week 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 - Papendrecht 1 ............................................... 1 - 3
De wedstrijd tegen de koploper stond 
op het programma, een wedstrijd die al 
eerder op het programma stond op 15 
januari maar destijds werd afgelast. Pa-
pendrecht was de gehele wedstrijd net 
iets feller als de geelzwarten en of het 
lag aan iets te veel respect voor deze 
tegenstander, maar we leken niet echt 
scherp te beginnen.  
 
Binnen 8 minuten strafte Papendrecht 
dat dan ook af en wist Molenaar de 0-1 
achter Joran te werken. In de eerste 

helft viel verder alleen een goede red-
ding van Joran te noteren op een po-
ging van ruim buiten de 16m en zorgde 
de Papendrechtse goalie (die zich na 
afloop ook nog negatief liet gelden) met 
clowneske acties 2 x voor hachelijke si-
tuaties rond zijn eigen doel. Met het 
windje in de rug zou de 2e helft wel-
eens anders kunnen verlopen hoopten 
we met z’n allen. Toch waren het de 
gasten die in de 74e minuut op 0-2 
kwamen door Stewart met zijn eerste 
balcontact. Net voor de 0-2 werd een 

kopbal van Samuel nog van de lijn ge-
haald. Toen daarna direct de 0-3 viel, 
leek het een kwestie van over en uit.  
Echter daar dachten de jongens anders 
over en 2 minuten later was het weer 
een wedstrijd nadat Samuel deze keer 
wel de bal voorbij de keeper wist te 
plaatsen. Ook de 2-3 viel 10 minuten 
voor het einde en dat had 10 hete mi-
nuten voor Papendrecht betekend, 
echter….de grens vlagde en de goal 
werd i.v.m. buitenspel afgekeurd. De 3 
punten gingen hierdoor mee richting 
Papendrecht, een ploeg die ongetwij-
feld kampioen zal worden in onze com-
petitie.  
 
Wilhelmina’26 speelt komende zater-
dag wederom een thuiswedstrijd, dit 
keer krijgen we weer een tegenstander 
uit het rijnmond-gebied op bezoek, na-
melijk Alblasserdam. Tijdens de uitwed-
strijd vond daar één van onze ‘ 
3-3-wedstrijden’ plaats, dus het kan zo-
maar weer een leuke middag worden. 
 
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

7

Zaterdag 25 februari speelt Wihelmi-
na'26 tegen V.V. Papendrecht. Van-
daag is Danley de Ruiter pupil van de 
week. Samen met zijn vader komt hij 
de kantine in stappen. Danley is jaar 
en voetbalt bij de jo8. Ook zijn broertje 
Dylan voetbalt op de ebbe en zit bij 
Goof in het team bij de kabouters. Op 
het moment speelt Danley nog geen 
wedstrijden, want op zaterdag heeft 
hij zwemles en hij is bezig voor a b en 
c. Maar als hij zijn diploma's gehaald 
heeft gaat hij zeker zijn team verster-
ken.  
 
Danley is 6 jaar en zit op de J.H. 
Henri Dunant. Hij zit in groep drie en 
zijn juffen zijn Sharon en Linda. Het 
leukste op school vindt hij, rekenen, 
schrijven en buiten spelen. Het minst 
leuke op school vindt hij spelling. 
Ook heeft vriendjes op school waar 
hij graag mee speelt. Dat zijn, Jor-
dan, Faris en Riley. In zijn vrije tijd 
speelt Danley heel graag buiten. 
Het leukste vindt hij als het 
sneeuwt, dan maakt hij graag 
sneeuwpoppen en lekker met 
sneeuwballen gooien.  
 
Na gezellig wat gekletst te hebben, 
vraag ik aan Danley met wie hij het 
liefst op de foto wil. Eigenlijk weet 
hij het niet want hij kent niet zo veel 
spelers. We zijn samen naar de 
kleedkamer gegaan en plots zag 
hij daar Wesley van Eldik staan. 
Hij moest lachen en zei met een 
lach, ik wil met Wesley op de foto. Die 
kent Danley van het trainen hij helpt op 
de maandag altijd mee bij de jo8. We-
sley speelt zelf bij de jo19 maar mocht 
vandaag als reserver keeper op de 
bank zitten.  Nadat ze op de foto zijn 
geweest gaan ze meedoen met de war-
ming up. Hij doet super goed mee het 
is net of hij er al jaren bij hoort. Je ziet 
gewoon dat hij het super naar zn zin 
heeft.  
Als de warming up klaar is gaat ieder-
een naar binnen om zich klaar te 
maken voor de wedstrijd.  
 
En dan is het zover. Samen met de 
scheidsrechter en de bal in zijn hand  

 
lopen ze het veld op met daar achter de 
spelers. Als de spelers elkaar een hand 
hebben gegeven is daar het moment 
voor Dylan. Stoer loopt hij door de spe-
lers van V.V. Papendrecht en scoort zijn 
doelpunt. Met een grote lach komt hij 
komt hij terug en gaat gezellig bij de 
spelers op de bank zitten.  
 
Lieve Danley. Ik heb erg om je moeten 
lachen, je bent een leuk ventje. Je was 
erg verlegen in het begin en vond het 
heel spannend allemaal. Maar later zag 
ik dat je het er leuk vond en er van ge-
noot. We hopen dat we nog veel van je 
horen op de ebbe en dat je net zoals  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wesley ook de kans krijgt om in het 
eerste elftal van Wilhelmina'26 te 
mogen schitteren 😉 

Pupil van de week
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Meld je aan als Feestweek vrijwilliger 

We hebben al een mooie lijst aan 
namen, maar deze is nooit lang ge-
noeg 😉 
  
Opbouw 
Zaterdagochtend 13 mei:  
Tent zetten / vloer leggen 
 
Maandag overdag 15 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 

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.

Op vrijdag 3 maart aanstaande staat 
er weer een darttoernooi op de 
agenda. 
Inschrijven kan via onze website, bij 
Jaap de Waal of het bekende formulier 
in de hal van de kantine. 
Dit is tevens de laatste ranking van dit 
toernooi.

A.s. vrijdag 
laatste dart 
ranking

Gefeliciteerd!
André en Linda zijn trotse ouders  
geworden van Lola. Gefeliciteerd! 



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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Afgelopen donderdag mochten we 
Joop van Wijk (ViaJoop) en zijn ‘pizza-
team’ weer verwelkomen. 
Het was een groot succes en de Itali-
aanse lekkernij viel goed in de smaak. 
Joop: nogmaals bedankt voor het rege-
len en we houden deze er zeker in! 
  
De volgende editie is op 30 maart. 
Mocht je deze willen organiseren, 
neem dan contact op met Jari Colijn 

Clubavond weer 
groot succes

Vanaf 1 maart zal er 
een donatiebox bij de 
Jumbo in Wijk en Aal-
burg staan bij het inle-
verpunt voor lege 
statiegeld flessen. De 
opbrengst is voor het 
KWF. Ons team (Team 
Keep Your Head Up) 
gaat op 1 juni de Alpe 
d'Huzes op fietsen of 
lopen voor het KWF. Ui-
teraard doen wij onze 
uiterste best om zoveel 
mogelijk geld op te 
halen. 

Statiegeld  
KWF

Verloting  
Supportersclub
Dit is de uitslag van de verloting van 
de Supportersclub, de tweede keer: 
 
10 euro nr 30 
20 euro nr 114 
30 euro nr 26 
 

Onze club heeft een rijke historie en 
ook een flink archief aan beeldmateri-
aal. 
Tot nu toe was er maar 1 foto bekend 
uit het prille begin. 
Deze afbeelding uit 1926 is in zeer 
slechte staat en mist daarnaast een 
groot gedeelte linksonder. 
 
Enige tijd terug kregen we van Gerrit 
van Wijk een uniek, bijna gaaf, ander 
exemplaar in handen van deze foto. 
Zonder hoek eraf en zeer scherp. Deze 

is door Jari Colijn meteen gedigita-
liseerd en in het mapje ‘100 jaar 
Wilhelmina’26’ geplaatst. 
  
Eerste rij v.l.n.r.: Cornelis Bouman, Cor-
nelis Wijgers, Wim v.d. Pol, Bram Slui-
mers, Wout v.d. Pol, Roel Treffers, 
Peter de Bruin, Gert Bouman. 
Tweede rij: Willem Baaijens, Wim 
Schouten, Jan Wijgers. 
Derde rij v.l.n.r.: Bram Sluimers (Hees-
been), Giel Bouman en Jan Bouman. 
 Mocht u/jij zelf nog foto’s/krantenknip- 

 
 
 
 
sels hebben? Laat het gerust weten, 
daar zijn we altijd heel blij mee. 

Oudste foto van de club

40 euro nr 15 
50 euro nr 113 
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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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Wilhelmina'26 JO8-1 - GDC JO8-1 ........................................ 4-3 
Vandaag mochten we thuis tegen 
GDC. Yenthl kon eindelijk een keer 
aanwezig zijn bij een wedstrijd. Nor-
maal heeft hij zwemles, maar i.v.m. va-
kantie ging dat niet door. 
En Fedde was na een midweekse 
schorsing ook weer van de partij. Ook 
waren we erg benieuwd wat Kevin had 
geleerd bij de keeperstrainingen van 
de afgelopen weken. 
Vanaf de aftrap ging Wilhelmina er ge-
lijk vol tegenaan. 
GDC schrok hier in eerste instantie een 
beetje van, en dit resulteerde in een 
paar doelpogingen. Nadat GDC zich 
had herpakt, ging het gelijk op en 
waren er kansen over en weer. Een 
sterk optreden van Kevin vandaag, 
zorgde ervoor dat we niet achter kwa-
men. 
Na een mooie aanval 
haalde Nino vernietigend uit 
en schreef de 1-0 op zijn 
naam. 
Vlak daarna een mooi sa-
menspel met Yenthl en 
schoot Nino ook de 2-0 bin-
nen. 
Het leek een onbezorgd 
ochtendje te worden..... 
Leek, want vlak daarna 
haalde de spits van GDC 
hard uit en de bal was on-
derweg naar het dak van 
het doel.... MAAR, onder de 
lat stond onze Kevin, hij 
pakte de bal katachtig 
onder de lat vandaan en 
hield zijn doel schoon. 
Wilhelmina sukkelde een 
beetje in slaap (of was het 
vermoeidheid) maar GDC 
werd de betere ploeg. We 
konden geen vuist meer 
maken en plotseling viel de 
2-1 binnen. 
Nog een beetje beduusd van dit doel-
punt, kwam ook snel de 2-2 er achter-
aan. 
En tot overmaat van ramp viel ook de 
2-3 binnen. 
Het kleine mannetje langs het veld, 
zagen we alweer een beetje onrustig 
worden.... 
 
Kleine shoot out naar deze trainer, ei-
genlijk zou hij niet aanwezig zijn van-
daag. 
Hij had namelijk een personeelsfeestje 
van zijn bedrijf, en hij had zijn vrouw al 
naar voren geschoven om als trainster 
op te treden vandaag. Hier keek ieder-
een natuurlijk erg naar uit, dus het was 
een kleine teleurstelling dat de kleine 
generaal zelf de kleedkamer kwam bin-

nenlopen. Maar het hele personeels-
feest moest maar een paar uur worden 
uitgesteld, zodat hij bij de voetbal aan-
wezig kon zijn! 
 
De 2e helft moest er toch uit een ander 
vaatje worden getapt, want als we op 
deze manier verder zouden gaan, dan 
kon het weleens een hele slechte och-
tend worden,  
en dan zal het personeelsfeest ook 
vroeg afgelopen zijn. 
  
Gelukkig begonnen we de 2e helft een 
stuk beter en kwamen er weer wat kan-
sen voor ons. 
Yenthl lukte het helaas 2x net niet om 
te scoren, maar gelukkig gaf hij niet op. 
Nino vloog als vanouds weer over het 
veld, soms lijkt het meer op karate dan 

voetbal, maar bang is hij in ieder geval 
niet. Finn en Fedde trekken hun been 
ook niet snel terug en dit wil voor een 
tegenstander nog wel eens lastig zijn. 
En met daarachter de man in vorm 
Kevin op het doel, leek er weer een 
niet te passeren blok te staan. Thijs en 
Lars leken vandaag een beetje over-
vallen door de felheid van de andere 
spelers, maakt niet uit, volgende week 
er gewoon weer tegen aan. En na een 
aantal doelpogingen lukte het dan ein-
delijk toch, Nino schoot de 3-3 binnen. 
Misschien was dit voor het speelbeeld 
een mooie uitslag geweest, maar we 
voetballen niet voor het speelbeeld! 
Doorgaan!, druk zetten!, wakker wor-
den!, overspelen!, schieten!, enkele 
termen die we over het veld hoorden 
gaan. 

Na weer een aanslag van Nino, werd 
het de trainer van GDC even te veel, 
HOUD NOU EENS OP JOH! kwam hij 
het veld binnen lopen. 
Onze kleine generaal langs het veld 
mompelde wat en het spel werd hervat 
met een vrije trap. Nino werd even in-
gefluisterd dat hij wat meer op zijn 
benen moest blijven staan, en alleen 
een sliding maakt over de grond, en 
niet op knie hoogte. 
Dit knoopte hij goed in zijn oren.... voor 
2 minuten. 
Finn, dacht als Nino dit niet meer mag, 
dan neem ik het even over, iemand 
moet het tenslotte doen, BAM, gewel-
dige sliding op de bal en de spits van 
GDC had geen idee 
waar die tackle vandaan kwam. 
Na een mooie aanval over rechts 

kwam de bal hard voor, hoe hij het 
deed weet niemand, maar met 2 
scheenbenen shoot Yenthl heerlijk bin-
nen! 
Hij schrok er zelf van en vergat in eer-
ste instantie te juichen. 
Gelukkig duurde de wedstrijd daarna 
niet lang meer en konden we de winst 
gaan vieren. 
Vandaag was het een goede pot voet-
bal, met een kleine hapering halver-
wege de eerste helft. Top dat Yenthl er 
vandaag bij was, dit geeft hoop voor de 
toekomst, zeker als de andere afwezi-
gen er ook weer bij zijn. 
Man of the match keeper Kevin, super 
partij gekeept, je vader straalde van 
oor tot oor. 
 
Gr Valentijn. 

Wedstrijdverslagen jeugd



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
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