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Een eerste elftal dat helemaal op het 
einde van de wedstrijd de gasten uit Al-
blasserdam toch nog een punt moest 
gunnen, een 2e elftal dat eigenlijk wel 
wat meer had verdiend dan de 1-0 ne-
derlaag bij GRC’14 en een 3e elftal dat 
wel de complimenten, maar niet de 
punten kreeg van de buurmannen van 
Noad’32. De veteranen gingen met 5-
2 ten onder bij de andere geelzwarten 
in Meerkerk en de vrouwen hadden 
weer eens een voetballoze zaterdag.  

Positiever waren de berichten vanaf 
het jeugdfront, zo stond de JO19 met 
2-0 achter bij Sparta’30 maar wisten ze 
het potje toch met 4-2 uit te halen. De 
MO15 walste over Leerdam Sport 
heen met maar liefst 6-0 en van de-
zelfde tegenstander won het ST Team 
noad-wilhelmina met JO15 met 5-2. De 
JO15-2 ST noad-willhelmina verloor 

met afgetekende cijfers met 7-0 van 
Oosterhout en het 3e ST team de 
JO13 won met 3-0 van SCG’18. De 
JO11 was een maatje te klein voor 
RKDVC en verloor in Drunen met 4-1. 
Voor de JO10 gold hetzelfde, want die 
moesten met 7-1 hun meerdere erken-
nen in Haarsteeg. De kraker van de 
dag vond plaats op het Korenzand, 
waar onze JO8 mocht aantreden tegen 
de vriendjes en vriendinnetjes van 
Noad’32, na een spannende wedstrijd 
werd het uiteindelijk 3-4 voor de kana-
ries.  

Komende woensdag is het biddag voor 
gewas en arbeid en zal er niet getraind 
worden op de Ebbe, ook de kantine zal 
deze woensdagavond gesloten zijn. 
Voor de teams die gebruik maken van 
het trainingsveld, het verzoek om 
voortaan de doelen van de velden af te  

 

halen na de training, dit vergemakke-
lijkt het onderhoud van de velden!  

Afgelopen vrijdagavond kregen 
we bezoek van de boa’s van al-
tena, schijnbaar waren er klach-
ten binnengekomen over de 
openingstijden van onze kantine! 
Feit is dat de contacten met de 
naaste buren van onze vereni-
ging meer dan prima zijn en bij 
klachten zou ik dat zeker van hen 
vernomen hebben! Mocht ie-
mand weten wie wel moeite heeft 
met onze openingstijden (die 
overigens vrij beschaafd ge-
noemd mogen worden) dan 
graag even doorverwijzen naar 
één van onze bestuursleden!  

Geleidelijk aan gaan we richting 
de lente en zal ook de kwaliteit 
van de velden ongetwijfeld weer 
beter worden, tot die tijd rekenen 
we op begrip van onze leden en 
doen we onze uiterste best om 
een zo goed bespeelbaar moge-
lijke mat te creëren. Degene die 
geveld zijn door de heersende 
griepgolf een goed en snel her-
stel gewenst en tot snel op of 
rondom de velden!  

Grt Henk.  

 

PS Ook komende week is er nog 
een Ebbekoerier en daarna slaan 
we 1 weekje over i.v.m. afwezig-
heid van onze drukker! Dus wil je 
nog iets dringends kwijt, vol-
gende week heb je die mogelijk-
heid nog.

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 - Alblasserdam 1 ............................................. 1 - 1
De 2e thuiswedstrijd op rij, waarbij we 
nog vers in ons geheugen de 3-3 begin 
van het seizoen uit in Alblasserdam 
hebben.  
Over het niveau van de wedstrijd kun-
nen we kort zijn: het was niet hoog-
staand deze zaterdag. In de eerste helft 
had Alblasserdam het meeste van het 
balbezit, maar waren de beste kansen 
voor de geelzwarten. Zo wisten zowel 
Robert als Gerben zich vrij de 16meter 
in te spelen, waarbij Robert net iets te 
lang wachtte met uithalen en Gerben 
zijn poging over het doel zag verdwij-
nen. Ook Joran wist nog een poging 
van Alblasserdam te keren rond de 35e 
minuut.  

In de 2e helft liepen over en weer de ir-
ritaties wat op en meende scheidsrech-
ter van Rijnsbergen de wedstrijd in het 
gareel te moeten houden d.m.v. een 
aantal gele kaarten. Rick, Samuel en 
Djemal werden daar aan Willhelmina-
zijde de dupe van.  
 
De wedstrijd leek uiteindelijk op een 0-
0 af te stevenen, maar het venijn zat 
hem deze middag in de staart. In de 
81e minuut wist namelijk Samuel d.m.v. 
een halve volley de bal achter de ove-
rigens prima keepende Alblasser-
damse goalie te werken. De belangrijke 
3 punten leken een feit, echter in mi-
nuut 93 haalde Samet Goret van buiten 

de 16 meter doeltreffend uit en zag zijn 
poging in de kruising belanden. Beetje 
sneu als je ‘m zo helemaal op het einde 
tegen krijgt, aan de andere kant had-
den we misschien ook wel niet meer 
verdiend dan het ene punt wat we er nu 
aan overhielden.  
 
Zaterdag de uitwedstrijd naar GJS, één 
van de betere teams uit de competitie, 
kijken of we daar nog verrassend voor 
de dag kunnen komen.  
 
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



Biddag: 8 maart 
geen trainingen
Op woensdag 8 maart zijn er geen trai-
ningen op De Ebbe en is de kantine 
gesloten i.v.m. biddag voor Gewas en 
Arbeid. 

De afgelopen week zijn drie nieuwe 
jeugdleden aangemeld. 
 
Jayden van Tilborg speelt bij  
de JO11-1. 
 
Milan Verbeek speelt bij de JO8-1. 

Lola van Loon  is geboren op 12 fe-
bruari en is nu ons jongste lid. (aange-
meld door trotse vader André) 
 
Allen heel hartelijk welkom bij onze ver-
eniging en heel veel voetbalplezier toe-
gewenst.

Nieuwe leden

7



8



Wilhelmina'26 MO15 - LeerdamSport’55 MO15 .................... 6-0 

Wedstrijdverslagen jeugd

Vandaag spelen we onze thuiswed-
strijd tegen Leerdam. We hebben hier 
al een keer eerder tegen gespeeld en 
toen hebben we een 4-0 winst mee 
naar huis genomen dus we hadden als 
doel om nu wat meer doelpunten te 
maken maar het belangrijkste was na-
tuurlijk om weer te winnen!  
 
De wedstrijd begon en het duurde even 
voordat er een doelpunt viel. De mei-
den waren erg aan elkaar gewaagd. 
Wilhelmina was goed met elkaar aan 
het overspelen en de meiden zaten 
goed in het spel. Alexandra gaf een 
goede bal naar Samm en daar was 
dan eindelijk de 1-0! YES. De meiden 
waren super blij en gingen er weer net 
zo fel tegenaan om ervoor te zorgen 
dat we nog een doelpunt konden 
maken. Al snel daarna viel daar dan 
ook de 2-0 gemaakt door Lindsey van-
uit een lange bal die door Mumtaas 
werd gespeeld. Super overgespeeld 
van de meiden dus! Het was bijna rust. 
Er stonden nog een paar minuten op 

de klok maar deze minuten waren voor 
de meiden genoeg om nog even de 3-
0 te maken. Deze werd er netjes in ge-
schoten door Jasmine die een aardig 
sprintje heeft getrokken nadat ze de 
bal van Zoë kreeg. We gingen dus met 
een 3-0 voorsprong de rust in. De mei-
den hadden al veel van zichzelf gege-
ven dus ze vonden het fijn om even tot 
rust te komen maar hadden vooral 
weer veel moed om aan de tweede 
helft te beginnen.  
 
De tweede helft begonnen we wat slap 
maar na een gevaarlijke actie van 
Leerdam moesten de meiden toch 
even wakker worden. Dat lukte geluk-
kig en dat mocht ook blijken want vlak 
daarna maakte net op het nippertje 
Lindsey de 4-0. YES dit gaf de meiden 
weer moet om door te gaan en er nog 
minimaal 1 te scoren om de uitslag van 
de vorige keer te verbeteren. Wilhel-
mina had een corner die genomen 
werd door Zoë. De bal kwam bij Jas-
mine in de voeten en die schoot en ja 

hoor daar was dan de 5-0! Er stonden 
nog een paar minuten op de klok dus 
het was nog even doorbijten voor de 
meiden. Na een overtreding door Leer-
dam kreeg Wilhelmina nog een penalty 
die genomen werd door Jasmine. Wat 
een spanning maar de penalty werd 
hartstikke raak geschoten door Jas-
mine! 6-0 dus. Snel daarna werd er af-
gefloten door de scheidsrechter.  
 
Een supermooie overwinning dus waar 
we mega trots op mogen zijn! Wij als 
trainsters willen zeggen dat de meiden 
super goed hebben gevoetbald en 
hebben laten zien wat ze in huis had-
den! Complimenten voor alle meiden! 
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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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RKDVC JO11 - Wilhelmina'26 JO11 ..................................... 4-1 
Zaterdag 4 maart. We hebben een be-
langrijke wedstrijd, we hadden periode 
kampioen kunnen worden. We begin-
nen de wedstrijd en we moeten de boel 
een beetje aftasten. Wil'26 gaat er 
goed in en er komen al diverse kansen, 
maar deze gaan allemaal naast. 
RKDVC komt dan toch op zetten, zoals 
wij de kansen niet afmaken weten hun 
het doel wel te benutten en het staat 
dan ook al gauw 1-0.  
 
We kakken dan toch in, is het dan toch 
de spanning die erbij komt kijken. Na 
wat over en weer gespeeld te hebben 
krijgen we een hoekschop. Deze komt 
mooi uit bij ons en met een afstand 
schot gaat deze op de lat. Daarna krij-
gen we al gauw een vrije trap ook deze 
gaat over. We hebben een time out en 
gaan weer vol goede moed beginnen. 
RKDVC krijgt een hoekschop. Het is 
heel rommelig bij het doel en de keeper 
weet hem er goed uit te houden. Als de 
bal uitgenomen is proberen we het 
vanaf de middenlijn. Hij lijkt mooi over 
de keeper van RKDVC te vallen maar 
ook deze gaat over. We komen dan 
toch terug en weten de 1-1 op het sco-
rebord te zetten. Maar niet voor lang. 
Als we denken dat we een overtreding 
maken vallen we stil terwijl de scheids 

niet fluit en daar weet 
RKDVC goed van te maken. 
Net voor de rust maken zet-
ten hun de stand op 2-1 
  
Na de rust gaat het spel over 
en weer. We zijn goed aan 
elkaar gewaagd en de kan-
sen zijn er, maar RKDVC 
weet de kansen wel af te 
maken. We maken meters 
met de bal maar de bal valt 
verkeerd en weer is RKDVC 
alert en weet de bal te on-
derscheppen. Net voor de 
2de  time out weten ze de 
stand op 3-1 te zetten. 
WIL'26 gaat na de time out 
wel wat druk zetten. We krij-
gen echt genoeg kansen 
maar waarom willen ze er 
niet in??? Onze keeper heeft 
nog een aantal mooie red-
dingen. Wel is te merken dat 
RKDVC nu gemeen gaat 
spelen. Ook al staan ze op 
voorsprong dat is natuurlijk 
niet nodig. Ze weten het doel 
toch nog te raken en zetten de eind-
stand op 4-1. Jongens jullie hebben 
goed je best gedaan. 
  

Volgende week begint fase 4, we spe-
len zaterdag 11maart om 10:00 uur 
een uitwedstrijd bij Jan van Arckel. 
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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 



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

Haarsteeg JO10 - Wilhelmina'26 JO10 ................................ 7-1 
Na de vakantieperiode waren we te 
gast in Haarsteeg/Vlijmen om te kijken 
om daar de punten op te halen richting 
Aalburg. 
Helaas was onze (top) keepster Elin 
nog herstellende van een flinke griep 
dus moest onze inval keeper Keano 
onder de lat. 
 
Iedereen had er goede zin in en nadat 
we het juiste veld gevonden hadden 
konden we beginnen. Na die aftrap 
duurde het ongeveer 20 seconden tot 
we iemand van haarsteeg zagen schie-
ten en we iets hoorde suizen en toen 
Keano achter zich keek lag de bal in 
het net. 1-0 
Dat was een domper, maar gelukkig 
pikten we het goed op en waren we 
wakker! 
Tandje erbij en dat leverde ook aan 
onze kant wat kansen op, helaas had-
den hun een mannelijke Elin op het 
doel staan, die ontzettend moeilijk te 
passeren was. 
 
Tot de rust ging het mooi gelijk op, en 
onze verdediging en keeper hielden 
stand met inzet en soms beetje geluk. 
Net voor rust scoorde Haarsteeg nog 
een keer en was het 2-0 met de rust. 
Na wat ranja, peptalk van onze leiders 
en wat wissels gingen we de 2e helft 
in, door onze aanvalsdrift en de pech 
dat hij er maar niet inging vielen er ver-
dedigend wat gaten en kon Haarsteeg 
nog een aantal keer scoren. 
Gelukkig was Ryan het Beu en zette al 
zijn frustratie om in een actie en schot 
dat zelfs hun keeper teveel was, de eer 
was gered! 
 
Helaas was Haarsteeg een maatje te 
goed deze zaterdag en moesten we 
genoegen nemen met een 7-1 verlies. 

Hoewel het verdriet van verlies over-
heerst , mag de vechtlust en de men-
taliteit om te winnen zeker genoemd 
worden! 
 De aanwezigheid daarvan kan in de 

toekomst nog voor leuke wedstrijden 
zorgen, hopelijk met winst voor ons! 
 Op naar de volgende…. 
 
Groetjes van de Aanhang 
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NOAD’32 JO8 - Wilhelmina'26 JO8 ....................................... 3-4 

Vandaag mochten we tegen onze 
buren. 
Op voorhand beloofde dit een mooi en 
waarschijnlijk moeilijk potje te worden. 
Om 5 voor 8 verzamelen en om 8 uur 
vertrekken naar Noad, een hele we-
reldreis natuurlijk. Iedereen netjes op 
tijd, Finn zou met Laurens rechtstreeks 
komen op de fiets. Eenmaal aangeko-
men in de kleedkamer, heeft iedereen 
bijna een half uur moeten wachten op 
de tas met kleding. 
Laurens presteerde het namelijk om 
via Veen (tenminste dat denken wij) 
naar Noad te rijden. 
Subtiel gaf hij daar Finn nog de schuld 
van 
Eindelijk aangekleed, sprak de trainert 
onze boys nog even toe, en drukte ze 
op hun hart dat ze vanaf minuut 1 er 
vol tegenaan moesten gaan. Verliezen 
was geen optie, 'denk aan maandag op 
school, dan wil je niet horen dat je ver-
loren hebt'. Iedereen was aanwezig, 
zelfs Yenthl had er zijn zwemles voor 
gecanceld. Door de door Laurens 
veroorzaakte vertraging moest de 
warming up worden ingekort, geen 
ideale voorbereiding dus. Na het 
fluitsignaal vlogen onze boys er vol 
op, iedereen was bij de les. Onze 
Thijs was gebrand om iets te laten 
zien vandaag, hem was namelijk 
ingefluisterd dat zijn zus hem an-
ders wel zou vervangen. 
Dit zou hij never laten gebeuren en 
hij zat de tegenstander dan ook 
telkens op de hielen. 
Toen de bal eenmaal voor zijn voe-
ten viel, haalde hij verwoestend uit 
en stond al snel de 0-1 op het 
bord. Kort daarna was onze an-
dere strijder Nino in kansrijke posi-
tie en schoof strak de 0-2 binnen. 
Dit beloofde een voor ons goed 
potje te worden. 
Onze Yenthl dribbelde er ook weer 
flink op los en daardoor moest zijn 
tegenstander even aan de nood-
rem trekken. 3 meter van het doel 
werd hij gevloerd, de scheidsrech-
ter zag het ook en blies dan ook op 
zijn fluit.Nou iedereen gunde het 
Yenthl om die penalty binnen te 
schieten en moedigde hem aan. 
Wat penalty? Scheidsrechter gaf aan, 
vrije trap.Vol ongeloof werd de vrije 
trap genomen, maar resulteerde in 
niks.Gelukkig hield Wilhelmina de druk 
op het doelde en moest de keeper van 
Noad diverse keren ingrijpen.Na weer 
een schot, kreeg de keeper de bal niet 
helemaal goed weg, en schoot Nino de 
0-3 binnen!Even werd er gedacht aan 
de wedstrijd Pec Zwolle - FC Den 
Bosch van vrijdagavond, zou dat hier 
misschien ook kunnen gebeuren??? 
Maar na 10 minuten was de energie er 

bij de meeste even uit, 10 minuten 
pressievoetbal is natuurlijk niet niks, 
zeker niet als je met je vader 45 min 
aan het fietsen bent geweest 
om bij de voetbal te komen. Wat kun/ 
mag je dan nog van Finn verwachten? 
Doordat we wat minder scherp werden, 
kreeg Noad wat meer vertrouwen en 
begonnen  
dan ook druk te zetten. Helaas kwam 
hier snel de 1-3 uit en begonnen ze de 
ene na de andere aanval op ons doel 
op te zetten. 
Kevin was weer een paar keer erg 
alert, en kon in eerste instantie een 
aantal keer goed redden. 
Na een goede actie van de speler van 
Noad, vond iemand van ons het ge-
noeg en legde hem dan ook plat, 
VRIJE TRAP, VRIJE TRAP !!!! riep de 
coach van de buren. 
Iedereen van ons verstijfde, en 112 
werd al bijna gebeld. Helaas verstijfde 
iedereen van ons, want een andere 
speler van Noad ging gewoon door, en 

de scheidsrechter gaf voordeel. 
Dit was natuurlijk kaasie voor Noad en 
zen konden dan ook eenvoudig de 2-3 
binnenschieten. 
2-3 niks aan de hand zou je zeggen, 
maar Noad rook dat er meer in zat. 
En gingen dan ook vol in de aanval, 
over rechts kwam een harde voorzet, 
die via het been van onze Fedde aka 
Japie Stam in ons doel terecht kwam. 
3-3 en met deze stand gingen we ook 
rusten. In de 2e helft moest er uit een 
ander vaatje worden getapt, want we 
zaten even in de hoek waar de klappen 

vielen. 
Vol goede moed kwamen we uit de 
kleedkamer en begonnen weer goed, 
Ruben en Lars pakten hun tegenstan-
der ook weer goed aan, en we kregen 
weer de druk op Noad. 
Vinz was een plaag voor de linkerkant 
van Noad en kreeg een goede kans, 
Yenthl was niet te houden op de an-
dere flank en Nino had de druk er in het 
midden vol opzitten. 
Na een voorzet van Nino schoot Yenthl 
op het doel, maar deze poging werd 
door Noad geblokt. Gelukkig kwam 
daar Fedde aan en die haalde strak uit, 
zo hard dat de keeper geen tijd had om 
er naartoe te duiken. 3-4, vooral voor 
Fedde betekende dit een enorme op-
luchting na zijn eigendoelpunt in de 
eerste helft. Hij kan wel als enige zeg-
gen dat hij aan allebei de kanten heeft 
gescoord. Noad moest weer komen en 
lieten dit dan ook niet na, ze werden 
dan ook hartstochtelijk aangemoedigd 
vanaf de zijlijn. Drukzetten, doorgaan, 

niet bang zijn, hey niet 
bang zijn voor Nino, dat 
hebben we van te voren al 
gezegd!! Doorgaan!!! Niet 
stoppen!!! de mevrouw zou 
zelf graag nog mee willen 
doen, tenminste zo leek 
het ;)Nog 2 minuten en we 
stonden een beetje onder 
druk. 
Een klutsbal tussen Noad 
en Finn, stuitte een beetje 
op tegen de hand van Finn, 
daar kwam het weer vanaf 
de zijlijn, HANDS!!!!!!!!!!!En 
yep daar kwam de vrije 
trap, metertje of 10 van ons 
doel.... 
Er kwam een speler van 
Noad achter de bal staan 
en die had een aardig 
schot in gedachten....ge-
lukkig bleef het daar ook 
bij. Vlak daarna klonk het 
eindsignaal en was de 
winst in the pocket. 
Iedereen (van Wilhel-
mina'26) blij, de vader van 
Thijs was zelfs zo blij dat hij 

iedereen zaterdag 4-3-2023 op vertoon 
van zijn of haar Wilhelmina lidmaat-
schap 26% korting gaf bij hem in de 
winkel (Altena Witgoed) Man wat een 
mooi begin van de ochtend.Iedereen 
top gewerkt, en op naar volgende 
week!! 
Groet Valentijn  
 
PS: Laurens volgende week naar 
Haarsteeg, ik zou gewoon met de auto 
gaan.
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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


