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Zaterdag was er een erg uitgedund 
programma i.v.m. de natte weersom-
standigheden van de laatste week. 
Thuis op de Ebbe ging bijvoorbeeld al-
leen de wedstrijd van ons 2e door en 
alle overige wedstrijden werden afge-
last. Qua overwinningsgevoel maakten 
overigens de wedstrijden van zaterdag 
niet meer uit, want de grootste winst 
werd op vrijdag al behaald! Onze keep-
erstrainer Jan Keinemans zijn leven 
werd begin van de week redelijk onder-
steboven gezet door hele beroerde, 
onverwachte berichten uit het zieken-
huis. Hij zat direct midden in de medi-
sche molen met scans en 
onderzoeken en dergelijke. Het bericht 
op vrijdag dat er geen uitzaaiingen zijn 
en dat het één en ander operatief op-
gelost kan worden eind van deze 

maand, zorgde voor een gevoel waar 
geen periodekampioenschap tegenop 
kan!  

Die titel kon GJS opeisen na een over-
winning op ons 1e elftal, in de 1e helft 
leken we overklast te worden en 
groeide Joran uit tot man of the match. 
Maar in de 2e helft tapte Wilhelmina’26 
uit een ander vaatje en was GJS opge-
lucht dat de winst toch over de streep 
was getrokken. Het 2e elftal speelde, 
na een herkeuring om 10.30, thuis 
tegen Rijsoord en behaalde een 1-1 
gelijkspel. De kansen waren er om het 
potje uit te halen, echter de trekker 
werd niet overgehaald voor de win-
nende treffer.  

Bij de jeugd waren er overwinningen 
voor de JO11 uit bij Jan van Arckel,   

 

waar het 2-6 werd en de JO8 
deed bijna hetzelfde door met 2-
5 te winnen bij Haarsteeg. Ove-
rige eventuele oefenwedstrijden 
buiten de Ebbe zijn mij niet ter 
ore gekomen, maar lezen we 
wellicht terug in de verslagen!  

Komende week is er éénmalig 
geen Ebbekoerier, verslagen 
kunnen overigens wel ingestuurd 
worden en zullen dan de week 
daarop worden gepubliceerd. Ge-
zien de weersvoorspellingen zul-
len we moeten afwachten of we 
de komende week allemaal weer 
de wei in mogen en óf elke trai-
ning doorgang kan vinden. Be-
slissingen daarover worden soms 
ook genomen om de rest van het 
seizoen nog steeds een fatsoen-
lijk (trainings)veld aan alle teams 
te kunnen aanbieden.  

Op naar een mooie week maar 
weer en hopelijk tot zaterdag op 
een zonovergoten Ebbe,  

 

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
GJS 1 - Wilhelmina ’26 1 .............................................................. 1 - 0
Een uitwedstrijd op het programma in 
Gorinchem, één van de beter voetbal-
lende ploegen in onze competitie had-
den we in de eerste seizoenshelft 
moeten concluderen. Bij winst vandaag 
zou GJS de 2e periode binnenhalen en 
dat was aan de publieke belangstelling 
rondom het kunstgras ook te merken. 
Over de 1e helft kunnen we vrij kort 
zijn, het was GJS dat de betere ploeg 
was en het was aan de uitblinkende 
Joran te danken dat het bij rust slechts 
1-0 voor de thuisploeg stond. Voordat 
het lullige eigen doelpunt (misverstand 
tussen Gerben en Joran) viel, had hij al 
een aantal fabelachtige reddingen en 
ook na de achterstand was hij de voor-

waartsen van GJS steeds de baas. Pas 
in de 43e minuut wisten de geelzwarten 
pas het eerste gevaar voor de Gorin-
chemse goalie te stichten, toen Jona-
than in combinatie het doelgebied 
binnen dribbelde en net niet kon uitha-
len. Trainer Ömer voerde in de rust 1 
wissel door, Jonathan werd vervangen 
door het jeugdige talent Mo die voor 
meer aanvallende impulsen moest 
gaan zorgen en dat ook prima uit-
voerde. De 2e helft was Wilhelmina’26 
de bovenliggende partij en bracht GJS 
aan het wankelen. Tot echt uitge-
speelde kansen kwamen we niet, on-
danks dat die mogelijkheden er well 
lagen. Pas in de 35e minuut na rust 

kwam GJS weer voor de 1e keer in 
deze helft in de buurt van Joran en ver-
dween hun doelpoging over het doel. 
Tegen het einde van de wedstrijd 
maakte Kevin nog zijn rentree (na zijn 
vervelende oogblessure) en verving hij 
Gerbrand. Na 94 minuten konden de 
felicitaties richting periodekampioen 
GJS en mag de focus van Wilhel-
mina’26 op de belangrijke thuiswed-
strijd tegen Schelluinen van 
aanstaande zaterdag. Deze tegenstan-
der haalde met 1-5 uit bij Alblasserdam, 
dus is het aan ons om ze weer met 
beide voetjes op de grond te zetten!  
 
Henk. 

5



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



Op safari bij de kanarie(s)
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 voor-
bij. 
 
Van 70's tot de Top 40 en van disco tot Nederlandstalig. 
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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.
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NOAD’32/Wilhelmina'26 JO13-1 - SCG’18-1 ........................ 3-0 

Wedstrijdverslagen jeugd

Na een paar vrije zaterdagen mochten 
we vandaag eindelijk weer de wei in. 
Afgelopen maandag hadden we nog 
wel vriendschappelijk gespeeld tegen 
de jo13 van Haarsteeg. Deze hadden 
we verloren, maar dat was geen 
schande omdat hun een klasse hoger 
spelen.  
De voorbereiding op de westrijd was 
weer erg rommelig, de jo12 had een 
aantal zieken en hadden gevraagd of 
Milan bij hun wilde keepen. Die wilde 
wel en op zich geen probleem want wij 
hebben normaal toch 2 keepers. He-
laas melde Dani S. zich op zaterdag-
ochtend ziek af, gelukkig wilde Maik 
wel keepen. Dat was niet het enigste, 
Dani M. had teveel last van zijn enkel 
en Glodie van zijn knie. Dus beide 
waren er ook niet bij. Daar kwam ook 
nog bij dat Musab zich verslaapte, 
kortom lekker rommelig. Hierdoor had-
den we ook maar 1 wissel, daardoor 
maar snel Sem Vos opgetrommeld. 

Om half negen beginnen we aan de 
westrijd en ook daar is het erg romme-
lig. We vergeten te voetballen en schie-
ten sommige ballen maar weg. 
Gelukkig weet de tegenstander hier 
niets mee te doen en komen we zelf 
wat beter in de wedstrijd. We krijgen 
wel wat kansen, mede door de snel-
heid van Sunny en Raf. Uiteindelijk is 
het Raf die ons op voorsprong zet. We 
komen nu ook wat beter in ons spel en 
na een een goede steekpass van Dean 
komt de bal bij Hidde. Die ziet Raf vrij 
staan en zo komen we op 2-0. We 
geven deze fase ook weinig weg en 
Maik heeft niets te doen. Het derde 
doelpunt van ons is een hele mooie. 
Na een ingooi aan de linkerkant van 
Zoe komt de bal bij Dean, die Hidde 
aanspeelt aan de rechterkant. Die ziet 
Thymo goed opkomen die weet de 3-0 
binnen te schieten. Een hele mooie 
aanval waar we al een tijdje op trainen 
en nu eindelijk is gelukt. Dan is het rust 

en gaan we met een 3-0 voorsprong 
naar de ranja 
 
Na de rust is het van onze kant erg 
rommelig. We werken wel keihard met 
zijn allen en zodoende weten we toch 
de nul te houden.  
Kortom eerste helft bij vlaggen leuk 
voetbal laten zien en tweede helft hard 
gewerkt met zijn allen voor het goede 
resultaat. 
 
Sem bedankt voor het meedoen! 
 
Wie deden er mee: Maik, Laurens, 
Thymo, Zoe, Jax, Fleur, Musab, Dean, 
Sunny, Raf, Thijs en Sem. 
 
Afwezig : Milan (jo12), Dani S. (ziek) 
Dani M., Glodie (gebl.) 
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vv Helvoirt JO13-2  - Noad'32/Wilhelmina'26 JO13-1 .......... 2-2 
Vandaag onze derde competitiewed-
strijd, uit naar Helvoirt. We spelen pas 
om half 12, dus verslapen kan niet van-
daag. Helaas is er toch weer een rom-
melige voorbereiding, iets waar we de 
afgelopen weken een patent hebben. 
We wisten al dat Laurens er vandaag 
niet bij zou zijn omdat hij de in de finale 
zit van een voorleeswedstrijd. Helaas 
kregen we daar nog op zaterdagoch-
tend een afmelding van Jax bij die ziek 
was. Gelukkig was de jo15 afgelast en 
was Stijn Mans bereid om met ons mee 
te doen. Heidi was vandaag ook afwe-
zig, want die moest met het vrouwen-
team dezelfde tijd naar Gameren. 
Gelukkig wilde Patrick (vader van Dani 
S.) vlaggen en was dit ook weer opge-
lost. 
 
In de vorige fase hadden we ook al 
tegen Helvoirt gespeeld, toen hadden 
we het moeilijk gehad maar uiteindelijk 
toch met 4-1 gewonnen. Maar resulta-
ten in het verleden......... 
 
We beginnen iets later, omdat de 
scheidsrechter te laat is. Vanaf het 
begin zitten we goed in de wedstrijd en 
het spel golft op en neer. Aan beide 
kanten zijn er wat kansen en Dani S. 
moet een paar goede reddingen ver-
richten. Aan de andere kant zien we 
een goed schot van Sunny die maar 
net naast gaat. We worden wat sterker 
en spelen aardig positiespel, de verde-
diging staat goed met Maik als laatste 

man. Halverwege de eerste helft weet 
Glodie te ontsnappen en rond netjes af 
(0-1) hierna zijn er nog een paar mooie 
kansen om te counteren, maar maken 
we net steeds de verkeerde keuzes. 
Net voor de rust krijgen we een corner 
tegen, rommelig voor het doel en he-
laas weet Helvoirt te scoren. Hierdoor 
gaan we met een gelijke stand rusten. 
 
Na de ranja is er hetzelfde spelbeeld, 
het spel golft op en neer. Er zijn wat af-
standsschoten van Dean, maar he-
laas....... Tot aan de zestien gaat het 
goed, maar het afronden komt er niet 

van. Toch moeten we geconcentreerd 
blijven, want Helvoirt heeft een paar 
snelle spitsen. Uiteindelijk weten we 
toch weer op voorsprong te komen, na 
een goede pass van Hidde weet Raf 
ons tweede doelpunt te maken. Helvoirt 
gaat nu vol op de aanval en wij krijgen 
ruimte om te counteren. Helaas weten 
ze toch de gelijkmaker te scoren. Beide 
teams willen winnen en dat resulteert in 
een mooi schouwspel. Hierdoor zien 
we aan beide kanten nog gevaarlijke 
momenten voor het doel. Wij weten niet 
meer te scoren en in de laatste se-
conde komen we nog goed weg, als de 
tegenstander de lat raakt. Dan is er het 
eindsignaal en hebben we er weer een 
punt bij. 
 
Een terechte uitslag tussen twee ploe-
gen die gelijkwaardig aan elkaar waren. 
Aankomende week gaan we weer lek-
ker trainen en zaterdag gaan we voor 
de drie punten thuis tegen MVV'58 
Stijn Mans bedankt voor het meedoen!! 
Wie deden er mee : Dani S., Milan, 
Maik, Thymo, Zoe, Thijs, Dani M., 
Musab, Dean, Fleur, Sunny, Hidde, 
Raf, Glodie en Stijn 
Afwezig : Laurens en Jax 



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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Jan van Arckel JO11-1 - Wilhelmina'26 JO11-1 ................... 2-6 

Zaterdag 11 maart, 
  
We hadden een uitwedstrijd bij JvA. Na 
het slechte weer de afgelopen dagen 
scheen vandaag een heerlijk zonnetje. 
De wedstrijd begon en JvA gaat er ge-
lijk goed in. Wij staan weer beetje te 
slapen en moeten echt wakker ge-
maakt worden. Dat gebeurt ook wel, 
want JvA krijgt diverse kansen. Deze 
gaan allemaal naast en over gelukkig. 
Het spel lijkt te draaien, na wat gerom-
mel achterin weten we de stand toch te 
openen 0-1, niet kort daarna staat ook 
de 0-2. We denken er al te zijn, maar 
moeten toch nog even door. JvA profi-

teert daarvan en die zetten de stand 1-
2, en niet veel later is het 2-2. Nu even 
tijd voor een time out. De koppies bij el-
kaar en gas geven. Er gebeurt niet veel 
meer in het veld, zowel van JvA als bij 
Wil'26 word er slordig gespeeld. Net 
voor de rust weten we stand toch op 2-
3 te zetten. 
  
De 2e  helft begint, we gaan nu wat 
beter voetballen. Er worden ook wat af-
stand schoten geprobeerd en het 
scheelt allemaal niet veel maar ze 
gaan toch over of naast. We blijven nu 
goed aan de bal, hier en daar wel wat 
rommelig en we weten net voor de time 

out de stand op 2-4 te zetten. Na de 
time out blijft het gedreven gevoel en 
dat is te zien bij de spelers. Af en toe 
een botsing of duwtje maar we blijven 
rustig.  We gaan door met ballen en 
door een mooie kopbal komt de stand 
op 2-5. De boys blijven maar door 
gaan. En net voor het eindsignaal word 
de stand op 2-6 gezet. Jullie hebben 
weer goed je best gedaan. 
  
Volgende week zaterdag, 18maart 
hebben we weer een uitwedstrijd. We 
gaan dan voetballen bij GDC. Deze 
wedstrijd begint om 9:00 uur.   
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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 



JO8-2 – Wilhelmina’26 JO8-1 ............................................... 2-5 
Vandaag een lastige taak om de hon-
neurs waar te nemen voor Valentijn die 
helaas op zoek moest naar Cupido. 
Vandaag gelukkig iedereen op tijd en 
geen smoesjes dat er iemand niet door 
fietste want iedereen was ook met de 
auto dat scheelt. Vandaag was de weg 
naar haar steeg moeilijk te vinden 
maar uiteindelijk was toch iedereen 
happy  
 
Na een korte warming up van ong 10 
min werd de tactiek nog even bespro-
ken en konden we aan de bak omdat 
we helaas geen wissels hadden deze 
keer. we begonnen voortvarend door 
een goede druk op de tegenstander te 
leggen en plots was daar Lars die on-
genadig uithaalde en boem 0-1.door 
verschillende openingen te zoeken 
kwam daarna de bal bij Thijs terecht 
die een raket afvuurde en de keeper 
van Haarsteeg het nakijken liet 0-2 we 
bleven drukken en de keeper van 
Haarsteeg met variërende schoten be-
kogelen, helaas waren we toen ach-
terin even nie bij de les en dat 
resulteerde in de 1-2 

Gelukkig hadden we daarna even rust, 
tijd voor een lekker bakkie aanmaak 
Advies aan de jongens was lekker door 
blijven drukken maar meer rust aan de 
bal en dan de openingen zoeken  
Gelijk na rust goed opgepakt en toen 
was daar onze kleine speedy Gonzalez 
Vince die door een goede steekbal vrij 
voor de keeper kwam en door goed 
doorzettingsvermogen de bal tegen het 
netje liet verdwijnen, 1-3.  
 
Toen kwam daar onze El Nino aange-
stormd over de linkerzijde en die 
schoot onberispelijk de 1-4 tegen de 
touwen heel Haarsteeg stond erbij en 
keek er na door verschillend stunt en 
vliegwerk van Kevin en Nino in de ach-
terhoede hielden we goed stand en 
konden we nog meer kansen creëren 
waardoor Finn dacht ik heb nog niet 
gescoord laten we dat dus ook maar 
even gaan doen waardoor die na bal-
verovering de keeper het nakijken liet 
1-5 en van gekkigheid niet wist wat ie 
moest doen na zn doelpunt maar naar 
zn vader toe ging om zn 1e veldgoal te 
vieren hij kreeg daarna na een goede 

kans om 1-6 te maken maar dacht 
mocht helaas niet baten  Toen ieder-
een het wel welletjes vond geweest 
werd er nog een doelpuntje aan Haar-
steeg gegund 2-5 
 
Al met al een goede teamprestatie van-
daag waardoor iedereen had gescoord 
en Kevin weer een goede partij 
keepte,op naar volgende week thuis 
tegen DSC en hopelijk is Valentijn dan 
weer terug van de zoektocht van Cu-
pido en kan ie weer de pen over 
nemen  
 
Groeten van mr X  
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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  
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Programma 18 maart

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

Programma 25 maart

Advertenties



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


