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De complete en eenvoudige
applicatie ten behoeve van
brandbescherming van gebouwen

Brandwerende doorvoeren

FireProtec
't Goor 55, 7071 PC Ulft
Postbus 149, 7070 AC  Ulft
Tel: 0315-631431
Fax: 0315-683796
E-mail: info@fireprotec-ulft.nl
www.fireprotec.nl 

Kwaliteit   
en Zekerheid

Als specialist in toegepaste chemie is Henkel op het gebied van kleefstoffen, voegkitten en oppervlaktebehandeling wereldwijd marktlei-
der. De producten van Henkel worden toegepast in de bouw en industrie, door de vakman en consument.

Tangit onderdeel van Henkel, produceert en vermarkt al meer dan 40 jaar hoogwaardige en betrouwbare producten en systemen voor
de professionele verwerker. Tangit producten worden toegepast voor het professioneel verlijmen en afdichten van leidingsystemen. Hier-
toe behoren:

- brandwerende systemen

- water- en gasdichte afdichtingsysstemen

- PVC lijmen en PVC-reinigers

- schroefdraadafdichting

Tangit Brandwerende Systemen

Voor al uw vragen over onze brandwerende producten kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Wij leveren niet alleen de producten, maar kunnen onderstaande producten ook gecertificeerd aanbrengen.

- Brandvertragend impregneren
- Controle brandblussers
- Brandwerende kit
- Brandwerend pur schuim
- Impregneermiddel
- Brandwerende doorvoersystemen
- Brandwerende mortel
- Oefenschuim
- Brandwerende pasta
- Brandwerende vulmassa
- Brandblusapparaten
- Brandwerende coating
- Brandwerende band

FireProtec
't Goor 55, 7071 PC Ulft
Postbus 149, 7070 AC  Ulft
Tel: 0315-631431
Fax: 0315-683796
E-mail: info@fireprotec-ulft.nl
www.fireprotec.nl 

Gergotal b.v.  - ‘t Goor 55  - 7071 PC Ulft Nederland  - Tel: 0315-631431 - Fax: 0315-683796 - info@gergotal.nl 

Gergotal houdt zich bezig met het leveren en aanbrengen 
van professionele bouwproducten en is ook leverancier 
van bedrijfskleding en veiligheidsschoenen. Sinds 
2007 hebben wij ons assortiment uitgebreid met 
medische kleding en horecakleding. Ook uw 
adres voor druk- en borduurwerk. Als u ons 
assortiment wilt bekijken bent u welkom 
in onze showroom op 
‘t Goor 55 Ulft.

H a e n
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VAN DE  VOORZITTER
En daar ligt ie dan. Onze presentatiegids 
2012/2013! Het ging met horten en sto-
ten, maar een paar mensen hebben het 
in relatief korte tijd voor elkaar gebokst 
en naar mijn mening mag het resultaat 
er zijn. Dank hiervoor.

Voetbalvereniging Ulftse Boys heeft 
momenteel 573 leden, waarvan 452 
bondsleden en hiervan 381 spelende 
leden. Voorwaar geen kleintje. Bij Ulftse 
Boys is elk lid belangrijk, of men nu in 
de F-jes of in het 1e speelt. Om dus de 
nodige aandacht voor al die leden te 
hebben beschikken we over een groot 
aantal vrijwilligers die week in week 
uit klaar staan voor de vereniging. Of 
we het nu hebben over mensen die in 
de begeleiding van een team zitten of 
kantinewerkzaamheden of onderhoud 
en beheer etc. doen, we hebben ze al-
lemaal nodig en zijn hen uiteraard heel 
dankbaar. Ons clublied (Ben Lukassen) 
heet “Boys keep swinging” en dat slaat 
niet alleen op het voetbal. Aangezien er 
in zo’n voetbalclub altijd wel iets aan de 
hand is, zal de club moeten blijven swin-
gen om alles tot in de puntjes in orde 
te krijgen.

Zo is er in de grote zomerpauze hard 
gewerkt aan de velden en is er een 
kiosk, een overkapping bij de entree 
kleedkamers en bij het wedstrijdsecre-
tariaat gerealiseerd. Eén en ander is niet 
mogelijk zonder de welwillende mede-
werking van een aantal sponsoren, de 
Vriendenkring en onze eigen vrijwilli-
gers. Nogmaals hartelijk dank daarvoor.

In het seizoen 2012/2013 komt Ulftse 
Boys uit in de competitie met:  vijf vrou-
wen- c.q. meidenteams/elftallen, vijf se-
nioren elftallen mannen, dertien jeugd-
teams, de Mini-F en de kleutersport. 
Sinds kort beschikken we eveneens 
over een groep 45+ voetballers. De 
belangstelling van de pers, publiek etc. 
gaat overwegend uit naar de prestaties 
van het 1e elftal. Na de degradatie in het 

seizoen 2010/2011 was de hoop aanwe-
zig om snel weer terug te keren in de 
4e klasse, maar helaas lukte dat niet. 
Het zou natuurlijk best leuk geweest 
zijn dat we gepromoveerd zouden zijn 
en dan met een beetje geluk een van 
de drie hoogste plaatsen in de 4e klasse 
hadden kunnen halen en zodoende als 
gevolg van een versterkte promotie-
regeling 2012/2013 plotsklaps in de  
3e klasse zouden hebben gespeeld. 
Maar helaas, dromen zijn bedrog. We 
blijven onze ambitie om de 3e klasse te 
bereiken vasthouden, want zonder am-
bitie heb je niets.
Wij hebben momenteel een zeer jonge 
ploeg en de verwachtingen voor de toe-
komst mogen gerust optimistisch zijn. 
Mannen ga ervoor.

Helaas hebben we nog niet zo lang ge-
leden afscheid moeten nemen van Ma-
rijke Berendsen. Tijdens de plechtigheid 
voorafgaande aan de crematie werd het 
Boyslied van Ben Lukassen gespeeld. 
Een passage uit het lied heeft mij diep 
getroffen, namelijk het volgende:

“Bi’j de club van weinig woorden, doar wor-
den de mouwen opgestreup
Doar zie’j gin witte boorden, doar wo’j tot 
werker umgedeup
Dit is de club van alle mensen, jong en old 
kump hier bi’jeen
Dit is de club veur alle mensen, de club van 
iedereen!!

Nee, die rood, wit, blauwe voetbalglorie zal 
veur mien wel nooit vergoan,
Want die rood, wit, blauwe voetbalglorie 
werd een deel van mien bestoan”

Dit vind ik zo treffend, dit weerspiegelt 
ook de cultuur van Ulftse Boys en ik 
hoop dat deze tot in lengte van jaren 
zal blijven bestaan.

Jan Löverink
Voorzitter

Het Oerseveld
Postbus 124
7070 AC ULFT
0315-683725
info@ulftseboys.nl

www.ulftseboys.nl

F www.facebook.com/ulftseboys

T @ulftseboys

CONTACT

Naam: Jan Löverink
Functie:  Voorzitter 
Telefoon: 0315-683240 / 06-12955555
E-mail: jan@loverink.nl

Naam: Linda Migchelbrink
Functie: Secretaris
Telefoon: 0315-631800
E-mail: linda.migchelbrink@gmail.com

Naam: Marco Gebbinck
Functie: Penningmeester
Telefoon: 06-22935526
E-mail: mlg@planet.nl

Naam: Robert Postma
Functie: Technische Zaken
Telefoon: 0314-843072
E-mail: postma@top-sportmanagement.nl

Naam: Marc Sollman
Functie: Jeugd
Telefoon: 06-53447880
E-mail: sollmanmarc@gmail.com

Naam: Wilbert Haverdil
Functie: Onderhoud en Beheer
Telefoon: 0315-640260
E-mail: whaverdil@kpnmail.nl

Naam: Frans te Pas
Functie: Horeca
Telefoon: 0315-685949
E-mail: franstepas54@googlemail.com

De presentatiegids is mede tot stand gekomen door: 
Drukkerij IJselstroom te Ulft
Joost Geerts en Bas Löverink

HET BESTUUR



Een prima accomodatie voor o.a.:
• Bruiloften                   • Oud Hollandse Spelen
• Familiefeesten           • Klootschietparcours
• Personeelsavonden  • Kruisboogschieten
• Vergaderingen           • A la carte diner
• Recepties                    • Warm/koud buffet
• Koffietafels                 • Catering

Oranjeplein 1 • 7078 BC Megchelen 
         Telefoon: (0315) 377204

Jan Ter Voert
• Zalencentrum • Café • Restaurant

Constructie AdviesBuro Ulft

DE HOGENKAMP 39 ULFT
0315 - 231660

VOOR AL UW ONDERHOUD 

EN VERKOOP VAN NIEUWE 

EN GEBRUIKTE AUTO’S

’t Goor 47 -  7071 PC Ulft

Tel. 0315 - 695650

online boeken
bestellen?

www.bonvrie.nl

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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Boven v.l.n.r.: Tonya Greene (verzorging), Fethi Özerdogan (hoofdtrainer), Kees Hendriks (assistent-trainer), Bennie Ban-
nink (assistent-trainer), Henk Barink (grensrechter) 
Midden v.l.n.r.: Jean-Pierre Luciana, Dirk Siemes, Jordy Schepers, Roel Gebbinck, Sjoerd Klappe, Rick Bannink, Noë 
Bokila, Serdar Usta, Jesse Rijntjes 
Onder v.l.n.r.: Caz de Ruyter, Rik Perloy, Roel ten Broek, Ali Elarslan, Jaap Bouman, Gokhan Olgun, Sietse Vinkenvleugel, 
Dion van Unnik, Thom Wassink

DE HOOFDSPONSOR
Al meer dan twintig jaar is de Hen-
driksen Groep Ulft sponsor van 
voetbalvereniging Ulftse Boys, eerst van 
het tweede elftal en nu de laatste elf 
jaar als hoofd- en shirtsponsor van het 
eerste elftal. De Hendriksen Groep is 
een degelijk Oers bedrijf, dat evenals de 
voetbalclub, open staat voor de maat-
schappelijke behoeften van de gemeen-
schap. De samenwerking tussen beiden 
is zeer positief te noemen.

De Hendriksen Groep Ulft bestaat uit 
de volgende bedrijven:

Timmerfabriek Hendriksen B.V.: is 
uw partner voor kwalitatief hoogwaar-
dige  houten kozijnen, ramen en deuren. 
Zij kunnen u niet alleen van dienst zijn 
met grote partijen, ook kleine series in 

steeds afwisselende maten kunnen pro-
bleemloos worden vervaardigd. 
Mail: info@tifa-hendriksen.nl
Tel. 0315-686698

Hendriksen Prefab B.V. produceert:  
wanden, daken, gootelementen, dak-
kapellen, bergingen . Ook voor ander 
timmerwerk, zoals luifels, erkers en car-
ports bent u bij hen aan het juiste adres. 
Met aandacht voor detail verzorgen zij 
het complete timmerwerk voor wonin-
gen en utiliteitsbouw. 
Mail: info@hendriksen-prefab.nl
Tel. 0315-642549

Hentra Vlieringtrappen: is produ-
cent van vlieringtrappen in diverse uit-
voeringen, zowel in hout als in alumi-
nium.   

Henku Kozijnen B.V. is producent 
van kunststof kozijnen, ramen, deuren 
en gevelbekleding. Of het nu gaat om 
een kleine of grote serie producten, 
voor nieuwe of bestaande bouw, serres, 
uitbouw en dakkapellen: zij verzorgen 
betaalbare kwaliteit op maat.       
Mail: info@henku-kozijnen.nl
Tel. 0315-641019

Bezoek ook de website:
www.tifa-hendriksen.nl 

Hendriksen Groep Ulft
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Boven v.l.n.r.: Jack Schweck-
horst, Marc Ditters, Alfred van Ree, 
Bastian Matla, Cyrille van Aalst, 
Eric Ditters, Frank van Aalst Mid-
den v.l.n.r.: Steven te Lintum, 
Rinus Stravers, Marco Bennink, 
Remco Kolks, Frank Loda, Robin 
Geerts, Raymond Donkers Onder 
v.l.n.r.: Wouter Mecking, Toby Fra-
zer, Jack Steverink, Mike Aalders, 
Eric Geurts
 
Op de foto ontbreken: Nico 
van Aken, Robbert-Jan Bouhuys, 
Hein Jansen en Wilco Kraan.

Sponsoren: 
AVU Klimaatbeheer, Mecking 
Sportshop, Stravers Promotions

ULFTSE BOYS 3 51

Boven v.l.n.r.: Aalders (grens-
rechter), Martijn ten Brinke, We-
sley Feukkink, Bart Massop, Den-
nis Kock (A1) Midden v.l.n.r.: 
Dennis Roes, Sander Gries, Tom 
Geerts, Kevin Hogeweide, Gerben 
Berendsen, Pascal Roes (elftal-
leider) Onder v.l.n.r.: Peter Weijl, 
Maikel Schadron, Niels Westerveld, 
Lorin Smits, Dirk Aalders, Gerard 
Hogeweide (trainer/coach)

Sponsoren:
Gries Voegwerken, Bonvrie 
Boekhandel
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Boven v.l.n.r.: Nick Bultink, 
Tim Bannink, Robin Bergevoet, 
Jasper Geerts, Kevin Giesen 
Midden v.l.n.r.: Harry Heijs, 
Joost Geerts, Jordi van Unnik, 
Jeffrey Roes, Jorn van Beek, 
Jermo Buiting Onder v.l.n.r.: 
Martin Bannink (trainer), Bas 
Löverink, Paul Roele, Maikel 
Kraan, Steven Roele, Bart Palm, 
René Perloy (trainer)

Op de foto ontbreken: Jos 
Bockting (grensrechter), Bram 
Geerts en Sjoerd Klappe.

ULFTSE BOYS 4 51

ULFTSE BOYS 5
51 Boven v.l.n.r.: Frans Kok (elftal-

leider), Coen Geurts, Paul Schrör, 
Gerard Kok, Nick Bisselink, Walter 
Heuberg, Peter Riethorst (grens-
rechter) Midden v.l.n.r.: Arno 
Visser, Auke Hugen, Teun Aalders, 
Maarten Jansen, Sander Meijer, 
Bert van Zantvoort, Bram Visser
Onder v.l.n.r.: Vincent Huls, 
Pascal Tempels, Ronnie Bouman, 
Marto te Boekhorst, Tonnie Kok

Sponsoren:
Geurts Bouwelementen, Van Zant-
voort Natuursteen en Bestratin-
gen, CAB te Boekhorst, 
Robben Verf & Wand















Ettensestraat 60
7061 AC Terborg
Telefoon 0315 - 34 00 50

Fax 0315 - 34 01 50
www.poujoulat.nl
info@poujoulatbv.nl

Ettensestraat 60
7061 AC Terborg
Telefoon 0315 - 34 00 50

Fax 0315 - 34 01 50
www.poujoulat.nl
info@poujoulatbv.nl

POUJOULAT is producent van dubbelwandige rookgas-
afvoerkanalen voor alle soorten warmtebronnen.

POUJOULAT is de enige producent met een veelzijdig 
programma prefab schoorstenen, waardoor de glim-
mende vaak huisontsierende pijp aan het gezichtsveld
wordt onttrokken. Tevens mogelijkheid om de kanalen, 
incl. toebehoren, in alle RAL kleuren te leveren.

POUJOULAT is 100% klantgericht op service, gespe-
cialiseerde kennis en flexibiliteit.

POUJOULAT levert een gegarandeerd onberispelijk 
product dankzij de controle bij elke fase van de productie. 
Het Poujoulat Therminox kanaal voldoet aan de Europese 
norm EN 1856-1 en heeft de CE markering NO-0071-
CPD-0011.

POUJOULAT kan zeggen dat “HET SPELEN MET VUUR” 
in combinatie met haar producten niet alleen een groot 
feest is, maar tevens het gevoel geeft van: er kan ons 
mooi niets meer gebeuren.

POUJOULAT de architect van 
rookgasafvoersystemen.

www.poujoulat.nl
Ettensestraat 60
7061 AC Terborg
Telefoon 0315 - 34 00 50

Fax 0315 - 34 01 50
www.poujoulat.nl
info@poujoulatbv.nl

POUJOULAT is producent van dubbelwandige rookgas-
afvoerkanalen voor alle soorten warmtebronnen.

POUJOULAT is de enige producent met een veelzijdig 
programma prefab schoorstenen, waardoor de glim-
mende vaak huisontsierende pijp aan het gezichtsveld
wordt onttrokken. Tevens mogelijkheid om de kanalen, 
incl. toebehoren, in alle RAL kleuren te leveren.

POUJOULAT is 100% klantgericht op service, gespe-
cialiseerde kennis en flexibiliteit.

POUJOULAT levert een gegarandeerd onberispelijk 
product dankzij de controle bij elke fase van de productie. 
Het Poujoulat Therminox kanaal voldoet aan de Europese 
norm EN 1856-1 en heeft de CE markering NO-0071-
CPD-0011.

POUJOULAT kan zeggen dat “HET SPELEN MET VUUR” 
in combinatie met haar producten niet alleen een groot 
feest is, maar tevens het gevoel geeft van: er kan ons 
mooi niets meer gebeuren.

POUJOULAT de architect van 
rookgasafvoersystemen.

www.poujoulat.nl

POUJOULAT is producent van dubbelwandige rookgas-
afvoerkanalen voor alle soorten warmtebronnen.

POUJOULAT is de enige producent met een veelzijdig 
programma prefab schoorstenen, waardoor de glim-
mende vaak huisontsierende pijp aan het gezichtsveld
wordt onttrokken. Tevens mogelijkheid om de kanalen, 
incl. toebehoren, in alle RAL kleuren te leveren.

POUJOULAT is 100% klantgericht op service, gespe-
cialiseerde kennis en flexibiliteit.

POUJOULAT levert een gegarandeerd onberispelijk 
product dankzij de controle bij elke fase van de productie. 
Het Poujoulat Therminox kanaal voldoet aan de Europese 
norm EN 1856-1 en heeft de CE markering NO-0071-
CPD-0011.

POUJOULAT kan zeggen dat “HET SPELEN MET VUUR” 
in combinatie met haar producten niet alleen een groot 
feest is, maar tevens het gevoel geeft van: er kan ons 
mooi niets meer gebeuren.

S C H O O R S T E E N S Y S T E M E N

Postbus 138 - 7060 AC Terborg
Ettensestraat 60 - 7061 AC Terborg

POUJOULAT de architect van 
rookgasafvoersystemen

www.poujoulat.nl

Bongersstraat 48   7071 CP Ulft 
Tel. 0315 - 642620  Fax 0315 - 642565 

info@natuursteenulft.nl   info@bestratingenulft.nl
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ULFTSE BOYS vrouwen 1
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Boven v.l.n.r.: Gerben Berendsen, Hilde Gerritsen, Jolijn Venus, Pien Freriks, Anouk Overbeek, Wesley Feukkink
Midden v.l.n.r.: Toon Feukkink, Jet Tiggelovend, Jamilla Wilke, Daisy Winkelhorst, Jolijn Duiverman, Rene Bruens
Onder v.l.n.r.: Ambrose Feukkink, Robin Emaus, Jet Reijers, Iris Bruens, Desley Bronkhorst, Denise Jansen

(Sponsoren: zie Meisjes C1)

Het meisjes- en vrouwenvoetbal in 
Nederland zit behoorlijk in de lift. 
Ondanks dat het nog altijd minder 
populair is dan het mannenvoetbal, 
is er een duidelijke groei zichtbaar 
van meisjes en vrouwen die lid wor-
den van een voetbalvereniging.  

Een belangrijke stimulans voor het 
vrouwenvoetbal is de oprichting van 
de Eredivisie voor vrouwen. Grote 

clubs als Ajax, FC Twente en PSV zijn 
inmiddels gestart met een vrouwe-
nelftal. Zelfs de oprichting van een 
BeneLeague is inmiddels een feit. 

Ook binnen de Ulftse Boys zien we 
een positieve ontwikkeling. Onder 
de bezielende leiding van coördi-
nator René Bruens heeft het meis-
jes- en vrouwenvoetbal een aar-
dige groei doorgemaakt. Deze groei 

DAMESVOETBAL

45+ VOETBAL

compenseert de geringe achteruit-
gang bij de jongens en mannen. 

Momenteel beschikt de Ulftse Boys 
over een viertal Meisjes jeugdteams, 
F3m, E1, D1, C1 en  een senioren-
team, Vrouwen 1. Daarnaast is er 
nog een recreantengroep Vrouwen 
actief die voornamelijk trainen en 
incidenteel een wedstrijd willen 
spelen.

Op 20 september 2012 is Ulftse 
Boys gestart met een training op 
donderdagavond voor 45-plussers 
op initiatief van enkele oudgedien-
den. Momenteel trainen achttien 
spelers in wisselende samenstelling 
wekelijks in de leeftijd van eind 30 
tot eind 50 jaar. Trainingstijden zijn 
van 20:15 tot 21:30 uur, elke don-
derdagavond op het mooie sport-
complex van Ulftse Boys.

De meest gehoorde kreet is dat het 
gewoon leuk is om weer bezig te 

zijn met een bal en leeftijdsgenoten 
in de buitenlucht. Veel lol op het 
veld, het ruiken van gemaaid gras 
en dom geouwehoer in de kleed-
kamer en kantine. 

Op dit moment zijn buurtvereni-
gingen ook bezig met het oprichten 
van 45+-teams. De planning is om 
periodiek (bijvoorbeeld één keer in 
de zes weken) op de zaterdagmid-
dag een wedstrijd of klein toernooi 
te organiseren met deze buurtver-
enigingen vanaf het voorjaar 2013. 
Doel is wel om leeftijdsgroepen 
tegen elkaar te laten voetballen. 

Bij voldoende deelname bestaat er 
daardoor ook de mogelijkheid om 
teams van 35-plussers bij elkaar te 
zetten. 

De spelregels van 35+ en 45+ 
voetbal zijn hetzelfde, te weten: 
7-tegen-7, half veld (pupillenveld), 
pupillendoelen, geen buitenspel, 
doorlopend wisselen en FAIR PLAY

Opgave en meedoen met een trai-
ning kan elke donderdagavond. 
Aanmelden via:
45plusulftseboys@gmail.com
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OERSE VOETBALSCHOOL
Iedere jonge voetballer droomt er van 
om een profvoetballer te worden.  Als 
dat niet mogelijk is, wil je in ieder ge-
val een betere of completere voetballer 
worden. Dit doe je door veel te trainen, 
oefeningen herhalen en verbeteren. De 
trainingen van je team zijn vooral gericht 
op samenspel. In het Boyslied staat dan 
ook een wijze les: ‘maor veural da’j voet-
bal samen doen mot, alleen hult alles op!’ 

Toch zijn we in 2010 begonnen met de 
Oerse voetbalschool. Door gerichte ex-
tra trainingen worden de deelnemende 
spelers individueel beter gemaakt. Ook 
voor liefhebbers die geen lid zijn van 
Ulftse Boys. De nadruk ligt op het verbe-
teren van de techniek volgens de ‘Wiel 
Coerver-methode’. Iedereen, meer of 
minder getalenteerd, kan zich hier voor 
aanmelden. Stimuleren van talent is van 
groot belang voor de ontwikkeling van 
jonge voetballers. De vaardigheid van 

de speler zal verbeteren, wanneer een 
voetballer de voetbalechte eigenschap-
pen oefent. Zowel met de linkervoet 
als met rechts. Voetbalaspecten als drib-
belen en drijven - bal passen, aannemen 
en controleren - kappen en draaien – 
kaatsen  – een 1-2tje opzetten – diverse 
basisbewegingen – afronden – schijn- en 
passeerbewegingen maken - snel voe-
tenwerk – looptechnische onderdelen 
en lichaamshouding komen aan bod. Ver-
beteren van de individuele techniek is 
mede afhankelijk van hoe vaak er wordt 
getraind en van het talent van de speler.

Ulftse Boys biedt deze gelegenheid aan 
voor de F-, E- en D-pupillen (6 t/m 12 
jarigen). De trainingen worden verzorgd 
door Tonnie Kok, geassisteerd door er-
varen en enthousiaste trainers, diverse 
(oud)selectiespelers van Ulftse Boys. Op 
tien vrijdagen van 18:00 - 19:00 uur in 
het najaar en in het voorjaar. Iedere deel-

nemer ontvangt na het doorlopen van 
deze trainingen een herinnering. Om het 
geheel een extra dimensie en uitstraling 
te geven wordt er getraind in speciale 
voetbalschoolkleding. De kosten zijn zo 
laag mogelijk gehouden. Afgelopen najaar 
hadden we deelnemers van uiteraard 
Ulftse Boys, maar ook van vv Gendrin-
gen, MVR, vv VIOD, VVL en vv Zelhem. 
Zij oordeelden erg positief want ze ga-
ven een gemiddeld rapportcijfer van 9,1.

JEUGDVOORZITTER
Wie de jeugd heeft heeft de toekomst is 
en algeheel bekende uitdrukking. Geluk-
kig hebben wij als Ulftse Boys de jeugd 
en dus……..!!

Uiteraard zijn wij ontzettend trots op 
onze jeugdleden en tegenwoordig ook 
zeker niet te vergeten de meisjesinbreng 
hierin!

Onze jeugd begint al op zaterdagochtend 
met de vier tot zes jarige kinderen bij 
de kleutersport in de zaal, hier wordt 
de basis gelegd voor onze jeugdafde-
ling. Vanaf de kleutersport hopen wij de 
voetballoopbaan van de kinderen door 
de gehele jeugdafdeling te kunnen vol-
gen en de kinderen te mogen begeleiden. 
Het is natuurlijk prachtig als je ziet dat 
spelers begonnen bij onze kleutersport 
uiteindelijk in het eerste elftal komen 
te spelen. Dit wil natuurlijk niet zeggen 
dat het alleen om de prestatie gaat! Heel 
hoog in ons vaandel staat het plezier dat 
wij de kinderen bij Ulftse Boys kunnen 
en willen geven.

Diverse activiteiten staan ieder jaar 
weer op het programma zoals oa.: Jeugd-
toernooi, bingo, paashaas, sinterklaas en 
uiteraard ons alom geroemde pupillen-
kamp. 

Voor onze jeugdafdeling hebben wij dit 
jaar, mede door een gift van twee Rabo-
bank medewerkers in het kader van hun 
coöperatieve jaar,  twee nieuwe tenten 
kunnen aanschaffen. Kortom een fan-
tastische vereniging om je voetballoop-
baan bij te beginnen, iedereen is welkom. 
Onze wens is dan ook nog jaren op deze 
basis door te gaan en dit kan natuurlijk 
niet zonder nieuwe aanwas. 

Tot slot zou ik iedereen veel leesplezier 
in het eerste Ulftse Boys magazine willen 
toewensen.

Marc Sollman
Jeugdvoorzitter.

Naam: Marc Sollman (zie bestuur)
Functie: Jeugdvoorzitter

Naam: Linda Migchelbrink (zie bestuur)
Functie: Secretaris

Naam: Gerrie Jansen
Functie: Hoofd Jeugdopleiding
Telefoon: 0315-329670
E-mail: gerrie_jansen12@hotmail.nl

Naam: Gerrie Aalders
Functie: Wedstrijdsecretaris
Telefoon: 0315-683933
E-mail: ulftsebo@xs4all.nl

Naam: René Bruens
Functie: Vrouwenvoetbal
Telefoon: 0315-630126
E-mail: rene.bruens@hetnet.nl

Naam: Teun Aalders
Functie: Activiteiten
Telefoon: 06-40886096
Mail: teunisaalders@hotmail.com

DE JEUGDCOMMISSIE
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ACTIVITEITENCOMMISSIE

De activiteitencommissie organiseert de activiteiten voor de 
jeugd naast alle voetbalactiviteiten bij de Boys. Zo is er voor de 
kleutersport, MF- en F-teams altijd een Sinterklaasavond en gaan 
we met  Pasen eieren zoeken. Voor de E-teams is er een bingo 
en voor de D-teams een dartmiddag. Ook de Grote Clubactie 
wordt door ons verzorgd. Dit is allemaal erg leuk om te orga-
niseren maar het állerleukste is toch wel het regelen van het 
pupillenkamp. 

Het pupillenkamp vindt elk jaar plaats in het derde weekend 
van juni en we strijken dan onze tenten neer op het kampeer-
terrein “Het Bosland” te Zelhem. Wij hebben al vele kampen 
georganiseerd met verschillende thema’s zoals: circus, indianen, 

ridders & jonkvrouwen, WK-voetbal, piraten, de oertijd, etc. Het 
jeugdkamp is voor pupillen van de F, E en D teams. De mini-F is 
altijd welkom op de zaterdag. Tijdens deze kampen worden er 
allerlei spellen gespeeld die te maken hebben met het thema. 
Het organiseren van een kamp kost veel vrije tijd, maar als het 
kamp eenmaal voorbij is en alle kinderen weer tevreden naar 
huis gaan, dan weet je ook waarvoor je het gedaan hebt!

Ben je ouder dan 18 jaar en lijkt het je leuk om ook eens te 
helpen bij één van de activiteiten voor de jeugd dan kun je altijd 
contact opnemen met Angelie Peters, ze is te bereiken op tel. 
0315-685722.

DE JEUGDCOMMISSIE

ULFTSE BOYS 4: KALENDERJAAR ONGESLAGEN
Ulftse Boys 4, een team dat bol staat van ongepolijste 
voetbaltalenten, is inmiddels al één kalenderjaar lang 
ongeslagen in competitieverband.
Het vierde is in het begin van het seizoen 2011 - 2012 opge-
richt door een aantal enthousiaste voetballers. Ze hadden door 
studieverplichtingen of werk geen tijd meer om twee keer in de 
week te trainen, maar wilden ook geen afscheid nemen van een 
lekker potje voetballen bij de Ulftse Boys. Zodoende werden er 
een aantal jongens bij elkaar getrommeld, die vandaag de dag het 
vierde vormen. 

In de eerste helft van het seizoen moest iedereen nog een beetje 
aan elkaar wennen en sommigen hadden al jaren geen bal meer 
aangeraakt. Dat was ook terug te zien in de ranglijst. Een scha-
mele één-na-laatste plek. Na de winterstop begon het echter 
allemaal te lopen, onder de bezielende leiding van Martin Ban-
nink. UB4 verloor geen enkele wedstrijd meer. Zelfs niet tegen 

Varsseveld, de latere kampioen. Het vierde eindigde uiteindelijk 
netjes op de vierde plek en werd aan het eind van het seizoen 
bekroond tot elftal van het jaar.

Nu de eerste helft van het seizoen 2012 - 2013 alweer voorbij 
is, staat de ongeslagen status nog steeds overeind. Waar deze 
goede reeks gaat eindigen weet niemand, maar iedereen hoopt 
op het kampioenschap aan het einde van de rit. Het zou natuur-
lijk fantastisch zijn om de titel samen met die van de selectie te 
kunnen vieren!



           

    

            
     

        






AVU b.v. klimaatbeheer  |  ‘t Goor 5  |  7071 PC Ulft
Tel. 0315 - 64 22 11  |  E-mail info@avu-bv.nl

Airconditioning
Ventilatie
Luchtgordijnen
Vloerverwarming
Luchtverwarming
Warmtepompen

info@feukkinkmetselwerken.nl

06 - 19 10 60  83
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Ulftse Boys meisjes C1

Ulftse Boys meisjes D1

Ulftse Boys meisjes E1

Boven v.l.n.r.: Jolanda Rutjes, Bart Sollman, 
Erik Bos 
Midden v.l.n.r.: Charlotte Nguyen, Djannie 
Geerts, Julia Spoel, Lotte Sprenkelder, Latisha 
Gries, Dionne Siebelink, Meike Peters, Gebke Van 
Hal, Cato van de Meeberg 
Onder v.l.n.r : Isa Vermeulen, Merel Bruens, 
Lynn Gerritsen, Anne Roes, Aniek Bos, Karlijn Roes, 
Mirre Kock, Lotte Roes

Sponsoren: B.B.L. Brandbeveiliging, Boerderijwin-
kel Luemes, Lentink Metaal, Restaurant Engber-
gen, Gergotal, Brupa Metaal, Metach Metaal, 
Aannemingsbedrijf Gerritsen, DHS Components
Dit zijn tevens de sponsoren van Vrouwen 1

Boven v.l.n.r.: Rene Bruens, Sander Knaven, 
Pien Freriks
Midden v.l.n.r.: Laura Bolder, Puck Tempels, Ella 
Kraan, Geke Swaters, Manon Alejandre, Jet Rob-
ben, Lotte van Aalst
Onder v.l.n.r.: 
Nikki Berendsen, Tessa Schror, Ninne Massop, 
Nina Gerritsen, Floor Bruens, Isa Aalders, Jill 
Knaven

Sponsor: Brupa Metaal, Carma administratie-
kantoor, Autobedrijf Ditters-Schweckhorst

Boven v.l.n.r.: 
Simone Hansen, Eddy Bruins
Midden v.l.n.r.: 
Naomi Keurntjes, Luna Heuberg, Sanne Bruens, 
Fleur Bruins
Onder v.l.n.r.: 
Marrit Liebrand, Eva Hoetink, Diede Schweck-
horst, Tinka Sollman, Bo Hansen

Sponsor: Carma administratiekantoor, Brupa 
Metaal, Autobedrijf Ditters-Schweckhorst



Ulftse Boys A1
Huidige selectie:
Jesse van Aken, Dogancan Altiparmak, Jeroen Bongers, Jordi 
Guzman, Chiel Gerritsen, Lex Horstik, Dennis Kock, Erdem 
Kozan, Amr Maksoud, Jordy Pouwels, Dion Robben, Jurriën 
Sprenkeler, Fouad Tawfik, Daan Thuis, Abdullah Yilmaz

Raymond Jansen (trainer), Marto te Boekhorst (assistent-
trainer), Raymond Donkers (Elftalleider/grensrechter)

Sponsor: Theo Hendriks De Echte Bakker

Foto genomen in het stadion Santiago Bernabeu, tijdens de 
uitwissseling met C.D. San Pío X uit Valladolid (oktober 2012)

Ulftse Boys B1
Boven v.l.n.r.: 
Eugene Arentz, Bennie Esman
Midden v.l.n.r.: 
Kerim Usta, Daan Massop, Karim Tawfik, Hidde Vinkenvleu-
gel, Mucahid Yilmaz, Corné de Roode, Rick Arentz
Onder v.l.n.r.: 
Arjanit Vitija, Mart Raben, Jochem Robben, Gino Coombs, 
Nihat Usta, Timo Schubert

Op de foto ontbreken: 
Marnix Frazer, Corwin Feukkink en Jasper Aalders (leider)

Ulftse Boys C1
Boven v.l.n.r.: 
Henk Swaters, Marcel Kolks
Midden v.l.n.r.: 
Yucel Tasgit, Sid Mecking, Elke Keuben, Jordy ten Brincke, 
Robin Kolks, Sezer Duman en Chiem Vinkenvleugel
Onder v.l.n.r.: 
Tijn Stijntjes, Roel Hettinga, Senne Frazer, Ceyhun Yayvan, 
Simon Overbeek, Ben Lukassen en Chiel Bongers

Op de foto ontbreken:
Baris Kurt, Serkan Yildirim en Frank Loda (trainer)

Ulftse Boys C2
Boven v.l.n.r.: 
Jaap Bouman, Joost Huls, Tarik Jukovic, Niels Kock, Harm 
Keuben, Roy Vermeulen, Jermo Buiting.
Onder v.l.n.r.: 
Joël Sessink, Mostaffa Tauwfik, Mohammed Elgandi, 
Kadir Tekas

Op de foto ontbreekt:
Remco v. d. Hulst

13



Ulftse Boys C3
Boven v.l.n.r.: 
Wilbert Haverdil, Tügrul Bayrak, Jan Bergervoet
Midden v.l.n.r.: 
Bas Bolder, Bram Haverdil,  Luca Bergevoet, Marc 
Schubert, Iwang Nguyen, Hidde Vinkenvleugel
Onder v.l.n.r.: 
Furkan Pektas, Joël Martinez-Gallardo, Huub Swa-
ters, Görkum Kozan, Jelmer Liebrand, Max te Pas

Op de foto ontbreekt:
Mohamed Sahin

Ulftse Boys D1
Boven v.l.n.r.: 
Henri Peters, Bas Löverink, Sietse Vinkenvleugel, 
Jurgen van Ampting
Midden v.l.n.r.: 
Wouter Kok, Milan Robben, Edo van Hal, Luuk 
Bruins, Keke Peters, Mick Bruins, Bram Teunissen
Onder v.l.n.r.: 
Shawn Nas, Daan Slotboom, Ticho Migchelbrink, 
Clayton Coombs, Omar Osman, Lucas van Amp-
ting, Zejad Elhasiny

Sponsoren: Gergotal

Ulftse Boys D2
Boven v.l.n.r.: 
Tom Wanders, Wim te Pas, Erik Frazer
Midden v.l.n.r.: 
Emre Korkmaz, Jesse Giesen, Tim te Pas, Isaac Im-
mink, Mick Mecking, Tarik Dübus, Jari Frazer
Onder v.l.n.r.: 
Cas Freriks, Ties Tempels, Stijn Heuvels, Okan 
Sahin, Atilla Yasar, Wessel Wanders, Okan Yazici

Sponsor: TCU Transport- en containerservice Ulft

Ulftse Boys E1
Boven v.l.n.r.: 
Bert van Zantvoort, Roy Bongers, Maurice Aalders, Jordy Pouwels
Midden v.l.n.r.: 
Cem Duman, Tom Halfman, Nino van Osch, Luuk Aalders
Onder v.l.n.r.: 
Talha Yazici, Bob Jansen, Daan Alejandre, Nigel van Zandvoort, 
Gijs Bongers

Sponsoren:  Van Zantvoort Natuursteen en Bestratingen, 
IT-Value

14



Kapsalon - Schoonheidssalon - Pruikendepot - Pedicure

Pruiken voor jong en oud
• alleen op afspraak i.v.m. privacy
• vergoedingen via ziekenfonds

Haarmode F.F.45 jaar

Debbeshoek 5, Ulft
Tel. 0315 - 631331
www.haarmodeff.nl

Gecertificeerd

Nederlandse Vereniging 
Haarwerk Ondernemers
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Ulftse Boys E2
Boven v.l.n.r.: 
Mark Hakfoort,  Jolijn Duiverman,  Bennie Lanke
Midden v.l.n.r.: 
Rowan Schwartz, Noa Engel, Aaron Oortgiesen, 
Jari Ravestein
Onder v.l.n.r.: 
Pim Robben, Darren Osayi, Stijn Soeter, Cas Heu-
vels, Joran Lanke

Sponsor: Hoveniersbedrijf Edwin Jansen

Ulftse Boys E3
Boven v.l.n.r.: 
Thijs Overgoor, Willem Willemsen
Midden v.l.n.r.: 
Renaldo Visser (inmiddels E4), Asem Kurt, Pim 
Haverdil, Daan Feukkink, Pepijn Overgoor
Onder v.l.n.r.: 
Mike van Zandvoort, Tarik Sahin, Ravi Engelbarts, 
Jorne Snik, Justin Feenstra

Op de foto ontbreekt:
Mika Liebrand (zie E4)

Sponsor: AENIG Advies en Interieur Groenlo

Ulftse Boys E4
Boven v.l.n.r.: 
Jordy Schepers, Dennis Reumer, Dennis Kock
Midden v.l.n.r.: 
Mees Bruggers, Rick Overbeek, Mehmet Tekes, 
Jaimy Reumer, Tayyip Dübüs
Onder v.l.n.r.: 
Mika Liebrand (inmiddels E3), Mick Schweckhorst,  
Jesse Feukkink, Batuhan Kozan, Tahir Manseroglu

Op de foto ontbreekt:
Renaldo Visser (zie E3)

Ulftse Boys F1
Boven v.l.n.r.: 
Steven te Lintum, Erwin Slutter, John Overbeek
Midden v.l.n.r.: 
Mo Staring, Kees Weijers, Thomas Hoksbergen, 
Pim Slüter, Stein ten Holder
Onder v.l.n.r.: 
Jurre Bos, Dirk Bongers, Max te Lintum, Ben Over-
beek, Siep Tempels

Sponsor: Juut & Co

16
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Ulftse Boys F2

Ulftse Boys mini-F

Ulftse Boys Kleutersport

Boven v.l.n.r.: 
Marco Giesen en Freddie Berendsen
Midden v.l.n.r.: 
Marlon Giesen, Mika Wolsink, Ties Smeitink, Lucas 
Kersten
Onder v.l.n.r.: 
Lucas Wienholts, Nick Megens, Jesse Roenhorst, 
Silas Immink, Ruben Engel

Op de foto ontbreekt:
Okan Yilmaz

Sponsoren:  Van Zantvoort Natuursteen en 
Bestratingen, Veld Service B.V.

Boven v.l.n.r.: 
Frank Bolder, Jochem Robben, Rob Verhey
Midden v.l.n.r.: 
Orlando Stinissen, Finn Huntink, Silas Immink 
(inmiddels F2), Loui-David Tomasyan, 
Twan van Milligen
Onder v.l.n.r.: 
Marijn Huntink, Bram Spaink, Thierry Visser, Anne 
Bolder, Noah van Hal, Dain Brinkman, Dirk Slutter, 
Tjebbe van ‘t Hul, Jory Verhey

Sponsor: AVU Klimaatbeheer 

Boven v.l.n.r.: 
Edgar Vet, Gerrie Roes
Midden v.l.n.r.: 
Seppe, Merijn, Tieme , Finn, Cas
Onder v.l.n.r.: 
Kiano, Arman, Teun, Nienke Wiebe, Morris

Op de foto ontbreekt:
Finn, Ties, Mirthe, Jonas, Fygo, Guus, Joep en Kim 
Bannink (trainer)



Teamspelers 
bij uitstek 

          Holding  
              Telefoon +31 (0)315-685252 
              info@gendringenhoutgroep.nl

     
         Hout en plaat op maat 
              Telefoon  +31 (0)315-695153 
               info@houtindustriegendringen.nl

  

  

    Panelen en vloeren  
voor de interieurbouw  
Telefoon +31 (0)315-695151

    info@europly.nl

          
Loondrogerij  
Telefoon +31 (0)315-695155  

   info@drooghoutgendringen.nl

Een compleet assortiment. Het Verf & Wand assortiment omvat verf, 
behang, raamdecoratie, gordijnstoffen en vloeren. Natuurlijk helpen wij 

u graag bij het maken van uw keuze en desgewenst met het meten en monteren.

gordijnstoffEn tapijt

vErf raamdEcoratiEbEhang

allEs ondEr één dak
u vindt hEt bij robbEn vErf & Wand

Fr. Daamenstraat 35, 7071 AT Ulft, Tel.: 0315 - 68 14 81
www.robben-verfenwand.nl

Fr. Daamenstraat 35, 7071 AT Ulft, Tel.: 0315 - 68 14 81
www.robben-verfenwand.nl

laminaat-pvc-vinyl

De Echte Bakker

THEO HENDRIKS
De Echte Bakker
Dr. Ariënsstraat 43, Ulft
Tel. 0315 - 681581

Voor al uw 
brood 

en 
banket

EuroPly
woodproducts

Drooghout
Gendringen
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