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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.
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Het seizoen 2012-2013 is op moment 
van schrijven nagenoeg afgelopen. Er 
zijn weer kampioenen en er zijn teams 
die alles hebben verloren. Vanuit het 
bestuur bedanken wij deze grote 
groep trainers en leiders die elke 
week met hun jongens, meiden, he-
ren en dames op de grasmat stonden 
en de bal rond lieten gaan. Uiteraard 
willen we ook alle andere vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet.

Zonder deze grote groep vrijwilligers, 
in totaal 170 personen, zouden wij als 
vereniging niet kunnen bestaan. 
Door het bestuur zijn er naast de re-
guliere zaken, zoals planning onder-
houd, aanstellen van trainers/leiders 
en inrichten van teams, ook een aantal 
andere zaken behandeld. 
Een aantal lichten we even kort toe.

1. Herinrichting kantine
Door een werkgroep onder leiding van 
bestuurslid Frans te Pas worden mo-
menteel plannen uitgewerkt voor de 
herinrichting van de kantine. Dit om-
vat naast de bar, meubels, jeugdhonk 
en vloer ook de toiletten, rookgedeelte 
en entree voor mindervaliden. Zodra 
er meer bekend is zullen we dit ken-
baar maken aan de leden.

2. Project “bepaal je ambitie”
Op de ledenvergadering van 15 no-
vember 2012 hebben we hiervan 
melding gemaakt. Begin 2013 is het 
project gestart onder leiding van Ton-
nie Kok. Eind mei zal deze groep haar 
bevindingen presenteren aan het be-
stuur. 

3. Bouw nieuwe basisschool en 
Kindcentrum
Vanaf 2007 zijn we in gesprek met de 
Gemeente inzake de bouw van een 
nieuwe basisschool op en rond de 
velden van onze vereniging. In maart 
2013 heeft de Gemeente het besluit 
genomen om door de plannen voor dit 
Kindcentrum op de velden van Ulftse 
Boys een streep te zetten. De stand 
van zaken inzake de nieuw te bouwen 
school in Ulft Noord is momenteel on-
bekend.

4. Herinrichting wedstrijdveld tot 
trainingsveld
In maart 2013 hebben wij, op ons ver-

zoek, een rapport ontvangen van de 
KNVB inzake de behoeftebepaling van 
onze vereniging. Op basis van dit rap-
port en de ervaringen uit de praktijk 
kwamen we tot het besluit om vanaf 
komend seizoen te kunnen volstaan 
met twee wedstrijdvelden, één pupil-
lenveld en twee trainingsvelden. Door 
dit bestuursbesluit zullen de thuis- en 
uitwedstrijden  evenrediger door de 
KNVB verdeeld worden en mag er niet 
meer getraind worden op het hoofd-
veld en veld 3. 
Het huidige veld 2 zal na de zomer 
worden omgebouwd tot een trainings-
veld met verlichting. Dit project staat 
onder leiding van bestuurslid Wilbert 
Haverdil.

Jeugdcommissie
In de jeugdafdeling hebben we dit sei-
zoen positieve ontwikkelingen gezien, 
voorvallen die vragen om sturing, 
maar ook gebeurtenissen waar we 
heel stil en verdrietig van zijn gewor-
den. 

Zo hebben we in dit seizoen  – veel te 
vroeg en met veel verdriet – afscheid 
moeten nemen van twee jeugdvrij-
willigers die van vaste waarde wa-
ren binnen onze vereniging: Marijke 
Berendsen-Straub en Bennie Esman. 
Dergelijke gebeurtenissen hebben 
een enorme impact binnen de vereni-
ging. Het is fijn om te merken dat ook 
op dit soort momenten een stevige sa-
menhang binnen de vereniging en de 
teams is te bespeuren. 
Een positief gegeven is dat we in het 
seizoen 2012-2013 veel jonge jeugd-
spelers hebben mogen verwelkomen. 
Met name bij de Kleutersport en Mini 
pupillen was de aanwas opmerkelijk. 
Dit is erg belangrijk, want niet voor 
niets zegt men “wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst !”.

Al met al blikken we met een bijzon-
der tevreden gevoel terug op het af-
gelopen seizoen en kijken we – zeker 
met de bezetting van het technisch 
kader en de invulling van de (nieuwe) 
trainers en leiders voor het komende 
seizoen – uit naar een prachtig mooi 
seizoen 2013-2014!

Het Oerseveld
Postbus 124
7070 aC ULFt
0315-683725
info@ulftseboys.nl

www.ulftseboys.nl

F www.facebook.com/ulftseboys

T @ulftseboys

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: 06-51209845
E-mail: franstepas54@googlemail.com

De presentatiegids is mede tot stand 
gekomen door:
drukkerij Ijselstroom te Ulft
Berny Klein Holte, 
Ben ten Broek,
Bas Löverink,
joost geerts
en het bestuur Ulftse Boys
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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
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VRIENDENKRING
De Vriendenkring van voetbalvereniging Ulftse Boys 
kent twee hoofddoelen:

1. Zorgen voor financiële middelen om wensen te ver-
vullen die tot algemeen nut dienen voor de club.

2. De vereniging ondersteunen bij het onderhouden van 
het complex.

Het ontstaan 
Het jaar 1988 kan worden beschouwd als beginpunt van 
wat uit zou groeien tot de huidige Vriendenkring. Een 
groep enthousiaste mensen werd gevraagd om zich in te 
zetten voor de organisatie van het 40-jarig jubileum van 
de voetbalvereniging en gaf hier met verve invulling aan. 
Tegelijkertijd was er een kentering te bespeuren binnen 
de Club van Honderd. Allemaal mensen met een Boys- 
hart die ieder per jaar Hfl. 100,- spaarden. Het ledental 
nam af en van financiëel versterkende activiteiten was 
geen sprake meer. In goed overleg met het bestuur van 
de Club van Honderd werd toentertijd besloten tot een 
fusie tussen de Club van Honderd en de Vriendenkring.

Op dit moment is de Vriendenkring een financieel ge-
zonde vereniging waarbij het huidige bestuur het stre-
ven heeft om altijd een buffer achter de hand te houden. 
Uit ervaring blijkt dat er af en toe een onvoorziene si-
tuatie voor Ulftse Boys kan komen. De Vriendenkring 
wil dan wel de mogelijkheid bezitten om de helpende 
hand te bieden. Deze helpende hand moet altijd passen 
binnen onze doelstellingen. We hebben momenteel 182 
betalende leden, die een jaarlijkse contributie betalen 
van € 27,24. Met de opbrengst van deze contributie en 
de opbrengst van de door de Vriendenkring georgani-
seerde verlotingen, proberen wij diverse wensen binnen 
Ulftse Boys te realiseren.

Positie binnen Ulftse Boys
De Vriendenkring is een autonome vereniging binnen 
Ulftse Boys. Het bestuur van de Vriendenkring bepaalt 
wat er met de gelden gebeurt en op welke wijze deze 
terugvloeien naar de club. Dit feit heeft enkele malen 
geleid tot frictie tussen het bestuur van Ulftse Boys en 
de Vriendenkring. Ook andere leden binnen de club ge-
ven wel eens hun mening over het functioneren van de 
Vriendenkring. Dit mag natuurlijk en deze zaken wor-
den ook besproken binnen het bestuur van de Vrienden-
kring. Het feit blijft echter dat de tijden veranderd zijn 
en dat je niet meer achterom moet kijken. Mijn mede 
bestuursleden steken ook veel tijd en energie in het or-
ganiseren van diverse zaken. Als voorzitter kan ik alleen 
maar erg tevreden zijn met deze mensen. Het huidige 
bestuur van de Vriendenkring probeert voetbalvereni-

ging Ulftse Boys te verrijken met een aantal zaken. Het is 
niet noodzakelijk dat die activiteiten direct geld opleve-
ren, soms mag het ook wel eens iets kosten. Zo noem ik 
bijvoorbeeld de Boys-cd. Het is toch prachtig dat we een 
eigen Boys-lied hebben, dat ook nog op cd is uitgebracht. 
Dat dit project net niet kostendekkend was is dan een 
bijzaak. Ook het hebben van een fanshop en fanartike-
len is al een bijzonderheid op zich. De verkoop is niet 
winstgevend, we proberen de artikelen voor iedereen 
betaalbaar te houden. Niet de verkoop maar het hebben 
van fanartikelen is al een meerwaarde voor de club.

Toekomst
Wij hopen een financieel gezonde vereniging te blijven 
en ons ledenaantal te behouden. Ook wij hebben te 
maken met vergrijzing en we zullen dus nieuwe leden 
moeten werven. We willen graag een nieuwe fanshop 
realiseren in de nieuwe kantine. Hierover zijn de eerste 
contacten met het bestuur van Ulftse Boys al geweest. 
We gaan werken aan structureel overleg met de club 
zodat we elkaar positief kunnen stimuleren in de toe-
komst. Om de Vriendenkring beter te kunnen promoten 
denken wij erover om een ledenblad uit te brengen. Hier 
zullen de activiteiten en de ontwikkeling van de Vrien-
denkring uiteengezet worden. Wij zijn nog in beraad 
hoe een en ander er uit moet gaan zien. Natuurlijk zullen 
we het komende jaar nog  schenkingen doen. Er zijn nog 
een aantal dingen bij ons aangevraagd en we zullen kij-
ken of dit te realiseren valt. Ook het onderhoud van het 
complex blijft voortdurend onder onze aandacht, hierin 
zal opnieuw moeten worden geïnvesteerd.  

Voor informatie over de Vriendenkring en wat zij alle-
maal al voor de Ulftse Boys gerealiseerd heeft, kijk op de 
site van Ulftse Boys (www.ulftseboys.nl) . Draag je Ulftse 
Boys een warm hart toe? Meld je dan aan als lid van de 
Vriendenkring (Contributie € 2,27 per maand). Dit kan 
door een e-mail naar vriendenkring.ub@gmail.com te 
sturen.

John Jansen
Voorzitter Vriendenkring Ulftse Boys
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SEIZOENS

5

Op het moment van schrijven is het seizoen 2012-2013 nagenoeg beëindigd. Voor 
een aantal teams staat er nog een wedstrijd op het programma en/of wordt er nog 
een afsluitend toernooi gespeeld. De prijzen in de reguliere competitie zijn echter 
allemaal al verdeeld en dit geeft de mogelijkheid om de balans van het afgelopen 
seizoen op te maken.

Ieder elftal zal zich voorafgaand aan het seizoen een doel gesteld hebben, dat ze al dan niet 
in het afgelopen jaar hebben weten te realiseren. Voor geen enkel ander team dan onze eer-
ste selectie was het doel zo duidelijk: promoveren!! Dit seizoen waren hiervoor extra kan-
sen. Komend seizoen zal namelijk de zesde klasse vervallen en daardoor was er sprake van 
een versterkte promotieregeling. Eindigen bij de eerste drie op de ranglijst zou voldoende 
zijn om in het seizoen 2013-2014 weer vierdeklasser te zijn.

Voorafgaand aan het seizoen vonden er enkele wijzigingen plaats in de selectie. Mike Klink-
hamer en Sjoerd te Boekhorst verlieten de club en Wilco Kraan en Bart Belterman besloten 
in een lager elftal te gaan voetballen. Daar stond tegenover dat een aantal nieuwe gezichten 
de selectie van Fethi Özerdoğan kwamen versterken. Jordy Schepers maakte de overstap 
van de A1 en Caz de Ruyter en Dion van Unnik kwamen, na een uitstapje naar de jeugd van 
v.v. Gendringen, weer terug op het oude nest. Van iets verder kwamen Thom Wassink (spcl. 
Bemmel) en Gökhan Olgün (Erica’76). 

De selectie begon het seizoen ijzersterk en won de eerste vijf wedstrijden op rij en pakte 
daarmee, met bovendien goed voetbal, vanaf dag één de koppositie. Voor de winterstop 
werd er driemaal verloren. Het in Duitsland zogenoemde ‘Herbstmeisterschaft’ kwam 
daarmee echter niet in gevaar, hoewel op dat moment concurrent v.v. Terborg al minder 
verliespunten had. Na de winterstop ging het elftal door met winnen. Viermaal op rij werd 
er gewonnen, alvorens de kraker in de vijfde klasse tegen Terborg op het programma stond. 
De uitwedstrijd ging helaas met 2-1 verloren, waardoor het gedroomde kampioenschap ver 
weg was. 
Door een overwinning op concurrent v.v. Zelhem wist de selectie promotie naar de vierde 
klasse veilig te stellen. Deze prestatie werd door spelers, begeleiding en supporters uitbun-
dig gevierd in de kantine. De wedstijden die hierna nog volgden bleken niet meer relevant. 
Terborg pakte soeverein de titel en de tweede plaats in de eindrangschikking kwam niet 
meer in gevaar. Een mooie prestatie waarbij het hoofddoel voor dit seizoen behaald werd, 
waarvoor niets minder dan lof!

Vrouwen 1
Voor het eerst sinds jaren beschikken we weer over een vrouwenelftal dat competitie 
speelt. Veelal bestaat dit elftal uit jonge dames die vorig jaar nog in de Meisjes B1 speelden 
en dit seizoen de overstap maakten naar de senioren. Zij speelden de eerste helft van het 
seizoen een halve competitie en in de tweede helft van het seizoen een hele competitie in 
een kleinere competitiepoule. Aan het begin van het seizoen moesten de meiden duidelijk 
nog wennen aan het niveau, hetgeen na de winterstop meer dan goed werd gemaakt met 
het behalen van het kampioenschap! Een zeer knappe prestatie! 

Senioren
Bij de overige senioren was het een interessant seizoen. Het derde elftal is vorig seizoen ge-
promoveerd naar de vierde klasse en acteert hierdoor op hetzelfde niveau als het tweede.  
Ulftse Boys 3 stond voor de opgave zich op een hoger niveau te bewijzen. Dit deden ze met 
verve en eindigedn het seizoen bovenaan de middenmoot. Een keurige prestatie. Het twee-
de, voornamelijk bestaande uit jonge spelers, zal waarschijnlijk op de tiende plek eindigen.  
Het vierde elftal wist een bijzondere prestatie neer te zetten door het gehele kalenderjaar 
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OVERZICHTSEIZOENS
2012 ongeslagen te blijven. Dit zorgde voor het nodige zelfvertrouwen, om te strijden voor 
het kampioenschap in hun klasse. Lange tijd kon het vierde mee in deze strijd, maar moest 
een aantal wedstrijden voor het einde van het seizoen helaas afhaken en eindigden op een 
mooie derde plek. Last, but not least: het vijfde elftal. Een samenvoeging van het zesde (het 
vroegere vierde) en vijfde elftal. Bij zo’n nieuwe samenstelling is het altijd afwachten hoe 
de resultaten zullen zijn. Na een moeizame start, vond het elftal de weg naar boven en zul-
len ze als best of the rest rond de derde plaats eindigen.  

Jeugd
Ulftse Boys heeft in elke leeftijdscategorie één of meerdere jeugdteams. De A1 eindigt de 
competitie op plaats 12. Een moeizaam seizoen, dat voor het belangrijkste deel in het te-
ken van teambuilding heeft gestaan. In oktober 2012 vond de uitwisseling met Valladolid 
(Spanje) plaats en eind maart jl. waren ze gastheer voor de  bevriende Spaanse vereniging 
C.D. San Pío X. 
De competitieresultaten van de B1 zijn vergelijkbaar met die van de A1. Als team is de ploeg 
echter ontzettend gegroeid. Voornameljk de treurige omstandigheid van het wegvallen van 
trainer Bennie Esman heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Het elftal is hierdoor dich-
ter naar elkaar toegegroeid en hebben het seizoen als eenheid afgemaakt.

Bij de C-junioren slaagden twee teams erin kampioen te worden. In de najaarscompetitie 
kroonden de C2 en de Meisjes C1 zich tot kampioen van hun klasse. De MC1 promoveerde 
hierdoor naar de eerste klasse. In die klasse hadden ze het erg moeilijk, maar hebben sa-
men wel veel geleerd. Ondertussen speelden zij ook nog mee in de bekercompetitie, waar 
ze het  tot de halve finale schopten! 
Ulftse Boys C3 speelde tweemaal een halve competitie. In het najaar eindigden ze in de mid-
denmoot, om in het voorjaar door te groeien naar een keurige derde plaats. De C1 speelde 
een volledige competitie. In het begin leek de ploeg mee te kunnen aan de top. Uiteindelijk 
nestelden ze zich in de middenmoot.

Zowel de D1 als de D2 hadden het moeilijk in hun competitie. Tot noemenswaardige re-
sultaten kwamen zij helaas niet. De Meisjes D1 ging het daarentegen een stuk beter af. Zij 
promoveerden van de tweede naar de eerste klasse. Na promotie bleven ze het zeer aardig 
doen en eindigden keurig in de middenmoot.

Onze E-pupillen waren de meest succesvolle leeftijdscategorie dit jaar. Na de eerste sei-
zoenshelft was er promotie voor de E1 (eerste klasse) en E2 (tweede klasse). De E1 bleef 
bovendien ook in de eerste klasse presteren en deed mee aan de kop van het klassement. 
Naast de promoties waren er ook twee kampioenen te bejubelen bij de E-tjes. Het zal u niet 
verbazen dat het wederom een meisjesteam was dat het kampioenschap naar zich toetrok. 
De ME1 werd kampioen in de tweede klasse. Daarnaast gaat de eer naar de E3, zij wisten 
zich tot voorjaarskampioen te kronen van de vierde klasse. 

Beide F-teams presteerden de eerste helft van het seizoen goed genoeg om in de tweede 
helft van de competitie een klasse hoger te gaan voetballen. Beide teams deden dat prima 
en hebben het hele jaar door dus lekker gevoetbald. 
Noemenswaardig is dat de Mini-F en de Kleutersport het afgelopen seizoen hard gegroeid 
zijn en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Daarnaast zijn er ook onderdelen van de club die 
minder competitief zijn. Een nieuwe ontwikkeling is het  35+/45+-voetbal en de vrouwen 
recreanten. 

We kunnen met zijn allen terugzien op een mooi en geslaagd seizoen!
De vele foto’s die in het seizoen 2012-2013 zijn gemaakt, staan op: www.ulftseboys.nl.
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In het lustrumjaar van de meisjesafdeling van voetbalvereniging Ulftse Boys werd het tijd 
om eens te gaan praten met Rene Bruens. Hij blies vijf jaar geleden het meisjesvoetbal bin-
nen onze voetbalvereniging nieuw leven in. Navolgend vertelt hij over zijn ervaringen, visie 
en resultaten.

We zijn vijf jaar geleden begonnen met het eerste meisjesteam de MD1. Er werd destijds 
vanuit de vereniging niet echt meegewerkt en de meiden moesten met de jongens voetbal-
len. Dit was toentertijd de opvatting van de Technische Commissie. We hadden ook maar 
net dertien meisjes bij elkaar.
Mijn gedachte was, ‘wanneer je meisjes samen laat spelen, dan zullen er vanzelf meer bij 
komen’. Ze willen gewoon met meisjes voetballen waarbij het minder om het presteren 
gaat. Samen lachen en gein hebben vinden ze het meest belangrijk.  Als je te zware trainin-
gen uitzet gaat de lol er waarschijnlijk snel af. 

Het is tevens heel belangrijk om bij ieder team de juiste leiders en trainers te plaatsen.  
Meisjes zijn namelijk nogal gevoelig voor kritiek. Meestal zoek ik tussen de ouders naar 
diegene die goed met de meisjes kan omgaan, dat op dit moment aardig lukt. Zelf assisteer 
ik nog bij drie teams. Ik train ieder team één avond en op zaterdag ben ik bij de wedstrij-
den aanwezig.  Bij ons zijn de lijnen kort en er wordt onderling regelmatig overlegd met de 
meisjesteams.

Je kunt meiden niet met jongens vergelijken. Op trainingen zie je bij de jongens een andere 
beleving. Wij trainen iedere week twee keer een uur, wat voor de meiden lang genoeg is. 
Wanneer we langer trainen denk ik dat de aandacht snel weg is, omdat ze redelijk snel afge-
leid zijn. Tijdens de wedstrijden merk je dit niet, dan gaan ze er vol voor en willen winnen. 
Dit resulteert in goede prestaties. De MC1 zijn in het najaar van 2012 kampioen geworden 
en ook gepromoveerd naar de eerste klasse, hoewel ze nu wel moeite hebben om mee te 
komen in de poule, waarin ze op dit moment de laatste plaats bezetten. Ze zijn lange tijd in 
de race geweest voor het winnen van de beker. Op zaterdag 4 mei speelden MC1 de halve 
finale, die helaas verloren ging. 

De ME1 zijn net voorjaarskampioen geworden. De MD1 is na de winterstop gepromoveerd 
naar de eerste klasse en draait momenteel mooi mee op een derde plaats. Vrouwen 1 pres-
teert ook geweldig.  Ze zijn kampioen geworden in de vijfde klasse. Hier kunnen wij echter 
nog heel goed versterking gebruiken. Voordeel is wel dat de meiden van MB1 straks door 
kunnen stromen naar vrouwen 1 en dus op zondag kunnen voetballen. Waar ze eerder van-
wege werk op zaterdag moesten afhaken was stoppen dan vaak een logisch gevolg. 

Ik krijg binnen de vereniging gelukkig veel vrijheid om te handelen. Zo lopen we al een paar 
jaar mee met de carnavalsoptocht en houden we in de zomer een meidenweekend met de 
Dames 1, de MD1 en MC1. We organiseren ‘s middags een activiteit, vervolgens is er een 
BBQ en we sluiten de dag af met een Karaoke in de kantine. We overnachten dan allemaal 
gezellig in de kleedkamers.

We hopen dat we met het huidige beleid in de toekomst met de diverse teams een paar 
klassen hoger kunnen voetballen. Het meisjesvoetbal is binnen de Ulftse Boys natuurlijk 
nog vrij jong, maar we zijn zeker op de goede weg. We hopen dan ook met de aanwas uit de 
jeugd in twee jaar van één naar twee damesteams te kunnen uitbreiden. We moeten echter 
wel alert blijven. Zo proberen buurtverenigingen ook nieuwe leden te werven. We zijn ze nu 
nog een grote stap voor en dit willen we graag zo houden. 
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Anno 2013 zit de vergrijzende voetbalglorie van Ulftse Boys 
nog menigmaal kaartend en drinkend, maar vooral heroïsch 
lullend in een donker hoekje van de kantine van Ulftse Boys.
Zo ook deze donderdagavond. Het is een bijzondere avond, 
want zelfs Wim Smits (broer van Henk en Hubert, legendari-
sche sterren van weleer) heeft, als bejaarde DRU wereldrei-
ziger, tussen zijn vakantiereizen naar Afrika e.d. even ruimte 
gevonden om aan te schuiven.
Naast de andere aanwezigen mag ook de sprekende fantasie 
van Eugène Jansen genoemd worden om zo, al luisterend op 
een afstandje, de stemverheffingen te horen zwellen. Aan-
vankelijk dacht ik dat het echt allemaal ouwelullentaal was, 
maar geleidelijk herkende ik de verhalen van weleer. Reali-
serend dat ik er toen nog als buitenstaander, net wonend in 
Oer en niets wetend van Ulftse Boys en er als leek tegenaan 
keek besefte ik plotseling dat het toen toch om de harde wer-
kelijkheid ging. De wereld van het wonderdrankje bestond 
echt.

In april 1980 werd het nieuwe sportcomplex het ‘Oerseveld’ 
geopend en de openingswedstrijd op het nieuwe complex 
was de beslissingswedstrijd in de hoofdklasse met als inzet 
promotie naar de 4e klasse KNVB.

Nog stijf stuiterend van de onbegrijpelijke en onverwachte 
winst van de vorige wedstrijd uit in Etten (de toenmalige 
koploper) stonden onze jongens toch ogenschijnlijk ont-
spannend maar met een blik van onoverwinnelijkheid op het 
veld. De 1500 (!) toeschouwers bij deze kampioenswedstrijd 
hadden geen invloed op de zenuwen van de Ulftse matado-
ren. Het was alsof ze al jaren voor een vol Nou Camp hadden 
gespeeld. Trouwens de speelstijl was ook als die van Barca 
in oude tijden. Tikkie, tikkie, tikkie, dan lange bal op Nico 
Wiendels, die met een hogere snelheid dan de gedrogeerde 
100 meter loper Ben Johnson, met achteloos gemak, na een 1 
tweetje met de net droog achter de oren Tonnie, Messi, Kok 
de bal schlemielig tegen het netje schoof.
Verder was het de hele wedstrijd weer tikkie, tikkie enz. met 
af en toe een woeste knal hard en hoog in de peppels, waar-
van het merendeel overigens was gekapt om ruimte te ma-
ken voor het nieuwe sportcomplex. O ja, Camacho deed ook 
mee, want als er al een tegenspeler moeite nam om richting 
keeper Moorman te lopen dan kon hij dat beter zonder bal 

doen. Henk Smits zorgde hier anders wel voor. Alles wat bo-
ven de meter kwam was voor hem dus dan wist je het wel.

Ik stond verbaasd en ook vol trots te kijken. Want als nieuwe 
inwoner van Oer en aangetrokken speler van buitenaf was ik 
wel tevreden over mijn keuze en mijn speelstijl achtte ik ook 
wel passen bij dit elftal: lomp en degelijk.

Ulftse Boys promoveerde niet alleen dat seizoen maar ook 
de 2 seizoenen daarvoor waren ze gepromoveerd. In die tijd 
schier onmogelijk maar niemand die het verdacht vond.

In de huidige tijd van EPO zou er wellicht een lampje gaan 
branden maar toen werd er nooit over gesproken. Het woord 
doping bestond nog niet. Nou is het zo dat ik recent een ver-
slag las over de topjaren 70 van Ajax toen die club 3 keer de 
Europacup won. Diverse spelers, waaronder Barry Hulshoff, 
gaven aan (altijd met volle energie) over het veld te denderen 
met alle resultaten tot gevolg. Wat bleek: voorafgaand aan de 
wedstrijden kregen ze vitamine pilletjes, welke ze snoepjes 
noemden, wat natuurlijk lekker onschuldig overkwam.
Toen dacht ik plots weer aan die ene wedstrijd tegen Pacelli. 
Daar liep een donker getinte trainer (Hatumena) rond die 
in mijn optiek geen verstand van voetbal had, maar dus wel 
drie keer achter elkaar promoveerde. Waar lag het geheim 
van deze wondertrainer (of dokter?)
Hij en de spelers hoorde ik over toverdrankjes praten, wel-
ke voor de wedstrijd en soms stiekem bij de trainer thuis 
werden gedronken en juist hierover ging het vaak ook in de 
spannende verhalen aan de kaarttafel van de ouwe garde.
Maar wat is de waarheid? Zoals ook Lance Armstrong en 
Michael Boogerd vaag doen over hun motieven en bewijzen, 
heb ik die trainer eens gebeld. Hij reageerde geschrokken op 
mijn vragen en wilde niet meewerken aan mijn onderzoek 
naar bewijs. Hij riep dat het gewone ranja was. Het enige be-
wijs dat hij onbewust prijs gaf was, dat als je ouder wordt, je 
van het drankje kromme benen en een dikke buik kreeg en er 
buiten proportie heroïsch over ging lullen.

Toen op die donderdagavond na het kaarten, eerst luisterend 
naar heroïsch gebral en later kijkend naar wegwaggelende 
mannen met kromme benen en dikke buiken, wist ik het ze-
ker! Doping binnen Ulftse Boys heeft echt bestaan!

HEt MyStErIEUZE 

- Ben ten Broek -

DOPINGSCHANDAAL
VaN

ULFTSE BOYS
IN dE jarEN ‘80
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Ulftse Boys keep swinging. Wij hopen dat nog lang te kun-
nen zeggen. Want, waar staan we met Ulftse Boys nu en in de 
toekomst? Wat voor vereniging willen we zijn? En belangrijk 
hierbij is hoe onze vereniging nu eigenlijk functioneert. Wat 
gaat goed en wat kan beter? Hoe staan we in onze gemeen-
schap? Welke landelijke en gemeentelijke zaken spelen er 
betreffende onze vereniging? Hebben we over enkele jaren 
nog bestaansrecht?  Welke ambitie hebben we? Hoe bepalen 
we die en op welke wijze creëren we draagvlak bij de leden? 
Het is belangrijk te weten waar we staan om te bepalen waar 
we met de vereniging naar toe willen. 

Werkgroep uit alle geledingen van UB ‘51
Op een van deze vragen willen we antwoorden. Onder de ti-
tel ‘bepaal je ambitie’ is de KNVB een project gestart waar 
Ulftse Boys op dit moment aan deelneemt. De coördinatie 
ligt in handen van Tonnie Kok en hij heeft een selecte groep 
van tien verenigingsmensen geformeerd uit alle geledingen 
die de club onder de loep leggen en doorlichten over aller-
lei onderwerpen. De groep maakt gebruik van een ‘online’-
vragenlijst die door de KNVB is ontwikkeld. Allereerst een 
groot aantal vragen die met de verenigingsorganisatie te 
maken hebben (de interne analyse) en daarna met de om-

geving (externe analyse). De onderwerpen die in de interne 
analyse aan bod komen zijn:  identiteit, tevredenheid, sporti-
viteit en respect, scheidsrechterzaken, wedstrijdorganisatie, 
communicatie, accommodatie, financiën, vrijwilligers en ka-
der, doelgroepenaanbod en voetbal. Voor de externe analyse 
moet je denken aan de rol van de vereniging, de lokale en 
regionale omgeving en aan de landelijke trends. In een aan-
tal bijeenkomsten zijn de antwoorden, die onafhankelijk van 
elkaar zijn gegeven, besproken. 

Project in de eindfase en start realisatie
Het project bevindt zich in de eindfase en wordt voor de zo-
mervakantie afgerond. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er 
per onderwerp een gezamenlijke ambitie namens de werk-
groep wordt geformuleerd, vertaald naar concrete doelstel-
lingen. De bevindingen en aanbevelingen worden uiteraard 
eerst aan het bestuur gepresenteerd en zij dienen de aan-
bevelingen al dan niet over te nemen. Dat is primair een 
bestuursaangelegenheid. Daarna is het de bedoeling dat er 
eventueel gestart wordt met de realisatie van de uitgespro-
ken ambitie. Hopelijk levert het ons veel op want Ulftse Boys 
zit ons allemaal in het hart.

TK 25-02-2013 

ULFtSE BOyS BEPaaLt ZIjN aMBItIE
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Pupillenkamp is een jaarlijks terugkerende activiteit voor 
de D, E en - F Pupillen. De Mini F mag op de zaterdag ko-
men proeven wat een pupillenkamp inhoudt. Zo is er een 
mooie aanloop naar het jaar erop om het hele weekend 
mee te gaan. Het pupillenkamp is bijna altijd in het week-
end waarin Vaderdag valt. Wij verblijven de laatste jaren 
op minicamping “Het Bosland” in Zelhem. Een leuke boe-
rencamping met een grote kantine, een keuken en één veld 
voor ons alleen. Hier worden onze eigen tenten opgezet die 
we door de jaren heen bij elkaar hebben gespaard met de 
grote clubactie en een gift van de Rabobank. We beginnen 
op de vrijdagmiddag om 17.00 uur en komen zondagmid-
dag rond een uur of 15.00 weer thuis. Ieder jaar is er een 
ander thema zoals boerenkamp, indianenkamp, circus-
kamp, oerkamp en dit jaar zal het thema “Heksen” zijn. De 
activiteiten sluiten allemaal aan op dit thema: een zeskamp, 
een bosspel en zelfs het eten heeft er iets mee te maken. 
Verder is er altijd een barbecue, een kampvuur en een disco 

of een optreden van Luc ten Brinke. Kinderen worden on-
willekeurig ingedeeld en met deze groep nemen ze het hele 
weekend aan de activiteiten deel. Slapen doen ze als team 
bij elkaar. Hierdoor leren ze elkaar op een geheel andere 
wijze kennen dan op het voetbalveld. Uit ervaring weten we 
dat kinderen zich het voetbalkamp altijd blijven herinneren

Vrijwilligersfeest is een avond voor alle vrijwilligers van 
de club. Op deze avond is er een hapje en een drankje voor 
allen die zich het hele jaar geheel vrijblijvend inzetten voor 
de vereniging. Dit varieert van onderhoud, jeugdleider, 
scheidsrechter, bestuurslid, kantinemedewerker, kassame-
dewerker, het maakt niet uit. Eenieder die zich inzet voor 
de vereniging is welkom op deze gezellige avond. Vaak is er 
een DJ aanwezig en op deze avond wordt dan ook de vrij-
williger of vrijwilligster van het jaar bekendgemaakt. Een 
extra waardering voor diegene die soms al jaren vrijwilli-
ger is of zich net iets meer heeft ingezet. Afgelopen seizoen 
was Sandra Haverdil de vrijwilligster van het jaar.

Sinterklaasavond is voor alle F- en de Mini -pupillen en 
de Kleutersport altijd weer een spannende avond. Je voelt 
de spanning in de kantine oplopen. Een mooie avond waar 
voorafgaand aan het hoge bezoek altijd een act, bv. een goo-
chelaar of 4 discopieten of een clown zullen optreden. Wan-
neer na de pauze Sinterklaas met zijn pieten binnenkomt, 
valt er bij de kinderen een stukje spanning weg. In afwach-
ting van de cadeautjes die de Sint heeft meegebracht wordt 
er per team gezongen of een verhaaltje aan Sinterklaas 
verteld. Daarna zie je de kinderen voldaan met hun ouders 
huiswaarts keren.

Kerstborrel is de laatste avond van het jaar waar we met 
z’n allen een gezellige kerstavond beleven o.l.v. onze Kerst-
man en “Huis DJ “ Raymond van Osch. Onder het genot van 
een hapje en een drankje worden dan alle beslommerin-
gen en sterke verhalen van het afgelopen seizoen nog eens 
doorgenomen. 

Nieuwjaarsinstuif is een middag waar de meeste leden 
echt naar uit kijken omdat dan het voetballen of het trainen 
weer gaat beginnen. De kantine is weer open en men kan 
weer even gezellig bijkletsen. Voorafgaand aan de instuif 
is er vaak een wedstrijd van de jeugdleiders tegen het be-
stuur. Tijdens de pauze is er de traditionele Jägermeister en 
na het douchen gaat men snel naar boven alwaar het feest 
dan kan beginnen. De jubilarissen worden in het zonnetje 
gezet en het glas wordt geheven op een hopelijk in alle op-
zichten succesvol seizoen.
 
Sakspoetencup is een darttoernooi dat het ene jaar bij 
SDOUC en het andere jaar bij Ulftse Boys wordt gehouden. 
Het is koppeldarten en vaak komen de koppels gekostu-
meerd binnen om zich te onderscheiden van de rest. Er is 
een wisselbeker die dit jaar is gewonnen door Ulftse Boys. 
De zaterdagmiddag voorafgaand aan de Sakspoetencup 
wordt er door de jeugd ook een onderling darttoernooi ge-
houden. 



ULFtSE BOyS, 
Méér daN VOEtBaL aLLEEN

ADVER
TEN

TIE
:

AVU, F
eu

kk
in

k, 
M

ec
-

kin
g

Pupillenkamp is een jaarlijks terugkerende activiteit voor 
de D, E en - F Pupillen. De Mini F mag op de zaterdag ko-
men proeven wat een pupillenkamp inhoudt. Zo is er een 
mooie aanloop naar het jaar erop om het hele weekend 
mee te gaan. Het pupillenkamp is bijna altijd in het week-
end waarin Vaderdag valt. Wij verblijven de laatste jaren 
op minicamping “Het Bosland” in Zelhem. Een leuke boe-
rencamping met een grote kantine, een keuken en één veld 
voor ons alleen. Hier worden onze eigen tenten opgezet die 
we door de jaren heen bij elkaar hebben gespaard met de 
grote clubactie en een gift van de Rabobank. We beginnen 
op de vrijdagmiddag om 17.00 uur en komen zondagmid-
dag rond een uur of 15.00 weer thuis. Ieder jaar is er een 
ander thema zoals boerenkamp, indianenkamp, circus-
kamp, oerkamp en dit jaar zal het thema “Heksen” zijn. De 
activiteiten sluiten allemaal aan op dit thema: een zeskamp, 
een bosspel en zelfs het eten heeft er iets mee te maken. 
Verder is er altijd een barbecue, een kampvuur en een disco 

of een optreden van Luc ten Brinke. Kinderen worden on-
willekeurig ingedeeld en met deze groep nemen ze het hele 
weekend aan de activiteiten deel. Slapen doen ze als team 
bij elkaar. Hierdoor leren ze elkaar op een geheel andere 
wijze kennen dan op het voetbalveld. Uit ervaring weten we 
dat kinderen zich het voetbalkamp altijd blijven herinneren

Vrijwilligersfeest is een avond voor alle vrijwilligers van 
de club. Op deze avond is er een hapje en een drankje voor 
allen die zich het hele jaar geheel vrijblijvend inzetten voor 
de vereniging. Dit varieert van onderhoud, jeugdleider, 
scheidsrechter, bestuurslid, kantinemedewerker, kassame-
dewerker, het maakt niet uit. Eenieder die zich inzet voor 
de vereniging is welkom op deze gezellige avond. Vaak is er 
een DJ aanwezig en op deze avond wordt dan ook de vrij-
williger of vrijwilligster van het jaar bekendgemaakt. Een 
extra waardering voor diegene die soms al jaren vrijwilli-
ger is of zich net iets meer heeft ingezet. Afgelopen seizoen 
was Sandra Haverdil de vrijwilligster van het jaar.

Sinterklaasavond is voor alle F- en de Mini -pupillen en 
de Kleutersport altijd weer een spannende avond. Je voelt 
de spanning in de kantine oplopen. Een mooie avond waar 
voorafgaand aan het hoge bezoek altijd een act, bv. een goo-
chelaar of 4 discopieten of een clown zullen optreden. Wan-
neer na de pauze Sinterklaas met zijn pieten binnenkomt, 
valt er bij de kinderen een stukje spanning weg. In afwach-
ting van de cadeautjes die de Sint heeft meegebracht wordt 
er per team gezongen of een verhaaltje aan Sinterklaas 
verteld. Daarna zie je de kinderen voldaan met hun ouders 
huiswaarts keren.

Kerstborrel is de laatste avond van het jaar waar we met 
z’n allen een gezellige kerstavond beleven o.l.v. onze Kerst-
man en “Huis DJ “ Raymond van Osch. Onder het genot van 
een hapje en een drankje worden dan alle beslommerin-
gen en sterke verhalen van het afgelopen seizoen nog eens 
doorgenomen. 

Nieuwjaarsinstuif is een middag waar de meeste leden 
echt naar uit kijken omdat dan het voetballen of het trainen 
weer gaat beginnen. De kantine is weer open en men kan 
weer even gezellig bijkletsen. Voorafgaand aan de instuif 
is er vaak een wedstrijd van de jeugdleiders tegen het be-
stuur. Tijdens de pauze is er de traditionele Jägermeister en 
na het douchen gaat men snel naar boven alwaar het feest 
dan kan beginnen. De jubilarissen worden in het zonnetje 
gezet en het glas wordt geheven op een hopelijk in alle op-
zichten succesvol seizoen.
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’t Ziekenhuusbälleke is de officieuze opening van het Carnaval in Ulft donderdag 
voor de Carnaval. De organisatie ligt in handen van de Vriendenkring.  Op deze avond 
zijn er tal van artiesten uit Ulft en omstreken en meestal ook eigen artiesten die een 
Pronkzitting rondom de prinsenpresentatie verzorgen. De prins of prinses is altijd 
een persoon uit onze eigen vereniging. Hij of zij komt dan ook met een zelf gemaakte 
proclamatie waarbij menigeen binnen de vereniging eens even lekker “in het zonne-
tje” wordt gezet. De huidige prinses is Linda de 1e.
Bingo  is een avond voor de E Pupillen waarbij de kinderen mooie  prijzen kunnen 
winnen. Deze avond wordt georganiseerd door de Activiteitencommissie. Deze orga-
niseert de jaarlijks terugkomende activiteiten binnen de jeugd, waaronder de Bingo, 
Sinterklaas en de paashaas. Verder nemen ze deel in de organisatie van het pupil-
lenkamp, deelname aan de avondvierdaagse en het verzorgen van de Grote Clubactie.

De paashaas komt elke paaszaterdag om samen met de kleintjes eieren te schilderen. 
Afgelopen jaar zijn de kinderen samen met de paashaas wezen sporten in de gymzaal. 
Eieren zoeken en lekker oppeuzelen mag natuurlijk niet ontbreken op deze dag

Uitwisseling v.v. Ulftse Boys A1 – San Pio X vindt om de twee jaar plaats. Volgend 
jaar gaat de reis  weer naar San Pio X,  een voetbalclub in het Spaanse Valladolid. 
Afgelopen paasvakantie zijn de gasten uit Spanje gedurende 6 dagen bij ons te gast 
geweest. Een gebeuren dat iedere keer weer een fantastische happening is en is uit-
gegroeid tot een familiereünie. We gaan gezamenlijk trainen, voetballen, feesten en 
uitstapjes maken naar verschillende plaatsen. Met voor de Spaanse gasten natuurlijk 
Amsterdam als hoogtepunt.

De Vriendenkringavond is een avond voor alle leden van de Vriendenkring. Deze 
avond is er een warm en koud buffet en zijn er optredens van één of meerdere ar-
tiesten. Door een kleine eigen bijdrage en een grote verloting wordt deze avond weer 
mogelijk gemaakt

Koninginnedag is een dag die wordt georganiseerd door het Oranjecomité Ulft-
Noord en het Veteranencomité van v.v. Ulftse Boys. De dag begint met een optocht met 
versierde fietsen, voorafgegaan door Fanfare Kunst na Arbeid. Op het terrein wordt 
onder het spelen door KNA van het Wilhelmus de vlag gehesen. Aansluitend beginnen 
de kinderspelen en het voetbaltoernooi. Het geheel speelt zich af in onze gezellige 
feesttent met een hapje en drankje en onze huis DJ Raymond van Osch. ‘s Middags 
is er een Karaoke wedstrijd met leuke prijzen. Zo is er voor jong en oud van alles te 
beleven op deze gezellige dag.

Boefjestoernooi - Afsluiting seizoen – UBBT is het drukste weekend van het jaar 
met een grote feesttent, eettent, barbecue en veel meer gezelligheid. Een voetbaltoer-
nooi waarbij alle jeugdleden aan bod komen. Het begint voor de meiden op de vrij-
dagavond en gaat voor de andere teams door op de zaterdag. Een fantastisch goed ge-
organiseerd toernooi dat o.l.v. Tonnie Kok is uitgegroeid tot een groot succes. Ook een 
dag die door de inzet van onze barvrijwilligers en onze huis-DJ altijd weer gezellig is. 
Na 17.00 uur wordt er op de zaterdag nog een onderlinge wedstrijd gespeeld door de 
senioren, waarna het seizoen op een gezellige manier wordt afgesloten. Achter de bar 
staan al jaren vrijwilligers van Schutterij “De Eendracht”, opdat alle vrijwilligers ook 
echt een vrije avond hebben. Hiervoor zijn we de Schutterij dan ook zeer dankbaar. 
Op deze avond wordt ook de sportman, sportploeg en het talent van het seizoen be-
kendgemaakt. Jaarlijks is er het vogelschieten o.l.v. Theo Bruins die dit jaarlijks met 
veel enthousiasme organiseert. 

De volgende dag maken we ons op voor het Ulftse Boys Bedrijven Toernooi waar be-
drijven  zich voor kunnen inschrijven  om op een gezellige manier met collega’s onder 
elkaar een partijtje te voetballen ook weer onder het genot  van een hapje en een 
drankje in onze feesttent. Rond de klok van 20.00 uur kijken we altijd weer terug op 
een geslaagd weekend.

Ulftse Avondvierdaagse is een groot jaarlijks terugkerend evenement waar wij altijd 
graag mee wandelen. Dit jaar ook weer met een groot aantal deelnemers, die we op 
zaterdagmiddag op onze eigen “Ulftse Boys wijze” binnenhalen en die we ontvan-
gen o.l.v. Schutterij “ De Eendracht” in de kantine met een gezellig “blarenbal”. En 
zo sluiten we het hele seizoen af met een week later al weer het pupillenkamp.
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Schilderwerken 
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Hendriksen Groep Ulft
* Timmerfabriek Hendriksen B.V.

* Hendriksen Prefab B.V.
* Hentra Vlieringtrappen

* Henku Kozijnen B.V.

Hendriksen Groep Ulft

Th. Hendriks Echte Bakker - Gries Voegwerken - Mecking’s Sporthshop - AVU Klimaatbeheer 
Gendringen Hout Groep: Houtindustrie Gendringen, Europly Woodproducts, 

Drooghout Gendringen - Gergotal: Fireprotec - TCU Transport- en Containerservice Ulft
A. Geurts Bouwelementen - Autobedrijf Geert Stevering - Berendhaus Groep Terborg

Bonvrie - Boek- en Kantoorhandel - Brupa Metaal - Robben Verf & Wand 
Drukkerij De IJselstroom - Finis Foodprocessing Equipment - Haarmode FF 

Hoveniersbedrijf Edwin Jansen - IT-Value - Juut & Co - Ratering technische groothandel 
Van Zandvoort Natuursteen en Bestratingen - Kempers Meubelen

Rabobank Graafschap-Zuid

AA Drink Utrecht - ACB Nederland Projecten Doetinchem - Adcoma Etten - Adil Installatiebedrijf - Administratiekantoor Th. Geerts
Aenig Advies en Interieur Groenlo - Arendsen Plaatwerk - Arendsen Staalbouw - Autobedrijf Ditters-Schweckhorst

Autobedrijf Herwers Doetinchem - Autobedrijf Koenders Breedenbroek - Automaterialenhandel Te Pas - BBL Brandbeveiliging
Blumer Electro Gendringen - Boerderijwinkel wLuemes - Boergondiën Kok Financiële Dienstverlening - Bouwbedrijf Gerritsen

C1000 Geert Freriks - Café-Bar Het Hemeltje - Café-Cafetaria “De Veldmuis” - Café-Restaurant Jan ter Voert Megchelen
Carma Administratiekantoor - CD Reclame Zevenaar - Concilio Personalservice GmbH Kleve - Consign

Constructie Adviesbureau te Boekhorst - De Sierpleister Specialist Mombarg - DHS Components - DLA Network Doetinchem
Eetpaleis Andre - Enrico Benetti - Epol Emballage - Evers & Schmitz Financiële Dienstverlening - Feukkink Metselwerken

Freriks Woon- en Slaapmode Woninginrichting - Galvoned - Gampet Plastics - Garage F. Winkelhorst - Garage Tonny Frazer
Houthandel ‘Het Anker’ - Hypotheekadviseur Ulft - Hyscon Z.O. Gelderland - Imetaal Staalbouw - Jos Westerhof Uitvaartverzorging

Tennis-Squash en Fitnesscentrum Kei-Fit Gendringen - Klaassen Bouwbedrijf Dinxperlo - Lentink Metaal Varsseveld
Lukassen Diervoeders - Makelaardij Vreeman Gendringen - Makelaars Alliance - Marneth Tuin en Terrasstudio Hoveniers

Metach Metaal Silvolde - Meubelstoffeerderij Peters - MSM Meubelboulevard - Mulder Heftruckservice - Netterden Zand en Grind
Nordic Fire Zeddam - OBD-opleidingen Doetinchem - Oldenhave Service & Onderhoud - Optiek Schurink - Optimaal FM

Peters Woonservice Winkel - Poujoulat Terborg - Recreatiecentrum en Camping Slootermeer - Restaurant Engbergen Voorst
Rudie Jansen Schilders & Totaalonderhoud - Schilderwerken Alex Beumer - Schutterij De Eendracht

Sloetjes en Rosier Advies Gendringen - Stravers Promotions - Stroet Meubelen Breedenbroek - Tapperij ‘t Kroegje
Tonnie Feukkink Schilderwerken - Transportonderneming J.B. Kok - Tuincentrum Bloembinderij Putman

Ulamo Groep - Ulftse Bandenhandel en bandenservice - Van Balveren Tweewielers Silvolde
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Het komend seizoen zal Stephan Fleming als nieuwe trainer voor de hoofdmacht 
van Voetbalvereniging Ulftse Boys staan. Hij volgt Fehti Özerdoğan op. Via AZSV 
(assistent trainer 1e elftal), Halle, Westendorp en Terborg is er een duidelijke po-
sitieve ontwikkeling te zien in de carrière van Stephan. Is Ulftse Boys een promo-
tie of is er een andere reden dat hij komend seizoen naar het ‘Oerseveld’  komt. 
We geven hem de ruimte zich te presenteren.

>> Hoe onderging jij de tweestrijd tussen Terborg en UB (2-1)? Heb je je 
meer moeten inhouden of anders gedragen dan normaal?
De onderlinge wedstrijd tussen UB en Terborg heb ik niet anders ondergaan dan andere 
wedstrijden. Het was voor mij een van de wedstrijden die wij wilden winnen.  Natuur-
lijk is het bijzonder dat er vooraf door de pers extra aandacht gegeven werd aan deze 
wedstrijd aangezien ik nu werkzaam ben voor Terborg en komend seizoen voor Ulftse 
Boys. Ik heb me zowel voorafgaand, als tijdens de wedstrijd, niet anders gedragen dan 
dat ik normaal doe tijdens wedstrijden. Ik ben zoals ik ben en ga dan ook geen toneel-
stukje opvoeren.

>> Was je niet bang dat Ulftse Boys door toedoen van Terborg promotie wel 
eens kon missen?
Nee, zeker niet. Door de verdwijning van de 6e klasse was al vroegtijdig bekend dat er 
3 ploegen rechtstreeks zouden promoveren. Wanneer je daar niet bij zou zitten had 
je nog de mogelijkheid om dat via de nacompetitie af te dwingen. Gezien de kwaliteit 
van de ploegen was het al snel duidelijk dat UB een van die 3 ploegen zou zijn. Op het 
moment van schrijven is deze promotie ook gerealiseerd.

>> Wat verwacht je bij Ulftse Boys aan te treffen en te realiseren? Denk aan 
sfeer, ambitie en organisatie?
Als tegenstander van UB voel je dat er voetbal leeft en geademd wordt op het ‘Oer-
seveld’.  Tijdens al mijn gesprekken werd dit gevoel benadrukt en bevestigd en werd 
duidelijk dat er een goede organisatie staat met vele vrijwilligers die de handen uit de 
mouwen steken. Deze mensen hebben ervoor gezorgd dat vele liefhebbers hun spel-
letje kunnen spelen, uiteindelijk resulterend in resultaten die stroken met de ambitie. 
Ik heb geproefd dat de ambitie er is om met de gehele club vooruitstrevend te zijn en in 
alle leeftijdscategorieën op niveau te spelen. Dit moeten we echter niet willen bereiken 
ten koste van alles. Wanneer het vlaggenschip dusdanige resultaten neerzet die over-
eenkomen met de ambitie, heb ik begrepen dat de gehele club eensgezind is en dat men 
in een geweldige atmosfeer ook een aardig feestje kan bouwen. (Heb videobeelden via 
de telefoon gezien van promotiefeest).

>> Waarom heeft UB met jou de beste keus gemaakt of heb je er spijt van 
Terborg te hebben verlaten nu ze kampioen zijn geworden?
Wanneer je werkzaam bent bij een club en je maakt de keuze te verkassen dan maak je die keuze met je volle ver-
stand. Ik heb door omstandigheden al in een bijtijds stadium voor mij zelf de keus gemaakt te stoppen in Terborg. 
Mijn gedachte over voetbal en hoe dat te moeten spelen neem ik mee in mijn keuze om voor een club te kiezen. UB 
heeft de afgelopen jaren laten zien onder Fehti een mooie pot voetbal op de mat te kunnen leggen. Mijn ideeën lopen 
in die filosofie mee en ik hoop daar ook mijn hand in te hebben in het komende seizoen. In onze gesprekken kwamen 
we al snel tot dezelfde conclusie en dan is 1+1 al snel 2.
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toekomst kan waarborgen, zullen wat moeten ondernemen. 
Men kan intern voor een betere opleiding kiezen of spelers 
van buitenaf halen. Dat laatste kan succesvol zijn op de kor-
tere termijn en zal vaak ten koste gaan van talenten binnen 
de eigen club. Het eerste is voor de langere termijn maar zal 
de resultaten kunnen belemmeren. Mijn voorkeur heeft de 
laatste mogelijkheid, om samen op te bouwen. Natuurlijk 
ken ik wel een aantal spelers met wie ik graag (nog eens) zou 
willen werken. Echter deze spelers zijn bij hun huidige club 
samen met vrienden en bekenden en dat is momenteel mede 
belangrijk voor spelers ……. of de club zal met euro’s moeten 
gaan strooien. Ik hoop dat er niemand vertrekt en dat deze 
kwalitatief goede groep samen de stap naar de 3e klasse kan 
maken. Wanneer er toch iemand vertrekt zullen we moeten 
gaan kijken hoe we dat gaan invullen. Ik vertrouw wat dat 
betreft volledig op de technische commissie o.l.v. Robert 
Postma die e.e.a. in kaart heeft gebracht. Ik denk dat we ko-
mend seizoen prima mee kunnen komen en geleidelijk met 
elkaar de hogere stap kunnen maken. Wanneer goede spe-
lers zich zelf melden, omdat alles zeer goed georganiseerd is, 
zal ik iedereen met open armen verwelkomen.

>> Wat voor trainer ben jij? Telt het 2e en de jeugd 
ook mee? Zien we je ook op zaterdag en zondagmor-
gen langs de lijn?
Om als club succesvol te zijn telt een ieder in de organisatie 
mee. Gezien de eerste selectie zul je zeer waarschijnlijk ook 
af en toe een beroep moeten doen op spelers uit het 2e elftal 
of op talenten uit de jeugd. Dit alles zal betekenen dat je moet 
weten wat er in deze vijver rondzwemt. Dit zal gebeuren in 
overleg met de trainer van beide elftallen en door af en toe 
zelf te kijken. Door mijn maatschappelijke werkzaamheden 
ben ik niet altijd in staat daar aan te voldoen. Daarnaast wil 
ik ook graag eens met mijn gezin het e.e.a.  ondernemen. Zo 
sporten mijn kinderen vooralsnog op de zaterdag, mijn zoon 
voetbalt bij sc Varsseveld en mijn dochter turnt in Varsse-
veld.

>> Waar heb je een bloedhekel aan en wat zul je 
gaan stimuleren in je nieuwe job?
 In de hedendaagse tijd mag en kan het social media verhaal 
niet ontbreken. Aangezien ik er zelf, vooralsnog, niets mee 
heb, heb ik er wel een hekel aan dat men middels dit medium 
met elkaar communiceert. Ik zal communicatie ( bv. afmel-
den training) middels dit forum niet accepteren. Ik hou van 
korte lijntjes naar eenieder in de organisatie.  Binnen de 1e 
selectie en begeleidingsstaf zal iedereen zijn of haar taken 
hebben en daar verantwoordelijk voor zijn. Mocht er iets 
fout gaan dan kun je deze persoon daar op aanspreken zon-
der dat het via twitter, facebook et cetera zal gaan opdat het 
hele land ervan kan meegenieten.

>> UB is erg jong en onervaren. Dit team mist ie-
mand die de lijnen uitzet. Hoe ga je dat opvangen? 
Ben je niet bang te weinig kwaliteit te hebben in de 
4e klasse, zeker als er spelers weggaan?
Ondanks dat de ploeg jong is lopen er toch wel een aantal bij 
die al wat meer ervaring hebben doordat men al wat langer 
in het 1e elftal speelt. We zullen met zijn allen onze verant-
woordelijkheden moeten nemen en de schouders eronder 
moeten zetten. De aanvoerder zal daarin binnen de lijnen 
ons verlengstuk moeten zijn en daarbij ondersteund moeten 

worden door bv de 2e aanvoerder. Door met ze te praten zul-
len we proberen ze deze bagage mee te geven. Kwalitatief 
ben ik zeker niet bang dat we het lelijke eendje zullen wor-
den, integendeel zelfs, ik ben van mening dat deze ploeg een 
rol kan gaan spelen.
>> Waar gaat UB eindigen in de 4e klasse?
Laten we proberen er iets moois van te maken en dat we al-
les vlot op de rails hebben. Handhaving zal een eerste doel 
zijn en wanneer er meer mogelijk is zullen we daar ook niet 
voor weglopen.

>> Waarom is UB als gedoodverfde favoriet vorig 
jaar geen kampioen geworden? 
Ik heb al in een eerder stadium gezegd dat de selecties van 
UB en Terborg weinig tot niets voor elkaar onder doen. Het 
zullen een aantal factoren zijn die meespelen waardoor een 
bepaald (opgelegd) doel niet gerealiseerd wordt. Daarbij 
denk ik aan fitheid van de ploeg, geen schorsingen, etc. Een 
beetje geluk kan ook meespelen. Zo zouden wij de kraker te-
gen UB al in januari moeten spelen. Wij waren er toen met 
Terborg niet helemaal klaar voor en op dat moment schoot 
Koning Winter ons te hulp, waardoor wedstrijden werden 
afgelast en wij iets meer tijd hadden de ploeg fit te krijgen.

>> Kunstgras of gewoon gras?  
Gewoon gras.

>> Trainers zijn passanten. Hoe ga jij je taak invul-
len en hoe lang denk je te blijven?
Ik zal mijn werk bij UB vol overgave en naar geweten invul-
len. Samen met het gehele begeleidingsteam zullen we pro-
beren er iets moois van te maken en hopen dat het aanslaat 
en uiteindelijk tot tevredenheid stemt zodat een langer ver-
blijf niets in de weg staat. De ‘Foppe van de Ulftse Boys’ zou 
wel een leuke benaming zijn.

>> Hoe gaat de technische staf er volgend jaar uit-
zien? 
In de bezetting van de technische c.q. begeleidingsstaf zal 
niet veel veranderd worden. Ik heb begrepen dat er nog wat 
ge- en besproken moet worden om een totaal beeld te krij-
gen.

>> Wil je nog iets kwijt?
Ik heb in bovenstaande veel gezegd en geschreven en hoop 
dat iedereen het met plezier heeft gelezen.  Wanneer er toch 
nog vragen zijn van wie dan ook binnen Ulftse Boys dan 
spreek mij aan op het ‘Oerseveld’.
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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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