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Naam: Frans te Pas
Functie: Voorzitter 
Telefoon: 06-51209845
E-mail: franstepas54@googlemail.com

Naam: Linda Migchelbrink
Functie: Secretaris
Telefoon: 06 – 23620568
E-mail: secretaris@ulftseboys.nl

Naam: Marco Gebbinck
Functie: Penningmeester
Telefoon: 06-22935526
E-mail: marcogebbinck@gmail.com

Naam: Marc Sollman
Functie: Jeugd
Telefoon: 06-53447880
E-mail: marc@avu-bv.nl

Naam: Roy Bongers
Functie: Technische Zaken
Telefoon: 06-22765513
E-mail: roybongers@aol.nl

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

Teamfoto’s zijn gemaakt door: 
Gevel fotografie Doetinchem
Fotografen UB (UB-4, UB-2 (zat), 
JO17-2 en Kleutersport)

Het lijkt nog maar kortgeleden dat ik het vorige voorwoord voor seizoen 2016-
2017 heb geschreven en nu zijn we al weer een jaar verder. En als ik dat jaar eens 
overdenk kan ik alleen maar trots zijn op onze vereniging. Het gaat namelijk goed 
met onze club en er gebeurt veel. Zo zijn er acties geweest met o.a. een sponsorloop 
en een grote veiling om geld in te zamelen voor de nieuwe toiletgroep boven. Dit 
evenement was een geweldig succes. Dankzij de inzet van alle leden, zowel groot als 
klein, werd voldoende geld ingezameld voor de uitvoering van de renovatie. 

Ondanks de algehele tendens dat er een terugloop aan leden is bij verenigingen, 
mag ik vol trots zeggen dat onze vereniging nog steeds groeiende is. Dit seizoen 
hebben we weer enkele nieuwe teams bij gekregen, zowel bij de jeugd als bij de 
senioren. Eén van die teams is een seniorenteam bestaande uit jongeren die zelf 
voor de sponsoring hebben gezorgd en op de zaterdagmiddag spelen. We zitten nu 
wel met een luxeprobleem: we groeien langzaam uit ons jasje, de kleedkamers zijn 
geregeld overbezet. Ik doe dan ook een dringend beroep op alle spelende leden 
hier begrip voor te hebben en vraag hen om op de juiste manier met deze situatie 
om te gaan.

Ons eerste elftal heeft afgelopen seizoen, bij terugkeer in de vierde klasse, tot en 
met de nacompetitie meegedaan voor promotie naar de derde klasse. Het behalen 
van de nacompetitie was een mooie prestatie; helaas moesten zij op het laatst toch 
afhaken. Het tweede elftal heeft een geweldig seizoen achter de rug hetgeen werd 
beloond met het behalen van het kampioenschap. Voor enkele spelers was het een 
mooie afsluiting want ze zijn dit seizoen in een lager elftal gaan spelen. Ook binnen 
de jeugdteams waren er weer enkele kampioenschappen te vieren.

De sponsorcommissie blijft actief met het vergaren van sponsorgeld en werven 
van nieuwe sponsoren. De sponsormiddag die jaarlijks wordt georganiseerd, is een 
groot succes en sponsoren bieden zich nu al aan om de volgende sponsormiddag 
bij hen te houden. Tevens hebben we weer enkele kledingsponsoren bij zowel de 
senioren als de jeugd mogen verwelkomen. 

Als jullie dit lezen hopen we in een vergevorderd stadium te zijn met Kinderopvang 
Humanitas betreffende naschoolse opvang (BSO) op ons complex. Kinderopvang 
Humanitas is momenteel bij basisschool De Oersprong gevestigd, maar heeft 
daar te weinig ruimte. De bedoeling is dat de kinderen drie middagen in de week 
onder professionele begeleiding worden ondergebracht in de kantine. Na diverse 
gesprekken en inspecties door een extern bureau zijn we nu zo ver dat we op groen 
licht wachten om te kunnen starten. Er zullen links en rechts aanpassingen moeten 
worden uitgevoerd, waaronder aan de trap, maar dat zal niet veel problemen 
opleveren. De verwachting is dan ook dat in december of januari wordt gestart met 
de opvang.

En niet alleen Kinderopvang Humanitas heeft bij ons onderdak gevonden. Met 
ingang van dit seizoen maakt ook een officieel dartteam gebruik van ons complex. 
Op de dinsdagavonden hebben zij de kantine als thuisbasis en ontvangen ze andere 
dartteams die meedoen in de dartcompetitie.  

Zoals jullie lezen is onze slogan nog steeds van kracht: Ulftse Boys, meer dan 
voetbal alleen.

Jullie voorzitter, 
Frans te Pas
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VAN DE VOORZITTER
Het Oerseveld
Postbus 124
7070 AC ULFT
0315-683725
info@ulftseboys.nl

www.ulftseboys.nl
F www.facebook.com/ulftseboys
T @ulftseboys

CONTACT

HET BESTUUR

T:  0315-657000
E:  info@klomps.nl
I: www.klomps.nl

Klomps Bouwbedrijf
Meniststraat 2
7091 ZZ Dinxperlo

Klomps Bouwbedrijf is gespecialiseerd in bouwen, 
verbouwen en renoveren voor wonen, werken, het 
onderwijs, de zorg en vrije tijd.

Bouwen doe je samen. Iedere woning, verbouwing 
of renovatie staat in dienst van de mensen die er 
wonen, werken of verblijven. 

Klomps Bouwbedrijf is een veelzijdige en flexibele 
partner en beschikt over gekwalificeerde mensen 
die gaan voor de beste aanpak en uitvoering. 
U heeft uw ideeën, plannen, wensen en dromen. 
Wij combineren die graag met ons vakmanschap, 
onze kennis en ervaring.

Samen bouwen
aan de toekomst

We verzorgen voor u het
complete traject met de volledige 

garanties van BouwGarant.

Comfortabel wonen 
én besparen op uw energiekosten?
Vakkundig en vertrouwd met Klomps Bouwbedrijf



AGENDA 
Zaterdag  11 november 2017 Vrijwilligersavond 
Donderdag  23 november  2017 Algemene Ledenvergadering
Donderdag  21 december  2017 Kerstborrel leden/vrijwilligers
Zondag   7 januari  2018 Nieuwjaarsinstuif 
Donderdag   8 februari  2018 35e editie ‘t Ziekenhuusbälleke
Zondag   20 mei   2018 Laatste thuiswedstrijd competitie UB1
Zondag   27 mei   2018 Laatste competitieduel 
Zaterdag   2 juni   2018 Boefjestoernooi
Zaterdag  2 juni   2018 Afsluiting seizoen 
Zondag   3 juni   2018 Interprimeur UB ‘51 Girls Tournament
Woensdag   6 juni   2018 Start avondvierdaagse
Zaterdag  9 juni   2018 Intocht avondvierdaagse
vrijdag   15-16-17 juni  2018 Pupillenkampweekend

PROGRAMMA
19 november  2017 14.00 uur  Ulftse Boys    - KSV 1
26 november  2017 14.00 uur  Ulftse Boys    - Mariënveld 1
3 december  2017 14.00 uur  SVBV 1   - Ulftse Boys  
10 december  2017 14.00 uur  Ulftse Boys    - SP Rekken 1
17 december  2017 14.00 uur  VIOS B. 1  - Ulftse Boys 
28 januari  2018 14.00 uur  Ulftse Boys    - Erix 1
4 februari  2018 14.00 uur  MEC 1   - Ulftse Boys 
18 februari  2018 14.00 uur  FC Eibergen 1  - Ulftse Boys 
4 maart  2018 14.00 uur  Ulftse Boys    - SVGG 1
11 maart  2018 14.00 uur  Ulftse Boys    - Reunie 1
18 maart  2018 14.00 uur  KSH 1   - Ulftse Boys 
25 maart  2018 14.00 uur  Ulftse Boys    - Dinxperlo 1
1 april   2018 14.00 uur  KSV 1   - Ulftse Boys 
8 april   2018 14.00 uur  Ulftse Boys   - GWVV 1
15 april  2018 14.00 uur  Erix 1   - Ulftse Boys  
22 april  2018 14.00 uur  Ulftse Boys    - SVBV 1
13 mei   2018 14.00 uur  Mariënveld 1  - Ulftse Boys  
20 mei   2018 14.00 uur  Ulftse Boys    - VIOS B. 1
27 mei   2018 14.00 uur  SP Rekken 1  - Ulftse Boys 
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Hendriksen

DE TRAINER AAN HET WOORD
Het seizoen is op het moment 
van schrijven vier competitie-
wedstrijden oud en we kunnen 
spreken van een lastige seizoen-
start. We staan op de achtste 
plaats en we merken dat we aan 
het zoeken zijn naar de juiste 

invulling van de selectie. Daarmee bedoel ik dat de 
samenstelling van de selectie nogal is gewijzigd ten 
opzichte van vorig seizoen. De nieuwe groep, die veel 
groter is dan vorig jaar, is aan het zoeken naar elkaar. 
Dit is een proces dat even zal duren, maar we zien 
ook dat we niet aan kwaliteit hebben ingeleverd. 

Tijdens ons jaarlijks trainingsweekend bepalen we 
altijd welke doelstelling we voor dit jaar hebben. 
Twee jaar geleden hebben we een meerjarenplan 
gemaakt waarin we uitspraken dat we een stabiele 4e 
klasser wilden worden en gaan kijken of we richting 
de 3e klasse kunnen komen. Ons doel dit jaar is bij de 
eerste vijf in de competitie te eindigen en misschien, 
net als vorig jaar, een periodetitel. Dit is naar mijn 

mening een reëel doel. We hebben goede spelers en 
de organisatie rondom het team staat als een huis. 
Daar kan ik als trainer alleen maar van genieten.

Als 1e selectie willen we graag stappen maken en ik 
heb de indruk dat de club er klaar voor is. De club 
groeit in ledenaantal, in het aantal sponsoren en 
dit maakt het mogelijk dat we kunnen groeien. De 
komende jaren moeten we de vruchten gaan plukken 
van de goede jeugdopleiding die een aantal jaren 
geleden is opgestart. We moeten de jeugd voor de 
club zien te behouden door goede voorwaarden te 
creëren waardoor ze getriggerd worden om bij ‘De 
Boys’ te blijven. Wij als team hebben daarin de taak 
om het niveau vast te houden en op zoek te gaan 
naar, wat ons toekomst doel is: de 3e klasse.

Ik wens iedereen een sportief seizoen toe en ik nodig 
u uit om onze wedstrijden te komen bezoeken.

Met sportieve groet, 
Patrick Visser

Sponsoren: Hendriksen Prefab - Timmerfabriek Hendriksen - Henku Kozijnen
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ULFTSE BOYS
HEREN 1

Boven v.l.n.r.: Geert Althoff, Jordy Schepers, Chiel Gerritsen, Thom Wassink, Stefan Mijnen, Koen 
Hunting, Harm Keuben, Dirk Siemes. Midden v.l.n.r.: Henk Barink (assistent-scheidsrechter), 
J.P. Luciana, Jochem Robben, Wouter Mecking (assistent-trainer), Patrick Visser (trainer/coach), 
Martijn Egberts (assistent-trainer), Dion Robben, Rik Perloy, Erik Drevers (leider). Onder v.l.n.r.: 
Mohammed Aras, Rick Bannink, Caz de Ruyter, Hidde Vinkenvleugel, Jaap Bouman, Jesse Rijntjes, 
Sid Mecking, Okan Cadir. Op de foto ontbreken: Coen Geurts, Mike Klinkhamer, Tonya Greene 
(verzorger), Sander Hollman (verzorger).

                     

HENDRIKSEN GROEP 
HENDRIKSEN PREFAB b.v. 
Voor maatwerk in houtskeletbouw 

 Tel. 0315 - 64 25 49  

 HENKU Kozijnen b.v. 
Uw specialist in kunststofkozijnen 

 Tel. 0315 - 64 10 19 

 Timmerfabriek HENDRIKSEN b.v. 
Voor betaalbare kwaliteit in timmerwerk 

 Tel. 0315 – 68 66 98 

WWW.HENDRIKSEN-GROEP.NL 

Hoofdsponsor vv Ulftse Boys



ULFTSE BOYS 
HEREN 3

Boven v.l.n.r.: Chris van Aalst, Thijs Geerts (leider), Ydo Lettink (leider/assistent 
scheidsrechter), Sjoerd Aalders (assistent-scheidsrechter), Robin Kolks. Midden 
v.l.n.r.: Michael Melissen, Mark Feukink, Tom Geerts, Dennis Berends, Bart 
Belterman, Yehor Ivanov. Onder v.l.n.r.: Sander Gries, Koen Barink, Björn Agelink, 
Peter Weijl, Mathieu Brus, Raymond Gries, Gideon Sohilait. Op de foto ontbreken: 
Rob Weijl, Niels Geerts. 

ULFTSE BOYS 
HEREN 2

Sponsor: Aannemingsbedrijf Gerritsen Ulft bv
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Sponsoren: V.S.U. Voegwerken - Gries Voegwerken

Boven v.l.n.r.: Wouter Ketelaar (assistent-scheidsrechter), Dirk Aalders, Steven te 
Lintum, Roel ten Broek, Marco Bennink, Eric Ditters, Wilco Kraan, Cyrille van Aalst 
(assistent-scheidsrechter). Onder v.l.n.r.: Marc Schubert, Senne Frazer, Baris Kurt, 
Hidde Vinkenvleugel, Jack Steverink (trainer/coach), Mike Zastrow, Dylan Wennekes. 
Op de foto ontbreken: Marijn van den Heuvel, Bas Matla, Robbert Jan Bouhuys. 



KNVB WEDSTRIJDZAKEN APP 
Het is nog maar enkele jaren geleden dat voor 
elke wedstrijd in het wedstrijdsecretariaat een 
papieren formulier met doordruk handmatig 
moest worden ingevuld. Het gaf een hoop stress 
en kostte veel tijd. De afgelopen jaren was het 
digitaal wedstrijdformulier dat via een computer 
werd ingevuld al een hele verbetering, maar ook dat 
leverde nog weleens een wachtrij op bij de computer. 
En dan waren er de plastic spelerspassen: een kleine 
ramp als de map met spelerspassen niet kon worden 
overlegd omdat deze nog bij de vereniging lag. 

Dit alles is nu verleden tijd door de introductie van 
het mobiel Digitaal Wedstrijdformulier, afgekort als 
mDWF. Met de app “KNVB Wedstrijdzaken” worden 
allerlei processen rondom wedstrijden digitaal via 
een mobiele device afgehandeld. Het opvragen 
van spelerspassen, het invullen van spelers op het 
wedstrijdformulier, het controleren van de spelers 
door de scheidsrechter, het doorgeven van het 
resultaat van de wedstrijd: alles is af te handelen via 
een mobiele telefoon of tablet. 

Iedereen die geregistreerd staat als bondslid van de 
KNVB, kan deze app downloaden. Bondsleden zijn 
spelers, trainers, scheidsrechters, bestuursleden en 
andere vrijwilligers die een directe relatie hebben met 
voetbalactiviteiten. Wat je met deze app kunt doen, 
hangt af van de taken/rol die door de vereniging aan 
het bondslid is gekoppeld. 

Aan het begin van het seizoen zijn instructie-
avonden gegeven aan (jeugd)trainers en 
leiders, scheidsrechters en de bezetting van het 
wedstrijdsecretariaat. Het uiteindelijke resultaat is 
dat, na een kleine wenperiode, alle betrokkenen erg 
enthousiast zijn over de mogelijkheden en voordelen 
die deze nieuwe werkwijze biedt. 

Als er vragen zijn over mDWF, dan zijn Roy Bongers 
en Marc Sollman de aanspreekpunten binnen de 
vereniging. Overigens staat op de websitepagina 
van de KNVB veel informatie over mDWF met onder 
andere handige instructievideo’s voor scheidsrechters 
en teammanagers. 

Sponsoren: Restaurant Antalyamix - Bazaar Overstegen - Subway Doetinchem
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ULFTSE BOYS 
HEREN 4

Boven v.l.n.r.: Asef Tekinerdogan, Seyit Pektas, İbrahim Durubaba. Midden v.l.n.r.: 
Erdal Yayvan, Tahir Kantas, Erdal Zivali, Mustafa Özuduru, Ramazan Yayvan, 
Mevlüt Tosun (trainer/coach). Onder v.l.n.r.: Serkan Usta, Recep Kumurcu, Arif 
Sunnetci, İsmail İlbay, Hatim Ali, Enes Anik, Oktay Zivali. Op de foto ontbreken: 
Furkan Yılmaz, Aydın Kara, Furkan Sen, Ali Uzun, Hasan Genç, Hüseyin Kilicdere. 

Kok Transport
 Zand en grindhandel

Voor al uw soorten zand en grind
evt. leverbaar in big bags van 1m3

Ook het adres voor tuingrond

Kraanwagen voor zelf laden en lossen

Frank Daamenstraat 41 • 7071 AV ULFT
Tel: 0315 - 68 14 85 • Fax: 0315 - 64 05 30

Mob: 06 - 51 325 992
Email: fr.kok@zonnet.nl

www.koktransportzandengrind.nl

DR. ARIENSSTRAAT 13 • 7071 AH  ULFT

www.peters-interieur.nl

Huis opknappen? 
Loop dan eerst 
bij ons binnen® 

voor een compleet 
assortiment en 

advies.

adv_158x190_peters.indd   4 04-09-14   09:19

Ulft    •  Tel. 0315-683139  •  www.devink.eu
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ULFTSE BOYS 
HEREN 6

Boven v.l.n.r.: Frans Kok (leider), Erik Geurts, Alfred van Ree, Coen Geurts, Arno Visser, 
Ronnie Bouman (leider). Midden v.l.n.r.: Vincent Huls (trainer/coach), Frank van 
Aalst, Walter Heuberg, Nick Bisselink, Remco Kolks, Roy Bongers, Frank Loda, Peter 
Riethorst (assistent-scheidsrechter). Onder v.l.n.r.: Marco Menke, Maarten Jansen, Peter 
Hagenaar, Mike Aalders, Jordy Steverink, Michel Kolks, Christian Robben. Op de foto 
ontbreken: Teun Aalders, Hein Jansen.

ULFTSE BOYS 
HEREN 5

Sponsor: Restaurant Eten bij André

Sponsoren: Geurts Bouwelementen - Van Zantvoort Natuursteen & Bestratingen - Caressi BV - Robben Verf & Wand

Boven v.l.n.r.: Pascal Roes (leider), Bram Visser, Jordi Guzman, Jesse van Aken, Wesley 
Feukkink, Jordy Pouwels. Midden v.l.n.r.: Pascal Tempels, Gerben Berendsen, Jorn van 
Beek, Cristiaan Bockting, Dennis Roes, Tim Bannink. Onder v.l.n.r.: Remco Harleman, 
Kenan Yilmaz, Kevin Giesen, Maikel Kraan, Laszlo Levente, Jeffrey Roes, Jani Gazda. Op 
de foto ontbreken: Bart Sollman, Nick Bulting, Daan Thuis, Sjoerd Klappe (assistent-
trainer), Jos Bockting (assistent-scheidsrechter). 












Bert van Zantvoort    Schoolstraat 2     7071 ZZ Ulft

Tel. 06-30407416  www.natuursteenulft.nl  info@natuursteenulft.nl

 

 

Wat is de Vriendenkring? 
 
De Vriendenkring is een groepering binnen v.v. Ulftse Boys 
met 2 hoofddoelen: 

1. Voor voldoende financiële middelen zorgen om    
wensen te vervullen die tot algemeen nut van de  
vereniging en haar leden dienen. 

2. De voetbalvereniging blijvend ondersteunen bij het 
onderhouden van het schitterende complex                
't Oerseveld. 

 
Contributie?  
De contributie bedraagt € 2.30 per maand. 
 
Lidmaatschap? 
Ieder lid van de Vriendenkring ontvangt een lidmaatschaps-
bewijs dat tevens geldt bij de thuiswedstrijden van het eerste 
elftal van v.v. Ulftse Boys.                                                   
Het pasje geldt niet voor bekerwedstrijden.  
 
Op naar de 250 leden! 

Word ook lid van de Vriendenkring!!  
 
Hoe?! 
Geef je op bij één van de bestuursleden of het secretariaat 
van de Vriendenkring. 

 
Secretariaat: Nieuwstraat 2 | 7071 ZH Ulft | vriendenkring@ulftseboys.nl  

 
  

 

 

Word ook lid !

vriendenkring@ulftseboys.nl
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Sponsor: Autobedrijf Geert Stevering
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Autobedrijf Geert Stevering        

ULFTSE BOYS 
OLDIES

Boven v.l.n.r.: Ben ten Broek, Henk Swaters, Ronald Goes, Erwin Alofs, Andre Huls, 
Marco Giesen, Marco Gebbinck, John Overbeek. Onder v.l.n.r.: Bennie Lanke, Jeffrey 
Arentz, Sander Knaven, Tonnie Kok, Marto te Boekhorst, Rick Overbeek, Elbert Raben. 
Op de foto ontbreken: Rob Overbeek, Gerrit Eversen.

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

verf • behang • raamdecoratie • gordijnen • tapijt • laminaat 
 pvc • vinyl • shutters • karpetten • glas-, behang-, en 

 schilderwerken • kleur- & interieurstyling • autolakken 
 industrielakken • spuitbussen

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

Frank Daamenstraat 35 • 7071 AT Ulft • Tel.: 0315 - 68 14 81 
info@robben-verfenwand.nl • www.robben-verfenwand.nl

Al meer dan 90 jaar een begrip!

Optimaal verwarmen met een CV 
houtkachel van Nordic Fire

Hèt gezellige bruine café in Ulft
waar alle verenigingen zich thuisvoelen

het kroegje - ir. sassenstraat 33 
tel. 63 12 10

www.hetkroegje.nl
DE HOGENKAMP 39 ULFT 0315 - 231660

VOOR AL UW ONDERHOUD EN VERKOOP 

VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

www.stevering.nl

FINALIST
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PRIMEUR BIJ VV ULFTSE BOYS
Dit seizoen is er voor het eerst in de geschiedenis 
van de Boys een herenteam dat meedoet aan de 
zaterdagcompetitie van de KNVB. Het team bestaat 
alleen maar uit jongens tussen de 18 en 22 jaar. 
Luca Bergervoet, één van de initiatiefnemers van dit 
team, geeft aan: “We zijn eigenlijk een vriendengroep 
die in het weekend een gezamenlijke sportactiviteit wilde 
oppakken. Maar vanwege werk en ‘uitslaap-wens’ was de 
zondag geen optie.” En zo kwamen de jonge mannen 
met het voorstel om zaterdags te gaan voetballen in 
een seniorenteam. 

Luca geeft aan dat het proces van aanmelding 
tot aan de eerste competitiewedstrijd de nodige 
tussenstapjes heeft gekend: “Eerst is contact 
opgenomen met Roy Bongers en Ronnie Bouman 
van de commissie Technische Zaken. Zij hebben ons 
verzoek voorgelegd aan het bestuur. Daar is positief 
op gereageerd en samen hebben we een aantal zaken 
doorgesproken, zoals het gewenste minimumaantal 
spelers, onze ideeën over de begeleiding van dit team en 
eventuele kandidaten voor de kledingsponsoring”. 

Uiteindelijke resultaat is dat er een volwaardig team 
staat van zo’n 17 personen. “Tijdens onze trainingen 
en wedstrijden is altijd één van de vier ouders, die zijn 
aangesteld als trainer/leider, aanwezig”. Hoewel de 
donderdagavond het complex druk wordt bezocht, 
was er voor het team toch de mogelijkheid om op 
die avond aan te sluiten. “Met dank aan het vierde 
seniorenteam, want zij hebben hun trainingsavond 
verplaatst naar de woensdag. Heel tof van ze!” geeft 
Luca aan. 

Inmiddels zijn de wedstrijdtenues voorzien van 
logo’s van de drie sponsoren die door Luca en zijn 
teamleden, zijn benaderd. “De firma’s Select4U, café/
cafetaria De Veldmuis en Las-montagewerk Cas Punte 
hebben de bekostiging van de tenues voor hun rekening 
genomen. Nu is het aan ons om te laten zien wat we 
waard zijn.”, lacht Luca. “De eerste competitiewedstrijd 
hebben we een achterstand van 0-3 kunnen omzetten 
naar winst, met een eindscore van 4-3. Deze start en de 
goede onderlinge sfeer maakt dat wij ervan overtuigd zijn 
dat we het bij de Boys erg naar onze zin zullen hebben!”

Sponsoren: Cas Punte las-montagewerk - Select4U - Café-cafetaria De Veldmuis 
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ULFTSE BOYS 
ZATERDAG

Boven v.l.n.r.: Stefan Bongers (trainer/coach), Jan Bergervoet (assistent-trainer), Cas 
Punte (leider), Tonny ten Brincke (assistent-trainer). Midden v.l.n.r.: Chiel Bongers, 
Max te Pas, Luca Bergervoet, Chiel Jans, Jordy ten Brincke. Onder v.l.n.r.: Germaine 
Jillings, Nico Ausma, Donny Punte, Niels Kock, Kevin Hogeweide, Thijm Stijntjes, 
Djordy Punte. Op de foto ontbreken: Dennis Kock, Mark Tebbes, Juul Rabelink, Dion 
Ruesink, Rick Schreur.

Teamspelers bij uitstek 
 
 

 

 
     Holding 

Telefoon +31 (0)315-685252 

info@gendringenhoutgroep.nl 

 
 

 
Eiken ruw hout, 

panelen voor de meubelindustrie 
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Drooghout
Gendringen

Al 25 jaar 
een succesvol team

met één en dezelfde coach!

Voor uw dagelijkse 
energie

 

www.theohendriks.echtebakker.nl

THEO HENDRIKS
De Echte Bakker
Dr. Ariënsstraat 43, Ulft

Vraag het gewoon aan HCI
Ettenseweg 39, 7071 AA Ulft www.bouwcenterhci.nl(0575) 46 81 81

Wie aan bouwen, verbouwen of renoveren denkt, komt vanzelf terecht bij 
BouwCenter HCI in Hengelo Gld., Ulft, Zevenaar en Elst. Zowel professionele 
bouwers als zelfbouwers weten de weg naar BouwCenter HCI uitstekend te 
vinden. Geen wonder, we zijn al sinds 1921 geworteld in de bouwwereld.
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VROUWEN 1 LEGGEN DE LAT HOOG
Het team Ulftse Boys Vrouwen 1 is dit seizoen van 
start gegaan met een nieuw gezicht voor de groep, 
trainer Henk Bouwman uit Zeddam. Tegelijk met 
Henk is Rene Stegers vanuit de Montferlandse 
buurgemeente overgekomen. Rene vervult de functie 
van assistent- scheidsrechter. 

Henk Bouwman wordt door de dames van VR1 
gekenschetst als een enthousiaste en fanatieke 
trainer die de dames graag het plezier in het 
voetballen gunt, maar daarbij wel duidelijke 
doelstellingen heeft geformuleerd. Henk geeft aan: 
“De dames hebben aan mij aangegeven grote sportieve 
ambities te hebben. Als zij op tactisch, organisatorisch 
en technisch gebied nog een paar stappen maken, is 
het voor hen mogelijk om vrij hoog in de competitie te 
eindigen”. 

Het team is, in vergelijking met vorig seizoen, 
nagenoeg hetzelfde gebleven. Ambrose Feukkink is 
gestopt en Denise Jansen is doorgeschoven van VR2 

naar VR1. Daarnaast is een belangrijke versterking 
gekomen in de persoon van Tjitske Rijntjes, terug van 
weggeweest, na enkele seizoenen te hebben gespeeld 
bij FC Gelre. Henk vervolgt: “We zijn erg blij met deze 
terugkeer; Tjitske is een goede speelster, doelgericht 
en weet vaak te scoren”. Verder beschikt het team 
ook weer over een vaste keeper. “Corine Hendriksen-
Kemperman heeft te kennen gegeven weer onder de lat 
te willen plaats nemen en vaste keeper te willen zijn voor 
het team. Dit zorgt voor rust en stabiliteit”, meent Henk.

Deze twee aanwinsten kunnen het tijdelijke gemis van 
Nienke Kaal en Marieke Hettinga, die een wereldreis 
gaan maken, zeker compenseren. Leidster Ellen 
Krauts vult aan: “Het team heeft een goede beginserie 
neergezet; alle beker- en competitiewedstrijden zijn tot 
nu winnend afgesloten. Tegen SHE hebben we zelfs met 
dubbele cijfers gewonnen, de eindstand was 10-1. Ik 
ben ervan overtuigd dat we in deze samenstelling dit 
seizoen nog voor veel verassingen kunnen zorgen. Aan de 
werklust van Henk en de dames zal het niet liggen!” 

Sponsor: Interprimeur Meubelmakerij en Interieurbouw
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ULFTSE BOYS
VROUWEN 1

Boven v.l.n.r.: Rene Stegers (assistent-scheidsrechter), Henk Bouwman (trainer/
coach), Ellen Krauts (leidster). Midden v.l.n.r.: Tjitske Rijntjes, Marieke Aalders, 
Larissa Kemperman, Femke Heister, Nienke Kaal, Hilde Heijnemans, Sabine Heister. 
Onder v.l.n.r.: Susan Heinst, Denise Jansen, Mandy Bouwman, Noëlle Stammers, 
Corine Hendriksen-Kemperman, Susan Wieggers, Jolijn Venus, Robin Emaus.
Op de foto ontbreken: Marieke Hettinga, Maaike Eulink. 

Binnen de detailhandel en ho-
reca kun je niet om Inter Primeur 
heen. Het bedrijf heeft zich sinds 
de start gespecialiseerd in het 
ontwerpen en bouwen van bars, 
balies, toonbanken en kasten. 
Maar de Ulftse meubelbouwer 
richt zich ook op industrie, scho-
len en particulieren. Of het nu 
om nieuwbouw of aanpassing 
van panden gaat, Inter Primeur 
levert altijd maatwerk. ‘We zijn 
ambachtelijke, duurzame en 
degelijke interieurbouwers’, 
vertelt directeur Gerard Koster. 
‘We luisteren naar de wensen 
van klanten en denken vanuit 
onze jarenlange ervaring mee in 
functionaliteit om de wensen tot 
uitvoering te brengen. Daarbij 
staan we voor kwaliteit en een 
optimaal eindresultaat. En we 

kijken naar de ruimte. Waar 
wordt het voor gebruikt? Wat 
zijn de logistieke aspecten? 
We werken veel samen met 
een architectenbureau en 
verzorgen zelf de plaatsing en 
montage in heel Nederland.’

Totaalpakket
De werkwijze van Inter Primeur 
heeft geresulteerd in diverse 
projecten zoals de inrichting 
van de Stadsbrouwerij in 
Doetinchem, de Businessclub 
van de Graafschap, maat-
keukens in appartementen 
en de inrichting van onder 
andere bakkerijen, kantoren, 
een verloskundigenpraktijk en 
een dierenkliniek. Klopt u aan 
bij Inter Primeur dan hoeft u 
zich geen zorgen te maken om 

het eindproduct. Er is volop 
geïnvesteerd in het machinepark 
om een breed aanbod te kunnen 
leveren. ‘Belangrijk is dat je 
anticipeert op de vraag in de 
markt’, zegt compagnon Gerwin 
Sessink. ‘Daarom leveren 
we naast massief hout ook 
plaatmateriaal. We kunnen alle 
combinaties maken en hebben 
bovendien onze eigen spuiterij. 
Om een totaalpakket te kunnen 
leveren hebben we ook een 
bedrijf dat maatwerkmeubels 
fabriceert en levert. We zijn 
dus in te schakelen voor zowel 
interieurbouw als -inrichting.’ 

Een goed bedrijf valt of staat 
met de juiste mensen. ‘Onze 
medewerkers voelen zich ver-
antwoordelijk voor hun werk en 

doen dat met zorg. We hebben 
een team van acht vakmensen, 
maar willen klein blijven. 
Hierdoor kunnen we flexibel zijn, 
kort schakelen, een faire prijs 
hanteren en een uitstekende 
kwaliteit en leveringsbetrouw-
baarheid garanderen. Bovendien 
hebben we een uitgebreid 
netwerk, kennen we de markt 
omdat we zelf naar klanten 
toegaan en zijn we aanwezig bij 
onze projecten. We hebben altijd 
meegewerkt en staan met beide 
voeten in de klei. En dat is onze 
kracht.’  

INTER PRIMEUR MEUBELMAKERIJ & 
INTERIEURBOUW 
www.interprimeur.nl 

Met twintig jaar ervaring maakt Inter Primeur interieurbouw alle soorten hoogwaardige interieurs op maat 
voor horeca, detailhandel, industrie en particulieren. Het bedrijf heeft zowel nationaal als internationaal 
een positieve naambekendheid en een goed imago opgebouwd.

Interieur- en 
meubelbouw 
op maat
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Boven v.l.n.r.:  Jos Broeks (assistent-scheidsrechter), Iris Bruens, Djannie Geerts, 
Larissa Broeks, Sharon Keuper, Geke Swaters, Ruben Wissing (trainer/coach). Onder 
v.l.n.r.: Mirre Kock, Charlotte Nuygen, Desley Bronckhorst, Merel Bruens, Daisy 
Winkelhorst, Isa Vermeulen, Anne Roes, Anouk Overbeek. Op de foto ontbreken: 
Isabel Gerritsen, Meike Peters.

ULFTSE BOYS
VROUWEN 2

Sponsor: Interprimeur Meubelmakerij en Interieurbouw
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InterPrimeur2                                              

Millefiori - Karma

Kerkstraat 17 • 7071 WZ Ulft • Tel. 0315 - 341230 

• Voor leuke en aparte kleding
• Voor kleine en grote maten
• Voor jong en oud
• Voor hippe tassen en trendy byoux
• Voor elke week nieuwe collecties

Kortom: 
Voor ieder wat wils en nog betaalbaar ook!!!

Dameskleding in de maten 36 t/m 58

 Kijk op onze website voor een impressie van onze nieuwe 
collecties en volg ons op Facebook voor de nieuwste trends

info@ernas-boutique.nl • www.ernas-boutique.nl
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VEILIG SPORTKLIMAAT: AANSTELLING 
VAN EEN VERTROUWENSPERSOON
Iedereen bij Ulftse Boys moet met plezier zijn sport 
kunnen bedrijven en zich thuis voelen. Toch kunnen 
zich ongewenste gebeurtenissen voordoen in de 
vorm van agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, 
pesterijen of ander bedreigend gedrag. Marc Sollman, 
bestuurslid Jeugdzaken geeft aan: “Het bestuur vindt 
het belangrijk dat binnen onze vereniging een persoon 
aanwezig is, waar spelers/speelsters, ouders, vrijwilligers, 
leiders en trainers met vertrouwelijke problemen terecht 
kunnen. Daarom is besloten tot de aanstelling van een 
vertrouwenspersoon.”                                          

Die vertrouwenspersoon is Marcel Bruisschaart. 
Een belangrijke taak van een vertrouwenspersoon 
is het verzorgen van de eerste opvang van de 
betrokkene, die hulp en advies nodig heeft. De 
vertrouwenspersoon zal samen met betrokkene over 
de situatie praten en nagaan of een oplossing in de 
informele sfeer mogelijk is. 

Marc vervolgt: “Het bestuur heeft, om invulling te 
geven aan het beleid veilig sportklimaat, onlangs een 
gedragscode vastgesteld. Tevens is het besluit genomen 
tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die geregeld 
met onze jeugdleden te maken hebben”. 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het 
gedrag in het verleden van diegene die de aanvraag 
voor een VOG heeft ingediend, geen bezwaar vormt 
voor het vervullen van een specifieke taak of functie 
in de samenleving. “In de komende maanden zullen 
we het communicatietraject over de gedragscode en 
VOG inzetten. Tevens krijgen de mensen uitleg hoe het 
proces van het aanvragen van een VOG verloopt. Het 
aanvragen van een VOG in de sport is gratis, dankzij een 
subsidiemaatregel. De doelstelling is dat met ingang van 
het nieuwe seizoen 2018-2019 de procedure voor alle 
betrokken vrijwilligers is doorlopen en afgerond.” 

De vertrouwenspersoon is te bereiken via de mail op 
vertrouwenspersoon@ulftseboys.nl; die mail komt 
rechtstreeks bij Marcel Bruisschaart terecht.  
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Mecking’s Sportshop                               

www.rijwielhandelfrazer.nl
F.B. Deurvorststraat 18  Ulft  0315-681448

Rijwielhandel 

FRazER
•	 Volop	nieuwe	(electrische)	
fietsen!

•	 Nieuwe	en	gebruikte	
	 kinderfietsen	in	alle	maten!
•	 Ruime	keuze	in	gebruikte	
(electrische)	fietsen!

•	 Altijd	het	juiste	advies	en	
	 prima	service!

Volg ons op Facebook

           

Wij	zijn	kleding-	en	materiaalsponsor	van	Ulftse	Boys
en uw voetbalspecialist in de regio.

NU	ook	VooR	Alle	spoRtpRijzeN	!Wijnhandel Schoemaker Vof
Veldstraat 13
7071 CA Ulft
Tel.: +31 315 681431
Fax: +31 848 681251
E-mail: info@wijnhandel-schoemaker.nl
Internet: www.wijnhandel-schoemaker.nl

Wÿnhandel Schoemake≤
“Het leven is te kort, om slechte wijn te drinken!”“Het leven is te kort, om slechte wijn te drinken!”

4 jaar op rij
bekroond als 

wijnspeciaalzaak 
van het jaar
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ULFTSE BOYS 
JO19-2

Boven v.l.n.r.: Vincent Huls (trainer/coach), Dani Franken, Kéke Peters, Rodney 
Wijnands, Erik Frazer (trainer/assistent-scheidsrechter). Midden v.l.n.r.: Jelmer 
Liebrand, Bram Haverdil, Tim te Pas, Hidde Vinkenvleugel, Henne Hagenaar, Joél 
Martinez-Gallardo. Onder v.l.n.r.: Jesse Giesen, Huub Swaters, Dustin Steverink, 
Isaac Immink, Jari Frazer. Op de foto ontbreekt: Okan Yazici.

ULFTSE BOYS 
JO19-1

Sponsoren: TCU Transport- en Containerservice Ulft - Echte bakker Theo Hendriks

Boven v.l.n.r.: Henk Swaters (assistent-trainer) Joost Huls, Djoël Schwartz, Mick Mecking, 
Edo van Hal, Mike van Gestel, Raymond Heuvels (assistent-scheidsrechter). Midden 
v.l.n.r.: Jaap Bouwman (keepertrainer), Justin Tempels, Cem Duman, Wouter Kok, Mika 
Remmelink, Stijn Heuvels, Jesse Rijntjes (trainer/coach). Onder v.l.n.r.: Clayton Coombs, 
Omar Osman, Luuk Bruins, Dylan Wennekes, Mick Bruins. Op de foto ontbreken: Wessel 
Wensink, Mo Abdulkadir Sattal.

De Hogenkamp 7, 7071 EC Ulft
Tel.  0315 - 640466

Transporten en Containers
Ulft - Dinxperlo

Voor uw dagelijkse 
energie

 

www.theohendriks.echtebakker.nl

THEO HENDRIKS
De Echte Bakker
Dr. Ariënsstraat 43, Ulft

Kerstpakketten Contact

Landwinkel Luemes
‘t Goor 59
7071 PC Ulft
0315-631536

Landwinkel Luemes is het 
hele jaar door uw adres 
voor fruit- en 
cadeaumanden. Vanaf 
september zijn er ook weer 
kerstpaketten te bestellen. 
U kunt zelf een mand 
samenstellen met 
verschillende streek- en 
ambachtelijke producten!

Ulft

/LandwinkelLuemesinfo@luemes.nl
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DE ACTIVITEITENCOMMISSIE JEUGD
De Activiteitencommissie is het onderdeel binnen 
Ulftse Boys dat zich bezighoudt met het organiseren 
van niet-voetbal activiteiten voor de jeugd. Op 
dit moment zitten de volgende personen in de 
activiteitencommissie: Michael Melissen, Marco 
Mencke, Bart Sollman, Monique Bouwman, Suzanne 
Spaink en Esther Hagenaar.

Er zijn jaarlijkse terugkerende activiteiten zoals 
Sinterklaas, Bingo en de Paashaas-middag voor 
de allerkleinsten. Maar de activiteitencommissie 
begeleidt ook de Grote Club Actie en is betrokken bij 
de organisatie van de Playback-show. “Het is een erg 
gezellige groep; de meeste vrijwilligers hebben nog maar 
relatief kort zitting in de commissie. We stemmen veel af 
met de Horeca-groep en voor ons ligt de uitdaging om 
toch elk jaar weer een ander accentje mee te geven aan 
een bepaalde activiteit” zo stelt Esther Hagenaar. 

Ze laat ook weten dat suggesties voor bepaalde 
activiteiten welkom zijn. “Wij zijn bereikbaar via ons 
mailadres activiteitencommissie@ulftseboys.nl, maar 
een gesprekje langs de lijnen of in de kantine, werkt 
natuurlijk nog veel beter!” sluit ze lachend af. 

Sponsor: Interprimeur Meubelmakerij en Interieurbouw
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ULFTSE BOYS 
MO19-1

Boven v.l.n.r.: Jurgen Geerts(trainer/coach), Sjoerd Klappe (assistent-scheidsrechter, 
Bas Hogenkamp (assistent-trainer). Midden v.l.n.r.: Nerea Hartering, Donna 
Rosenbaum, Iris Geerts, Isa Aalders, Ella Kraan, Geke Swaters, Jet Robben, Laura 
Bolder. Onder v.l.n.r.: Demi Berendsen, Rosa Prinsen, Manon Alejandre, Bente 
Veldhuizen, Anna Berendsen, Puck Tempels, Nikki Berendsen. 

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

Gergotal houdt zich bezig met het leveren 
en aanbrengen van professionele bouwproducten 
en is ook leverancier van bedrijfskleding en 
veiligheidsschoenen. Als u ons assortiment 
wilt bekijken bent u welkom 
in onze showroom op 
‘t Goor 55 Ulft.    

  

H a e n

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 
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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 
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ULFTSE BOYS 
JO17-2

Boven v.ln.r.: Bart Sollman (leider), Jaber Alnabulsi, Ties Tempels, Justin Coopman, 
Tim Jansen, Pepijn Overgoor, Antoin Jansen (coach). Onder v.l.n.r.: Jesse Feukkink, 
Glenn Schmitz, Kay Messing, Bram Migo, Hani Kurich, Ghareeb Blasini. Op de foto 
ontbreekt: Pim Haverdil, Jordy Steverink (trainer). 

ULFTSE BOYS 
JO17-1

Sponsor: Rijschool Rond Oer

Boven v.l.n.r.: Justin Feenstra, Lorenzo Duimelaar, Tom Halfman, Milan Robben, 
Bram Teunissen, Bob Jansen. Midden v.l.n.r.: Pim Robben, Luuk Aalders, Bennie 
Hoksbergen (assistent-scheidsrechter), Koen Hunting (trainer/coach), Antonio 
Alejandre (assistent-trainer), Zejad Elhasiny, Nigel van Zandvoort. Onder v.l.n.r.: Ivo 
Slutter, Lucas van Ampting, Nino van Osch, Daan Alejandre, Gijs Bongers. Op de foto 
ontbreken: Rowan Schwartz, Frans Robben (assistent- trainer).

Frank Daamenstraat 21a
7071 AT Ulft
T (0315) 653 144
M (06) 24975225
E info@administratiekantooralthoff.nl
I www.administratiekantooralthoff.nl

 Administrat ies

   Jaarrekeningen

Loonadministrat ie

  Belast ingaangif te

+ 1-RRO-14

)

06 - 22 71 82 92

Kijk  voor  meer  info  of  
de  voordelige 

pakketprijzen  op 
www.rondoer.nl  

Voor een algehele verzorging van uw hond o.a.

 knippen
 plukken
 wassen
 nagel- en 
 tandverzorging

Voor	een	afspraak	kunt	u	bellen	met:

Anja	Rijntjes
Ketelstraat 14
7071	zD	Ulft
0315 - 684108
06 - 20509492

Hondentrimsalon	
van het Melkvonder
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LEDEN RABOBANK STEUNEN ULFTSE BOYS 
Elk jaar organiseert de Rabobank de Clubkas 
Campagne om zo lokale verenigingen een financieel 
steuntje in de rug te geven. Hoeveel geld een 
vereniging ontvangt hangt af van het aantal stemmen 
die de leden van de Rabobank op die vereniging 
uitbrengen. De Clubkas Campagne heeft in de 
afgelopen jaren voor Ulftse Boys positief uitgepakt, 
vaak werd een plaats in de top tien behaald. “In het 
voorjaar van 2017 behaalde we zelfs de 3e plaats uit een 
aanmelding van ruim 530 verenigingen, een geweldige 
prestatie!” vertelt Linda Migchelbrink, secretaris bij 
Ulftse Boys. “De uitgebrachte stemmen leverde ons een 
bedrag van €1292,40 op. En we ontvingen ook nog eens 
een bonus van €750,- vanwege het bereiken van een 
plaats bij de top 3.” 

Deze mooie bedragen zijn zeer welkom, zeker gelet 
op het feit dat de gemeente steeds minder subsidie 
verstrekt. Volgens Linda kan Ulftse Boys in de 
volgende campagne nog meer stemmen binnenhalen 
en daarmee ook meer geld. “Mensen denken vaak 
dat als ze bankieren bij de Rabobank, dat ze dan ook 

automatisch lid zijn”, zo vervolgt Linda. “Maar dat is dus 
niet zo. Een rekeninghouder moet zich actief aanmelden 
als lid. Er zijn vast gezinnen waar niemand of slechts één 
iemand zich als lid bij de Rabobank heeft geregistreerd, 
terwijl elke rekeninghouder van 18 jaar en ouder zich 
persoonlijk kan aanmelden”. 

Via de website van de Rabobank (www.rabobank.nl/
particulieren/leden) is het mogelijk je als lid gratis 
te laten registreren. Ze rekent snel uit: “Als bij 50 
gezinnen iemand zich alsnog laat registreren als lid bij de 
Rabobank, dan levert dat 100 stemmen extra op en die 
zijn samen € 350,- waard. Dus er zit nog rek in!”

Sponsor: Interprimeur Meubelmakerij en Interieurbouw
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ULFTSE BOYS 
MO17-1

Boven v.l.n.r.: Dennis Kock (trainer/coach), Bart Stijntjes (trainer/coach), Daan 
Bruins (trainer), Eddy Bruins (assistent-scheidsrechter), Simone Hansen (leidster). 
Midden v.l.n.r.: Lynn van Hal, Tinka Sollman, Bo Hansen, Elisa Joosten, Elien 
Tebbes, Fleur Bruins, Eva Hoetink, Flore Stijntjes. Onder v.l.n.r.: Jessie Loda, Diede 
Schweckhorst, Pien Gilsing, Isa Horstik, Sanne Bruens, Jill Knaven, Loes Gilsing.

Halberg Accountants en Adviseurs
O. Oude Aaltenseweg 10b - 7051 HA Varsseveld
Tel: 0315 - 25 72 10 - E-mail: info@etl-halberg.nl

www.halberg.nl

H A L B E R G
a c c o u n t a n t s . a d v i s e u r s
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ULFTSE BOYS 
JO13-1

ULFTSE BOYS 
JO13-2

Boven v.l.n.r.: Jeffrey Arentz (assistent-trainer), 
Bennie Hoksbergen (assistent-scheidsrechter), John 
Overbeek (assistent-trainer), Mark Hakfoort (trainer/
coach). 
Midden v.l.n.r.: Louis Tomasyan, Ties Smeitink, 
Thomas Hoksbergen, Dirk Bongers, Silas Immink, 
Max te Lintum, Jurre Bos. 
Onder v.l.n.r.: Nick Megens, Jory Verhey, Burak 
Ilbay, Esad Öztürk, Yannick van Hal, Ben Overbeek.

Sponsoren: Autobedrijf D & D Rodrigues - ExperiCom

Boven v.l.n.r.: Sukru Albayrak (trainer/coach), 
Ruben Engel, Bram Giezenaar, Toine van Milligen, 
Lucas Kersten, Ayberk Albayrak, Merijn Huntink, Roy 
Kersten (trainer/coach).
Onder v.l.n.r.: Hammie Abdulaahi Mahamud, 
Orlando Stinissen, Bodhi Beumer, Jurjen Haverdil, 
Delano Rutjes, Okan Yilmaz, Hayaan Abdi Hadi.

ULFTSE BOYS 
MO13-1

Boven v.l.n.r.: Sabine Heister (leider/coach), Astrid 
Minnis (trainer/leider), Britt Jansen, Iza Konst, Frank 
Bolder (trainer/leider), Marcel Bruisschaart (trainer/
leider).
Midden v.l.n.r.: Emma van Aalst, Janne Ditters, Anne 
Bolder, Bo Bruisschaart, Fleur Jansen, Merle Kuster, 
Luna Feukkink, Dido Jansen.
Onder v.l.n.r.: Roos Teunissen, Bella van Leersum, 
Marwa Roble, Phileine Kok, Saffa Roble, Juul Horstik, 
Megan Venhorst.

Sponsor: Interprimeur Meubelmakerij en Interieurbouw

Sponsor: IT Value
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ULFTSE BOYS 
JO15-1

ULFTSE BOYS 
JO15-2

Boven v.l.n.r.: Yazan Hamza, Darren Osayi, Jari 
Ravestein, Dion Robben (trainer/coach), Freddie 
Berendsen (assistent-trainer), Joran Lanke, Cas 
Heuvels, Pim Slutter.
Onder v.l.n.r.: Hassan Abdikadir, Kieron Reulink, 
Seyman Yaktemur, Mo Staring, Kees Weijers, Siep 
Tempels, Noa Engel.
Op de foto ontbreken: Harm Keuben (assistent-
trainer) en Jordi Guzman (asssitent-scheidsrechter).

Boven v.l.n.r.: Lukas Temmink, Jordy Steverink 
(assistent-trainer), Leon Schweckhorst (trainer), 
Gerard Wijnia (leider/coach), Marlon Giesen.
Midden v.l.n.r.: Rick van Dijk, Stijn ten Holder, Arkan 
Sleyman, Mitchel Blaauwgeers, Jeremy Aalders, 
Mehmet Tekes, Jitse Hagenaar.
Onder v.l.n.r.: Daan Wijnia, Meinte Hagenaar, Twan 
Migchelbrink, Mick Schweckhorst, Kyran Overbeek.
Op de foto ontbreekt: Tayyip Dübüs.

ULFTSE BOYS 
MO15-1

Boven v.l.n.r.: Peter van Milligen (assistent-trainer), 
Robin Kolks (assistent-trainer), Celine Gerritsen, 
Niels Kock (trainer/coach), Mila Hansen, Jurgen 
Hansen (assistent-scheidsrechter), Bas Bolder 
(assistent-trainer).
Midden v.l.n.r.: Marloes Bruins, Lotte Kessels, 
Mirte van Milligen, Isa Tempels, Rosa Geerts, Anne 
Halfman, Rahma Abdilaahi Mahamud , Floor 
Geurtzen.
Onder v.l.n.r.: Jessa Derksen, Julia Frazer, Allaycha 
Saarloos, Melissa Thompson, Jitte Massop, Marrit 
Liebrand, Jamie Mellendijk.

Sponsor: Interprimeur Meubelmakerij en Interieurbouw

Sponsoren: IT Value - Van Zantvoort Natuursteen & Bestratingen
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ULFTSE BOYS 
JO11-2

Boven v.l.n.r.: Berry Spaink (trainer/coach), Marco Bennink (trainer/coach), Leon 
Hoogerdijk (trainer/coach). Midden v.l.n.r.: Mads Rubens, Guus Smeitink, Tijn 
Hoogerdijk, Dylano Blaauwgeers. Onder v.l.n.r.:  Jonas Bennink, Teun Spaink, Tygo 
Egberts, Esad Aydin, Ties van de Pavert.

ULFTSE BOYS 
JO11-1

Sponsoren: Kinderopvang Humanitas - KvA Bouw - Woond Vloer- en traprenovatie - Atax adviesbureau

Sponsoren: Kinderopvang Humanitas - By Susanne - Hair by Sabine 

Boven v.l.n.r.: John Aalders (trainer/coach), Sep te Lintum, Dirk Slutter, Noah van 
Hal, Ingo van Hal (trainer/coach). Onder v.l.n.r.: Kyan Kniest, Adam Alatrash, Mick 
Derksen, Sevki Nohut, Dain van Aalst. Op de foto ontbreekt: Caz de Ruyter (trainer/
coach), Koen van Aalst (reserve-trainer)

Gendringen

Kinderdagverblijf Berend Botje 
Buitenschoolse Opvang De Berenhut 

Peuteropvang Bambino
Ds Van Dorpstraat 3

Ulft

Kinderdagverblijf Oersprong
Buitenschoolse Opvang Stoer 
Peuteropvang Peutersprong

Wilgenstraat 6

Buitenschoolse Opvang Middelgraaf
Middelgraaf 46

BSO Superstoer 
(7+ BSO)

Vogelenzangweg 31

Investeer in uw kind met 
Kinderopvang Humanitas 

Bent u op zoek naar kinderopvang? Kinderopvang Humanitas heeft verschillende locaties 
in de gemeente Oude IJsselstreek.  

De kosten van de opvang in 2017
Alle tarieven in de kinderopvang zijn gebaseerd op bruto-uurprijzen. Daarvan betaalt u dus meestal maar 
een deel zelf. De belastingdienst betaalt het andere deel in de vorm van de kinderopvangtoeslag. Deze 
bijdrage is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen.

Hieronder vindt u een indicatie van de netto kosten per uur:

Jaarinkomen: Hele dagopvang Halve dagopvang BSO (incl. vakanties)
 1e kind 2e kind* 1e kind 2e kind 1e kind 2e kind

€ 20.000 € 0,50 € 0,43 € 0,80 € 0,73 € 0,76 € 0,69
€ 40.000 € 1,26 € 0,50 € 1,56 € 0,80 € 1,47 € 0,77
€ 60.000 € 2,25 € 0,64 € 2,55 € 0,94 € 2,39 € 0,89

De kosten zijn inclusief alle verzorgingskosten, activiteiten en uitstapjes en (taxi)vervoer. 

Wilt u meer informatie over de dichtstbijzijnde locatie bij u in de buurt of een rondleiding?
Neem dan contact op met het regiokantoor, tel: 0315 - 64 14 43
of mail regiogelderland@kinderopvanghumanitas.nl.

/KinderopvangHumanitas

www.kinderopvanghumanitas.nl

Schoolstraat 5, 7071 ZX  Ulft Tel./fax 0315 681521  
Mob. 06 22668419 e-mail: t.feukkink@chello.nl

Bel vrijblijvend voor een scherpe offerte:

Tonnie Feukkink 
Schilderwerken 
voor al uw schilder- behang- en glaswerk
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ULFTSE BOYS 
JO11-3

ULFTSE BOYS 
JO11-4

Boven v.l.n.r.: Erik Megens (trainer/coach), Cyrille 
van Aalst (trainer/coach), Chris Huntink (trainer/
coach).
Midden v.l.n.r.: Stijn Thuis, Tijn Konst, Djille van 
Aalst.
Onder v.l.n.r.: Finn Huntink, Wiebe Ursinus, Bram 
Spaink, Stijn Giezenaar, Luuk Megens.

Sponsoren: Kinderopvang Humanitas - ExperiCom

Boven v.l.n.r.: Marco Menke (trainer/coach), Laith 
Alnabulsi, Tibe Straub, Cas ten Holder, Tjebbe van ‘t 
Hul, Michael Melissen (trainer/coach).
Onder v.l.n.r.: Dirk van Uum, Jory Menke, Daan 
Konst, Thijs Kolks, Ayuub Abdulkadir.
Op de foto ontbreekt: Saeed Alnabulsi.

ULFTSE BOYS 
JO11-5G

Boven v.l.n.r.: Ralf van de Pavert (trainer/leider), 
Bram Teunissen (assistent-trainer), Audrey van de 
Pavert (trainer/leider)
Onder v.l.n.r.: Melle van de Pavert, Minke Thuis, 
Quinty Reulink, Marisa Kok, Britt Bleumer, Nienke 
Berendsen, Tess Rissewijck.
Op de foto ontbreekt: Jolien Kup.

Sponsor: Interprimeur Meubelmakerij en Interieurbouw

Sponsor: Kinderopvang Humanitas

’t Goor 55A
7071 PC Ulft

 Tel. 0315 - 681373
info@ijselstroom.nl
www.ijselstroom.nl

Drukken
     en 
         printen 



Met ingang van het seizoen 2017/2018 is een nieuwe 
spelvorm voor de teams JO9 en lager geïntroduceerd. 
Deze nieuwe spelvorm is de uitkomst van het beleid 
dat de KNVB voor jeugdvoetbal heeft opgesteld. De 
insteek van het beleid is dat de jongste spelers vaker 
balcontact-momenten ervaren in hun spel, maar nog 
belangrijker is dat spelertjes plezier moeten (her)
beleven in voetbal. 

Marco Bennink, coördinator van teams JO9 licht 
nog enkele spelregels toe. “De teams spelen 6 tegen 
6 in plaats van 7 tegen 7. Hierdoor wordt de kans op 
balcontact-momenten vergroot en daarmee de eerste 
stappen in balvaardigheid.”

Verder wordt gewerkt met een spelbegeleider die 
de tijd neemt om bepaalde regels of beslissingen 
uit te leggen. Een hele bijzondere beslissing met 

betrekking tot deze nieuwe spelvorm is het besluit 
dat de resultaten van de gespeelde wedstrijden niet 
meer zichtbaar worden gemaakt. “Er wordt nog wel een 
competitie gespeeld”, zo stelt Marco, “Maar de uitslag 
wordt nergens meer geregistreerd. Plezier in voetbal 
wordt gestimuleerd door de wijze waarop de wedstrijd 
is gespeeld, samen met je teamgenoten en met positieve 
aanmoediging door coaches en ouders. De uitslag van de 
wedstrijd is daaraan ondergeschikt.” 

Natuurlijk zijn die veranderingen even wennen, 
waarschijnlijk meer voor trainers en ouders dan voor 
de spelertjes zelf. Marco geeft aan dat het mooie van 
deze verandering is dat elk team aan het einde van 
de competitie zichzelf “kampioen” mag noemen, er 
zijn immers alleen maar winnaars met deze nieuwe 
ontwikkeling. 

NIEUWE SPELVORMEN EN SCORE
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Hovenier Gouden Handen                    

www.it-value.nl - info@it-value.nl

MODERN BEHEER
TEVREDEN MEDEWERKERS
SUCCESVOL VERANDEREN
EXPERTS AS A SERVICE

| Ontwerp | Aanleg |  Onderhoud | Bestrating |

www.goudenhanden.net 
voor meer info  & inspiratie

Gendringseweg 10, 7045 AV Azewijn

Telefoon 0314-65 24 27  Mobiel 06-22 04 74 15  E-mail info@goudenhanden.net

 

 

Administratiekantoor met een eigen gezicht 
Carmen Sollman T: 0315-38 61 66 / 06-53 64 77 07 
't Goor 5 Ulft  E: carma-ulft@hetnet.nl 

 
 
 

AVU B.V. klimaatbeheer  
‘t Goor 5 | 7071 PC Ulft

Tel. 0315 - 64 22 11 
E-mail info@avu-bv.nl

www.avu-bv.nl

WINTER OF ZOMER, 
ALTIJD DE IDEALE 

TEMPERATUUR

www.generalbenelux.com
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ULFTSE BOYS 
JO9-1

ULFTSE BOYS 
JO9-2

Boven v.l.n.r.: Mika Remmelink (trainer), Gerrit 
Eversen (trainer/coach), Omar Osman (trainer).
Midden v.l.n.r.: Mike Robben, Michael Eversen, 
Koen Vossenberg, Dylan Rutjes.
Onder v.l.n.r.: Berkay Yilmaz, Job Heesen, Mahdi 
Rezaie, Daan van Amerongen, Gertje Marneth.

Sponsor: Juut & CO Kinderopvang

Boven v.l.n.r.: Nick Leuverink (trainer/leider), Jade 
Schweckhorst, Fiene Ditters, Donna Robben, Ramon 
Bleumer (trainer/leider).
Onder v.l.n.r.: Anouk Willemsen, Julia Overbeek, 
Giuliano Leuverink, Emy Bleumer, Ezz Eddin Kurich, 
Itse Wieben, Nick Bruggink.

ULFTSE BOYS 
JO9-3G

Boven v.l.n.r.: Robin Geerts (trainer/leider), Sabrina 
Schäfer (leider), Andrè Klaassen (trainer/leider), 
Mike Geurtsen (trainer/leider). 
Midden v.l.n.r: Sem Klaassen, Eefje Geurtsen, Siem 
Geurtsen.
Onder v.l.n.r.: Tijmen Kool, Sten Geerts, Siem Boos, 
Stijn Krol, Job Vossenberg, Noa Nijland, Isabel 
Wieggers. 
Op de foto ontbreekt: Roel Velthausz.

Sponsor: Juut & CO Kinderopvang

Sponsor: Juut & CO Kinderopvang
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ULFTSE BOYS 
KLEUTERSPORT

Boven v.l.n.r.: Bram Teunissen (leider), Nick Rutjes , Jurre Feukkink, Dean 
Mollevanger, Brenn ten Broek. 
Onder v.l.n.r.: Lucas Stravers, Gijs Keurentjes, Mischa Bennink, Morris Wenting, 
Milan Aalders, Jouke Leben.

ULFTSE BOYS 
JO7-MF

Sponsor: Juut & CO Kinderopvang

Sponsor: Juut & CO Kinderopvang

Boven v.l.n.r.: Pim Robben (trainer), Nino van Osch (trainer).
Onder v.l.n.r.: Kaan Koçyigit, Lieve Hilbers, Stan Velthausz, Mert Agören, Liam 
Wezenberg, Santi Scheffer, Simon Kool, Liway Vieberink.
Op de foto ontbreken: Jos Kool, Pascalle van Reenen, Christiaan Velthausz (allen 
leider).

SIKKENS VOOR  
EEN PROFESSIONEEL  
RESULTAAT

NU 25% KORTING 
Op Sikkens muurverf en lakken  
bij uw verfspeciaalzaak

Actieperiode: heel 2017

Robben verf & wand
Frank Daamenstraat 35 
7071 AT Ulft
0315-681481
www.robben-verfenwand.nl Fr. Daamenstraat 35, 7071 AT Ulft, Tel.: 0315 - 68 14 81



                     

HENDRIKSEN GROEP 
HENDRIKSEN PREFAB b.v. 
Voor maatwerk in houtskeletbouw 

 Tel. 0315 - 64 25 49  

 HENKU Kozijnen b.v. 
Uw specialist in kunststofkozijnen 

 Tel. 0315 - 64 10 19 

 Timmerfabriek HENDRIKSEN b.v. 
Voor betaalbare kwaliteit in timmerwerk 

 Tel. 0315 – 68 66 98 

WWW.HENDRIKSEN-GROEP.NL 


