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Wederom is het gelukt om een prachtige presentatiegids te vervaardigen. 

Deze gids verbeeldt goed de bijzondere tijd waarin we als vereniging 
verkeren. Ten eerste natuurlijk de coronabeperkingen. In de 
presentatiegids zie je dit aan de teamfoto’s die via profielfoto’s zijn 
uitgewerkt, dit in verband met de anderhalvemeter-afstandsregel. Maar 
we doelen ook op het feit dat de jeugdteams in twee verschillende tenues 
zijn afgebeeld. Een logische uitwerking van ons recente bestuursbesluit 
tot uitbreiding van de bestaande samenwerking op gebied van 
jeugdvoetbal tussen Ulftse Boys, GWVV en NVC met nieuwkomer SDOUC. 
De jeugdleden dragen het “andere” voetbaltenue zichtbaar met een 
zekere flair en gemak. Wat dat betreft zijn jeugdleden al veel verder in 
hun mindset als het gaat om samenwerking dan wij als volwassenen 
misschien denken.

Het coronavirus legt op dit moment een groot deel van onze 
verenigingsleven lam. Geen competitiewedstrijden, de kantine is 
gesloten en ook de momenten van gezellige samenkomsten zoals 
vrijwilligersavond, kerstborrel en Nieuwjaarsinstuif zijn verboden. Als 
vereniging richten we ons op de activiteiten die wel mogen. We moeten 
dan ook een groot compliment maken aan TC en jeugdtrainers en leiders 
die er voor zorgen dat de jeugdteams, ondanks de coronabeperkingen, 
blijven trainen en onderlinge oefenwedstrijden spelen. 

Het is niet te voorspellen of en wanneer de competitie kan worden 
hervat. Het zal evenwel duidelijk zijn dat we niet alleen in sportief opzicht 
maar ook financieel gezien, dit seizoen niet optimaal kunnen presteren. 
Maar zoals aangegeven, we richten ons op wat wel allemaal mogelijk 
is en hopen we op een aantrekkelijkere invulling van het tweede deel 
van de competitie. In de komende maanden richten we onze aandacht 
ook op het 70-jarig bestaan van onze vereniging in augustus 2021; een 
gelegenheid die we hopelijk wél samen met elkaar kunnen vieren. Dat is 
een mooi perspectief in deze minder fraaie tijd. 

Namens bestuur Ulftse Boys,
Linda Migchelbrink, voorzitter 

Het Oerseveld
Postbus 124

7070 AC ULFT
0315-683725

info@ulftseboys.nl

www.ulftseboys.nl
facebook.com/ulftseboys

@ulftseboys

ULFTSE BOYS
CONTACT

Linda Migchelbrink
Voorzitter

06 2362 0568
voorzitter@ulftseboys.nl

Marco Gebbinck
Penningmeester

06 2293 5526
penningmeester@ulftseboys.nl

Renée Horstik-Lavalaye
Secretaris

06 2239 4921
secretaris@ulftseboys.nl

Naam: Roy Bongers
Technische Zaken Voetbal

06 2276 5513

Gerard Wijnia
Wedstrijdzaken en

Wedstrijdsecretariaat
06 3054 7889

Berry Spaink
Onderhoud en Beheer

06 1494 6484

Teamfoto’s zijn gemaakt door: 
Isolutions Fotografie Doetinchem

m.u.v. foto Welpen (Bram Teunissen)
Vormgeving: Joost Geerts

HET BESTUUR

VOORWOORD

Noot van de redactie: De samenwerking met de buurtverenigingen heeft impact 
op aspecten die ook in deze gids zijn terug te zien. Eén van die aspecten is de 
doorwerking van de AVG-bepalingen; deze zijn nog niet afgestemd. Vandaar 
dat alle jeugdspelers (t/m O17) alleen met hun voornaam worden vermeld. Ook 
is een nieuw team geformeerd nadat de fotoshoots zijn genomen: JO9-5. Dit 
team ontbreekt daarom in deze gids. Bij de jeugdteams zijn de tenue-sponsoren 
genoemd met vermelding van de periode wanneer deze teams in UB-tenue spelen.
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We zijn het seizoen begonnen met 
een redelijk grote groep, een mooie 
afwisseling in geroutineerde en jeugdige 
spelers. Hier hebben we ook bewust voor 
gekozen. 

Vanaf het moment van de voorbereiding 
tot voor kort geleden hebben we veel 
gewerkt aan de conditie omdat ik dit erg 
belangrijk vind. Soms kun je een wedstrijd 
over de eindstreep trekken puur op 
basis van conditioneel vermogen. Ik ben 
erg tevreden over de instelling van de 
jongens. in de aanloop naar de oefen- en 
bekerwedstrijden werd direct fanatiek en 
gedisciplineerd getraind en nu nog steeds, 
ondanks de corona-
beperkingen waarmee we 
nu hebben te kampen.  

De oefenwedstrijden en 
bekerwedstrijden hebben 
wij als staf gebruikt om 
goed te kunnen bekijken 
welk type spelers we 
hebben en welk systeem 
ons het beste ligt. Wij 
denken dat het niveau 
dichter bij elkaar ligt 
dan vorig seizoen. Onze 
jeugdige spelers, zoals Cas 
en Stijn Heuvels alsmede 
Bob Jansen, doen het goed bij het eerste. 
En jonkie Joran Lanke scoorde bij zijn 
debuut, hoe fraai is dat!

Wat betreft de wedstrijden die we hebben 
kunnen spelen in de competitie, kan 
ik over het geheel genomen redelijk 
tevreden op terug kijken. In de eerste 
competitie wedstrijd tegen MEC, dat altijd 
een lastige tegenstander is voor ons, werd 
collectief goed gepresteerd en wonnen 
we verdiend met 5-2. En de uitwedstrijd 
tegen FC Bergh was de eindstand 2-2 na 
een 2-0 achterstand. We kwamen heel 
goed terug, een echte teamprestatie! De 
beleving die in deze twee wedstrijden 
is neergezet: zo wil ik mijn team graag 

zien spelen. Bereid om voor elkaar door 
het vuur gaan, te vechten om de punten. 
Als we die intentie en beleving als team 
blijven vasthouden, dan krijgen de overige 
tegenstanders het nog lastig tegen ons.

Helaas houdt corona ons en iedereen in 
de greep en ligt de competitie tijdelijk stil. 
Wat ik zo bezie gaan we als club goed met 

de corona-voorschriften 
om. Iedereen houdt zich 
aan de regels en daar 
waar we als staf – in 
overeenstemming met 
de richtlijnen  – in kleine 
groepjes kunnen en 
mogen trainen, pakken we 
dit zoveel mogelijk op. Dit 
niet alleen om de conditie 
vast te houden, die 
verantwoordelijkheid ligt 
in deze omstandigheden 
grotendeels bij de jongens 
zelf, maar vooral om het 
groepsgevoel en de 

onderlinge binding vast te houden. Daar 
hecht ik veel waarde aan. 

Laten we hopen dat de beperkingen die 
we als maatschappij ons zelf opleggen om 
het virus in te dammen, tot de gewenste 
resultaten leidt en dat het allemaal snel 
weer onder controle is. Op het moment 
dat de competitie wordt herstart, hoop ik 
dat het ook weer is toegestaan dat onze 
supporters mogen komen kijken. Want 
ook de beleving die zij meebrengen is 
voor ons van grote waarde!

Hopelijk tot gauw! 
Martijn Meerdink 

“NIVEAU VAN SPELERS 
LIGT DICHTER BIJ ELKAAR 
DAN VORIG SEIZOEN”

“De beleving die het 
publiek meebrengt 

is voor ons van grote 
waarde!”
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ULFTSE BOYS 
HEREN I

Bovenste rij v.l.n.r.: Jaap Bouman, Hidde Vinkenvleugel, Nino van Osch, 
Geert Althoff, Rick Bannink, J.P. Luciana, Tweede rij v.l.n.r.: Jochem Robben, 
Stefan Mijnen, Caz de Ruyter, Edo van Hal,  Cas Heuvels, Thom Wassink, 
Derde rij vl.n.r.: Stijn Heuvels, Bob Jansen, Harm Keuben,  Milan Robben, 
Paul Veerbeek, Koen Hunting, Onderstij rij v.l.n.r. Chiel Gerritsen, Martijn 
Meerdink (hoofdtrainer), Martijn Egberts (assistent-trainer), Henk Barink 
(assistent-scheidsrechter) en Berry Spaink (leider), Op de foto ontbreken: 
Coen Geurts (assistent-scheidsrechter) en Sander Hollman (verzorger)

Sponsor: Hendriksen Groep Ulft: Hendriksen Prefab – Timmerfabriek Hendriksen – Henku kozijnen

51

HENDRIKSEN GROEP 

Hoofdsponsor





legendarische leden als rooie Herman, 
Gijs Kok, Alfons van Aken en Hent Verhey. 
Sinds Willy drie jaar geleden gestorven is, 
gaat ze vaak samen met broer Wim en zijn 
vrouw Gerry naar thuis- en uitwedstrijden. 

Op dit moment zijn Chiel Gerritsen en 
Rick Bannink haar favoriete spelers, maar 
ook de voetbalkwaliteiten van de jonkies 
Bob Jansen en de broers Cas en Stijn 
Heuvels merkt ze op. Ze zegt: “De mix van 
ervaren spelers en jeugdspelers boeit 
me. Dat is altijd al zo geweest. De ervaring 
heb je nodig, maar er moet ook steeds 
doorstroom van jeugd zijn.” 
De mooiste herinnering heeft ze aan de 

wedstrijd tegen Etten uit in 1980. Etten 
speelde haar laatste competitiewedstrijd 
en moest winnen om te promoveren. Ulftse 
Boys had een winst nodig om een week 
later in hun laatste wedstrijd voor promotie 
te spelen. En dat lukte met verve. “Het leek 
wel of heel Oer in Etten aanwezig was. Zo 
druk was het. En we wonnen dik verdiend 
met 1-3 en op de terugweg was het één 
groot feest.” vertelt Kitty, nog steeds met 
veel genoegen. Een week later werd in de 
eerste officiële wedstrijd op het huidige 
complex ’t Oerseveld de promotie veilig 
gesteld tegen Pacelli: 4-2. Kitty vervolgt 
nog enthousiast: “Voor de derde keer op 
rij gepromoveerd. Wat een mooie tijd was 
dat.”

Vol vertrouwen kijkt ze vooruit. “Als alle 
geblesseerden weer terugkomen, hebben 
we een goed team waarmee we bovenin 
mee kunnen draaien.” Kitty sluit af met: “Ik 
hoop dat ik het 50-jarige lidmaatschap nog 
meemaak.” Dat hopen wij van Ulftse Boys 
ook.

Ze is een echte Oeriaan. Geboren en getogen op de 
Hogeweg. Ze groeide op met twee zussen en drie 
voetballende broers (Wim, Hubert en Henk Smits), die 
eind jaren 70, begin 80, onder trainer Hatumena, historie 
schreven door driemaal achtereen te promoveren. Ulftse 
Boys ging van de toenmalige onderbond gvb naar 4e 
klasse knvb. We spreken met Kitty Kersten-Smits, een 
trouwe en positieve supporter van Ulftse Boys. “Ik voel 
me vereerd dat ik hiervoor gevraagd ben.” zei Kitty, 75 
jaar, moeder van Roy (jeugdleider UB) en Petra, oma van 
Lucas (UB JO17-1), Suze (UGHV), Max en Bram (DZC’68). 
Uiteraard worden ook de wedstrijden van de kleinkinderen 
regelmatig bezocht.

Kitty is inmiddels 44 jaar lid van Ulftse Boys. Haar oom 
(Jan Smits) was één van de oprichters van Ulftse Boys in 
1951. De genoemde broers speelden jarenlang in het 
eerste. Kitty vertelt enthousiast een anekdote uit die tijd: 
“Mijn moeder wist aan de manier waarop de poort op 
zondag, als de jongens thuis kwamen na de wedstrijd, 
dicht ging of Ulftse Boys had gewonnen of verloren. 

Ging de poort gewoon 
dicht zoals het hoort dan was er 
gewonnen, werd de poort dicht 
gesmeten dan er was verloren. 
Het klopte altijd.”

Het voetballen leerden de broers 
in de jeugd op straat. Kitty wilde 
vaak meedoen, maar dat mocht 
ze niet van haar moeder omdat 
ze een meisje was. Toen is ze 
bij het meisjesgilde gegaan en 
werd ze later akela (leidster) bij 
de welpen (onderdeel van de 
scouting). 

In haar jeugd keek ze al naar voetbal. Op ‘de Bult’ 
(voormalig UB-terrein, rechts over de Oerse brug, waar 
nu de Slingerparallel ligt) keek ze vanaf de toren van de 
glijbaan (een van de foto’s in het prentenboek van de 
Oudheidkundige vereniging en Albert Heijn. “Mooi hè.”, 
vindt ze) op het veld. Lachend vertelt ze: “Toen duurde de 
wedstrijden langer dan nu omdat de bal regelmatig in de 
Strang terecht kwam (strangbal). Er was maar één bal, dus 
voordat deze uit het water gevist was, verstreek er veel tijd.”
Vanaf de tijd dat haar broers in het eerste speelden volgt 
ze trouw de verrichtingen van Ulftse Boys. Eerst samen 
met haar man Willy, die in het 5e elftal speelde met 

KITTY KERSTEN, EEN 
TROUWE EN POSITIEVE 
SUPPORTER

 “Voor de derde keer op rij 
gepromoveerd. Wat een 

mooie tijd was dat.”
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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

Wÿnhandel Schoemake|
“Het leven is te kort om slechte wijn te drinken.”

Veldstraat 13
7071 CA Ulft

+31 315 68 14 31
info@wijnhandel-schoemaker.nl
www.wijnhandel-schoemaker.nl

4 keer op rij uitgeroepen tot wijnspeciaalzaak van het jaar



ULFTSE BOYS 
HEREN 2

Bovenste rij v.l.n.r.: Mike Aalders, Sander Gries, Steven te Lintum, Mike 
Zastrow, Marco Bennink, Chris van Aalst, Middelste rij v.l.n.r.: Niels 
Geerts, Fouad Tawfik, Tom Geerts, Gideon Sohilait, Bas Matla, Dennis 
Berends, Onderste rij v.l.n.r.: Mark Feukkink, Raijmond Gries, Sjoerd 
Aalders, Op de foto ontbreken: Bart Belterman, Koen Barink, Maikel 
Schadron, Rob Weijl en Robin Kolks

Sponsoren: V.S.U. Voegwerken – Gries Voegwerken

ULFTSE BOYS 
HEREN 2 ZAT.

Bovenste rij v.l.n.r.: Mark Berendsen, Jordy ten Brincke, Luuk Bruins, 
Djordy Punte, Thijm Stijntjes, Mark Tebbes, Tweede rij v.l.n.r.: Donny 
Punte, Senne Frazer, Chiel Bongers, Kevin Hogeweide, Chiel Jans, 
Michael Melissen, Derde rij v.l.n.r. Dion Ruessink,  Bram Teunissen, Max 
te Pas, Jesse Giesen, Onderste rij v.l.n.r.: Stefan Bongers, Tonnie ten 
Brincke, Niels Kock, Op foto ontbreken: Joep Nijenhuis, Tim te Pas en 
Wim te Pas (leider)

Sponsoren: Cas Punte Las-montagewerk – Select4U – Café-Cafetaria De Veldmuis

10



Ulftse Boys is een voetbalvereniging  die aan veel 
voetballiefhebbers in Ulft Noord - of Oer, zoals we dat 
zelf liever noemen - wedstrijdplezier en gezelligheid 
biedt. Al sinds de oprichting in 1951 wordt UB door 
een groot aantal leden en supporters door dik en dun 
moreel gesteund. In 1988 benaderde het toenmalige 
bestuur een aantal van die trouwe leden met het 
verzoek zich met de organisatie van het 40-jarig 
jubileumfeest bezig te houden. Deze leden pakten dit 
verzoek enthousiast op en dat was het begin van de 
Vriendenkring.

De Vriendenkring heeft vanaf het begin van haar 
bestaan, onveranderd 2 hoofddoelen:
• Voor voldoende financiële middelen zorgen om de 

wensen te vervullen die tot het algemeen nut van 
de vereniging en haar leden dienen;

• De voetbalvereniging blijvend ondersteunen bij 
het onderhoud van het schitterende complex ’t 
Oerseveld.

De Vriendenkring heeft door de jaren heen, steeds in 
overleg met het bestuur, activiteiten die geld in het 
laatje brachten ontwikkeld en uitgevoerd  en haar 
bestaansrecht bewezen. Wij gaan daar met heel veel 
inzet mee door. Zeker nu Ulftse Boys als gevolg van 
de coronacrisis haar sportieve en sociale rol in Oer 
moeizaam kan vervullen en een groot gedeelte van 
haar inkomsten verloren ziet gaan.   

Wij zetten onze schouders er nog eens extra  onder 
en roepen iedereen, die Ulftse Boys een warm hart 
toedraagt, op om ons te steunen. In onze advertentie 
lees je hoe je je kunt aanmelden. 

OP NAAR 250 VRIENDENKRING LEDEN!

Alvast bedankt en hopelijk een spoedig tot ziens op het 
Oerseveld!

VRIENDENKRING ULFTSE BOYS

 

  
 

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.  

 

 

De contributie bedraagt € 2.30 per maand.  

Ieder lid van de Vriendenkring ontvangt een lidmaatschapsbewijs        
dat tevens geldt bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal van          
v.v. Ulftse Boys. Het pasje geldt niet voor bekerwedstrijden.  
 

 
 

Geef je op bij één van de bestuursleden of het secretariaat       
van de Vriendenkring.  

 

Wethouder van Akenstraat 6 | 7071 XV Ulft | vriendenkring@ulftseboys.nl  
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ULFTSE BOYS 
HEREN 3

Bovenste rij v.l.n.r.: Niels Kock, Remco Kolks, Michel Kolks, Jordy 
Steverink, Teun Aalders, Marco Menke, Onderste rij v.l.n.r. Justin 
Feenstra, Nick Bisselink, Ibro Anhadzis, Omar Bibic, Frans Kok 
(leider) en Christian Robben

Sponsoren: Geurts Bouwelementen – Van Zantvoort Natuursteen en Bestratingen – Caressi BV – 
Robben Schilder Stoffeerder Stylist

ULFTSE BOYS 
HEREN 4

Bovenste rij v.l.n.r.: Maikel Kraan, Kevin Giesen, Pascal Tempels, 
Cristiaan Bockting, Koen van Aalst en Laszlo Levente, Tweede rij 
v.l.n.r.: Dennis Roes, Remco Harleman, Gerben Berendsen, Daan 
Thuis, Bram Visser en Jesse van Aken, Onderste rij v.l.n.r.: Justin 
Rosie en Tim Bannink, Op de foto ontbreken: Jordy Pouwels en 
Kenan Yilmaz 

Sponsoren: Restaurant Eten bij André – KvA Bouw
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PERSOONLIJK INTERIEURADVIES

Samen ontdekken we jouw thuis van interieuradvies tot 

realisatie. Begin vandaag nog en maak een afspraak voor 

een tijdelijk gratis design date met een van onze stylisten.

Bel 0315 68 14 81  voor een afspraak

FRANK DAAMENSTRAAT 35  |   7071 AT ULFT  |   T 0315 68 14 81  |   INFO@ROBBEN-ULFT.NL

WWW ROBBEN ULFT NL

ROBBEN
  S C H I L D E R  -  S T O F F E E R D E R  -  S T Y L I S T



Afgelopen seizoen mochten we een uniek feit in 
de annalen van onze club bijschrijven; opnieuw 
speelden drie broers Robben hun wedstrijden 
in het 1e elftal. Dion, Jochem en Milan mochten 
regelmatig samen de voetbalschoenen 
aantrekken en hun wedstrijden spelen, aan de 
zijlijn aangemoedigd door hun trotse ouders 
Maarten en Carla. 

De geschiedenis gaat terug naar de tachtiger 
jaren toen Maarten, samen met zijn broers Hans 
en Frans, de clubkleuren verdedigden in het 
1e  elftal op het toen nog jonge sportcomplex ’t 
Oerseveld. 

Leuke anekdote uit die tijd; Maarten en Frans 
konden de tegenstander het bloed onder de 
nagels vandaan halen met shirtje trekken, 
vervelende verbale opmerkingen, opzichtige 
overtredingen en veel, heel veel theater. Toch 

was het gek genoeg de kopsterke spits Hans die, 
hoewel hij geen vlieg kwaad deed, als eerste van 
de drie een schorsing moest uitzitten na drie gele 
kaarten. Dat Maarten en Frans in de wedstrijden 
daarvoor steevast “Hans Robben” als antwoord 
gaven als de scheidsrechter weer eens kwaad 
om een naam vroeg bij de zoveelste overtreding, 
werd hem toen wel duidelijk. 

We vroegen Maarten of er in die dertig jaar veel 
veranderd is.  Zijn reactie: “De opstelling hangt 
niet meer bij Theet van de Pavert maar staat 
in hun smartphone, met de fiets naar Aalten 
is nu met de auto naar Etten geworden, na de 
wedstrijd vijf gulden op tafel leggen is inmiddels 
vijf euro betalen met de clubcard, zwarte Quick 
voetbalschoenen met gele schuimrand van 
Koenders Schoenen zijn nu roze Nikes die via 
DHL worden thuisbezorgd, de grote wit katoenen 
onderbroek is een zwart elastisch slidingbroekje 
geworden en als de zon amper schijnt fluit de 
scheidsrechter al weer voor een drinkpauze”.
“Maar…” zegt Maarten “ons sportcomplex heet 
nog steeds ‘t Oerseveld, veel vriendschappen 
voor het leven starten nog steeds bij de boys en 
in het weekend samen ergens een biertje drinken 
is ook onveranderd”. 

Kortom: Ulftse Boys loopt als een rode draad 
door de familie Robben en dat er nu bij Vrouwen 
1 zowel van Hans als van Frans een dochter 
voetballen is dan ook geen toeval meer.  

TWEE MAAL DRIE KEER 
ROBBEN IN UB1
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DE HOGENKAMP 39 ULFT 0315 - 231660

VOOR AL UW ONDERHOUD EN VERKOOP 

VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

www.stevering.nl
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Sponsor: Autobedrijf Geert Stevering

Bovenste rij v.l.n.r.: Marco Giesen, André Huls, Sander Knaven, Peter Hagenaar, Tonnie Kok, Toby Frazer, 
Tweede rij v.l.n.r.: Eric Ditters, Walter Heuberg, Jeffrey Arentz, Coen Geurts, Erwin Alofs, Marco Gebbinck, Derde 
rij v.l.n.r.: Henk Swaters, Wouter Mecking, Ronald Goes, Rick Overbeek, John Overbeek, Frank Loda, Onderste 
rij: Sjaak Steverink (leider), Op de foto ontbreken: Rob Overbeek, Marto te Boekhorst, Gerrit Eversen, Roy 
Bongers, Elbert Raben, Eric Geurts en Ben Lukassen

UB OLDIES



Een nieuw seizoen voor Vrouwen 1, 
waarin voorafgaand aan de start een 
aantal veranderingen heeft 
plaatsgevonden. De grootste verandering 
is de wedstrijddag. Voorheen werden 
wedstrijden van Vrouwen 1 op zondagen 
afgewerkt. Een verjonging van de selectie 
is de reden geweest dat Vrouwen 1 dit 
seizoen zal uitkomen in de Zaterdag 4e 
klasse.
 
De doelstelling vanuit de 
staf is om bovenin mee te 
draaien en misschien zelfs 
een gooi te gaan doen naar 
het kampioenschap. 

Zoals hierboven vermeld, 
hebben we een jonge 
selectie met veel talent. 
En als ik kijk naar de 
samenstelling van deze 
selectie hebben we 
vanuit vorig seizoen 
vier speelsters van VR1 
overgehouden. Twaalf 
speelsters van de MO19-1 
zijn doorgestroomd, één speelster komt 
door vanuit VR2, twee oud leden hebben 
zich weer aangesloten bij de club en één 
nieuwe speelster heeft zich ingeschreven. 
Dit maakt de selectie compleet met een 
totaal van twintig speelsters. Een grote 
groep, echter geen overbodige luxe omdat 
een blessure niet altijd te voorkomen is en 
een aantal speelsters af en toe (helaas voor 
ons) moet werken. 

Naast de speelsters wordt het team 
compleet gemaakt met assistent-trainers 
Daan Bruins en Ruben Wissing, leidster/
verzorgster Simone Hansen en assistent-
scheidsrechter Maurits Gilsing. Voor mijzelf 
wordt dit, na twee seizoen Heren 2 onder 
mijn hoede te hebben gehad, mijn eerste 
jaar als trainer/coach van Vrouwen 1.

We zijn het seizoen erg goed begonnen 
met, op het moment van schijven (12 

oktober 2020) drie 
bekeroverwinningen, een 
overwinning in de eerste 
ronde van de Achterhoek 
Cup, drie overwinningen 
en een gelijkspel in de 
competitie. Ook het spel 
stemt mij erg tevreden. Er 
wordt verzorgd voetbal 
gespeeld van achteruit, 
iets wat ik mijn team graag 
zie doen. 

Ik denk dat we een apart 
seizoen tegemoet gaan, 
waarin wedstrijden afgelast 

zullen worden vanwege het coronavirus. 
Ondanks dat vertrouw ik op een mooi 
seizoen met een leuke groep mensen.

Sportieve groet, 
Dennis Kock

VERJONGD 
VROUWEN 1 WIL 
BOVENIN EINDIGEN
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ULFTSE BOYS 
VROUWEN 1

Bovenste rij v.l.n.r.: Manon de Waard, Denise Jansen, Pien Gilsing, Isa 
Aalders, Loes Gilsing, Bo Hansen, Tweede rij v.l.n.r.: Jet Robben, Anne 
Roes, Anne Bongers, Jill Knaven, Diede Sweckhorst, Jessie Loda.
Derde rij v.l.n.r.: Rosa Prinsen, Fleur Bruins, Marieke Aalders, Lisan 
Robben, Elisa Joosten, Flore Stijntjes, Onderste rij v.l.n.r.: Ella Kraan, 
Dennis Kock, Simone Hansen, Daan Bruins, Ruben Wissing, Maurits 
Gilsing, Op de foto ontbreekt: Tinka Sollman

Sponsor: Interprimeur Meubelmakerij en interieurbouw

Hoofdsponsor
Damesafdeling



Beveiliging VerkeerEvenementen MCCU

www.globegroup.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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Het voetbalseizoen 2020 – 2021 zou voor de 
jeugdafdeling op voorhand  een historisch 
voetbalseizoen worden.  De start van een unieke 
samenwerking van de jeugdafdeling  tussen vier 
lokale voetbalverenigingen. De reeds bestaande 
samenwerking tussen Ulftse Boys, GWVV 
Varsselder  en NVC Netterden, aangevuld met de 
jeugdleden van de buurman uit Ulft, SDOUC.  Na 
een lange intensieve voorbereiding die in 2019 
reeds is begonnen, is in september 2020 gestart 
met jeugdvoetbal onder de naam ST UB-GWVV-
NVC-SDOUC. 

De beperkingen van 
dit seizoen door de 
coronamaatregelen 
heeft geen invloed op 
het enthousiasme bij 
de vier verenigingen 
als het gaat om de 
samenwerking.  
Spelers, ouders, 
begeleiding en TC-

leden zijn meer dan tevreden. Met meer dan 
36  jeugdteams kunnen we spreken van een 
actieve, intensieve jeugdafdeling bestaande 
uit een goede mix van prestatieteams en 
recreatieve teams. Een juiste balans om iedere 
speler/speelster op zijn of haar eigen niveau 

het voetbalspelletje te laten spelen. Ook in 
de begeleiding is die balans aanwezig.  Voor 
iedere speler de juiste begeleiding, is één van 
de kernwaarden die de samenwerkende TC als 
criteria heeft opgeschreven in haar beleid. 
De voorbereiding heeft veel tijd en energie 
gekost. Naast de bestaande jeugdleden van 
Ulftse Boys, GWVV en NVC is door de komst van 
de jeugdleden van SDOUC er een grote groep 
spelers bijgekomen die allemaal in het juiste 
team ingedeeld moesten worden. Uiteindelijk 
is dit, onder andere door de onuitputtelijke 
enthousiasme van de TC-leden, trainers en 
leiders, gelukt. 

Het is mooi om te zien dat de samenwerking 
steeds meer synergie tussen de verenigingen 
oplevert. Een goed voorbeeld is de onlangs 
gezamenlijk opgestarte keeperstraining voor 
de jeugd. Onder regie van Jaap Keukens, 
eigenaar van de keepersschool Doetinchem, is 
gestart met trainingen op de vrijdagavond. De 
keepers en keepsters van  alle leeftijdsklassen 
krijgen hierdoor speciale aandacht om nog 
beter te worden. Jaap wordt geassisteerd door 
(ex)keepers van alle verenigingen. Op en top 
samenwerking.  

Roy Bongers, TC Ulftse Boys

SAMENWERKING JEUGDTEAMS 
LEVERT SYNERGIE OP



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

Transporten en Containers
Ulft - Dinxperlo

Hoveniersbedrijf

Edwin Jansen

’t Goor 27 | 7071 PC  Ulft |  tel. 0315 - 640726 | info@edwinjansen.nl

Ontwerp   Aanleg   Onderhoud   Bestrating



ST: ULFTSE BOYS/GWVV
/NVC/SDOUC

JO19-2
Bovenste rij v.l.n.r.: Nino van Osch, Luuk Aalders, Glenn Schmitz, Joran Lanke, Gijs 
van Remmen en Milan Frazer, Tweede rij v.l.n.r.: Gijs Bongers, Sem Schepers, Tom 
Halfman, Bob Jansen, Lucas van Ampting en Pim Robben, Derde rij v.l.n.r.: Nigel van 
Zantvoort, Hassan Abdulkadir en Bart Rots, Onderste rij: Eric Beumer (hoofdtrainer), 
Maurice Aalders (teammanager), Sam Overbeek en Bryan Wijkamp, Op de foto 
ontbreken Cem Duman en Thomas Wissing

Sponsor: TCU Transport, Containers & Recycling

ST: ULFTSE BOYS/GWVV
/NVC/SDOUC

JO19-3
Bovenste rij v.l.n.r.:Twan Migchelbrink, Jesse Feukkink, Bram Migo, Pepijn Overgoor, 
Tim Jansen en Rick van Dijk, Tweede rij v.l.n.r.: Mick Schweckhorst, Mitchel 
Blaauwgeers, Daan Wijnia, Mehmet Tekes, Chiel Rutten en Stijn ten Holder, Onderste 
rij v.l.n.r.: Merlijn Wolters, Ties Flipse, Harold Blaauwgeers (trainer) en Mark ten Holder 
(trainer), Op de foto ontbreken: Hani Kurich, Jesse van Dee, Morris van Dee, 
Leon Schweckhorst (trainer) en Bas Aalders (teammanager)

Sponsor: TCU Transport, Containers & Recycling

22



23

Sponsoren zijn erg belangrijk voor 
onze vereniging. Vaak zien we wel 
de reclame op de tenues en op het 
complex maar weten we niet wat 
en wie er precies schuilt achter de 
sponsors. IT-Value sponsort al jaren 
de tenues van diverse jeugdteams. 
Waarom doet IT-Value dit en wat 
doen ze eigenlijk? 

Over IT-Value 
IT-Value is gevestigd in Oosterbeek en 
is het IT-kennishuis voor (middel)grote 
bedrijven. Wij zorgen 
voor lagere (beheer)
kosten en een hogere 
gebruikerstevredenheid. 
Samen met onze 
opdrachtgevers 
bepalen en realiseren 
wij de lange termijn IT-
strategie. 

Met onze kennis en 
expertise overbruggen 
wij de kloof tussen vraag en aanbod. 
Dat doen wij door te inspireren, te 
adviseren en te begeleiden. We stellen 
de juiste vragen, luisteren goed en 
passen onze inhoudelijke kennis toe 
op weg naar de best passende IT-
oplossing voor iedere klant. Wij staan 
naast onze klanten, versterken wij 
de project- en beheerorganisatie om 
uiteindelijk de gestelde IT-doelen te 
realiseren. 

Maurice en vv Ulftse Boys
Zelf heb ik tot mijn 23e altijd gevoetbald 
bij Ulftse Boys. Ca. 12 jaar geleden 
is ook mijn zoon bij Ulftse Boys gaan 
spelen bij de kleutersport, vlak daarna 
mijn dochter ook. Vanaf dat moment 
ben ik in allerlei rollen betrokken 
geweest bij de jeugd. 

Op dit moment ben ik leider van 
de JO19-2 en heb ik zitting in 
de technische jeugdcommissie 
waarin we zeer actief zijn met het 

samenwerkingsverband 
tussen alle jeugdleden 
van Ulftse Boys, SDOUC, 
GWVV en NVC.

Hoe is de sponsoring 
ontstaan? 
Dat is eigenlijk vanzelf 
ontstaan. Op een 
gegeven moment 
speelde één van 
mijn kinderen in een 

tenue zonder sponsor. Vervolgens 
overleg je met enkele ouders of je 
samen de sponsoring kunt oppakken 
voor het team, je schakelt met de 
sponsorcommissie en het is geregeld. 
Wat je daarin vooral bij Ulftse Boys 
merkt is dat de sponsorcommissie 
aandacht heeft voor alle sponsoren, 
groot en klein. Kortom voor ieder 
sponsorbudget een oplossing! 
 
Wil je meer weten over IT-Value? 
Bezoek dan eens de website www.
it-value.nl.

SPONSOR AAN HET WOORD: 
MAURICE AALDERS 
EIGENAAR VAN IT-VALUE
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JO17-1 
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Mo, Lucas, Kieron, Julian, Pim en Siep, Tweede rij v.l.n.r.: Bauke, Tijn, Kees, Pim, 
Merijn en Teun, Onderste rij v.l.n.r.: Mart, Esad, Natnael, Koen Hunting (hoofdtrainer), Roy Kersten 
(assistent trainer) en Ronald Driever (assistent scheidsrechter), Op de foto ontbreken: Nahrenjo 
Pelgrim (hoofdtrainer) en Bas Driever (assistent scheidsrechter)

JO17-2
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Burak, Thomas, Ties, Siebe, Jesper en Dirk, Tweede rij v.l.n.r.: Jochem, 
Niek, Jurre, Tijn, Harm en Pieter, Derde rij v.l.n.r.:  Ayberk, Yop, Ben en Nick, Onderste rij v.l.n.r.: 
Bas Driever, Milan Frazer, Roy Bongers, Bennie Hoksbergen

JO17-3G
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.:  Bram, Jurre, Wouter, Mart, Luca en Bram, Tweede rij v.l.n.r.: Marlon, 
Jop, Sanne, Jurre, Hammi en Pepijn, Onderste rij v.l.n.r.: Alaa, Jürgen Peters en Milan 
Stapelbroek, Op de foto ontbreken: spelers Gijs, Rinke en Julian

Sponsor: 
Schildersbedrijf 
Theo van de Pavert 
(najaarscompetitie)

Sponsor: 
Autorijschool Rond 
Oer (voorjaars-
competitie)

Sponsoren: 
it-Value –  van 
Zantvoort 
Natuursteen en 
Bestratingen 
(najaarscompetitie)



Bij Inter Primeur vindt u alles wat u nodig heeft onder één dak. Dat betekent dat wij uw interieur 
van A tot Z kunnen ontwerpen, produceren, leveren, monteren en onderhouden. 

Of het nu een interieur is voor een woning, winkel, kantoor of horeca. 
Wij vertalen de ideeën en wensen van een opdrachtgever graag in een mooi ontwerp en 
eindproduct. Wij ontwerpen en produceren alles in eigen beheer. 

Inter Primeur Uniek Wonen

www.interprimeur.nlOerseweg 4, 7071 PP Ulft        0315 - 640 166



ST: ULFTSE BOYS/GWVV/NVC/SDOUC 

MO17-1
Bovenste rij v.l.n.r. Mirte, Allaycha, Bente, Vera, Nicole en Megan, 
Tweede rij v.l.n.r.: Indy, Jitte, Anne, Julia, Hieke en Lien, Onderste 
rij v.l.n.r.: Fien, Peter van Milligen (teammanager/coach), Jurgen 
Hansen (teammanager/coach) Lisan Robben (ass.trainer), Fleur 
Bruins (ass.trainer) en Dennis Kock (hoofdtrainer), Op de foto 
ontbreekt: speelster Mila.

Sponsor: Interprimeur Meubelmakerij en interieurbouw

ST: ULFTSE BOYS/GWVV/NVC/SDOUC 

MO17-2
Bovenste rij v.l.n.r.: Kris, Iza, Britt, Fleur, Jodi en Luna. Tweede rij 
v.l.n.r.: Janne, Jet, Kyra, Bente, Sele en Britt  Onderste rij v.l.n.r. Merle 
en Jacqueline Huntink- Stern (trainer/coach). Op de foto ontbreken 
speelsters Noa en Sanne  

Sponsor: Interprimeur Meubelmakerij en interieurbouw
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WWW.KWERREVELD.NL
Nederlandse Dakdekkers Associatie

WWW.KWERREVELD.NL
WW KWERREVELD.NL

Kwalitatief goede daken en innovatieve oplossingen binnen 

de renovatie- en nieuwbouwmarkt sinds 1957!

Nederlandse Dakdekkers Associatie

Dakmerk , VCA** , ISO9001, ISO14001 gecertificeerd

De zekerheid
Van veiligheid

 Doorvoeringen en leidingwerk 

 Brandwerende staalconstructies

 Wanden en plafonds

 Brandwerende coating

 Brandkleppen

 Waterdicht afwerken

Wiha Brandpreventie B.V.
T +31 (0)315 - 686428
E info@wiha-brandpreventie.nl
I  www.wiha-brandpreventie.nl



30

ST: ULFTSE BOYS/GWVV/NVC/SDOUC 

JO15-1
Bovenste rij v.l.n.r.: Timo, Binck, Nout, Pieter, Ties en Dion, Tweede 
rij v.l.n.r.: Max, Sevki, Louis-David, Enes, Bram en Nik, Onderste 
rij v.l.n.r.: Sten, Noah, Dion Robben (hoofdtrainer), Ingo van Hal 
(assistent-trainer/teammanager), Joost Huls (assistent-trainer/
grensrechter) en Ted van de Pavert (hoofdtrainer)

Sponsor: Kwerreveld Dakbedekkingen B.V. (voorjaarscompetitie)

ST: ULFTSE BOYS/GWVV/NVC/SDOUC 

JO15-2
Bovenste rij v.l.n.r.: Stijn, Dave, Merlijn, Jelmer, Rien en Merijn, 
Tweede rij v.l.n.r.: Yannick, Dain, Joep, Yop, Perre en Okan, Onderste 
rij v.l.n.r.: Tuur, Niels Kock, Hendrik Braam, Cas Aalders en Timo 
Berendsen

Sponsor: Kwerreveld Dakbedekkingen B.V. (najaarscompetitie)



’t Goo
 

Drukken
     en 
         printen 

Voor al uw drukwerk, familiedrukwerk, 
stickers, posters, printwerk, kopieën 

en nog veel meer ...

Eigen ideeën voor een geboortekaartje? 
Wij denken graag met u mee!



ST: ULFTSE BOYS/GWVV/NVC/SDOUC 

JO15-3
Bovenste rij v.l.n.r.: Levi, Damion, Dimitri, Orlando, Ruben en Dirk, 
Onderste rij v.l.n.r.: Jens, Hassan,  Werner Daals (leider) en Arjan 
Kemperman (trainer), Op de foto ontbreken: Noud, Boas, Samuel, 
Lucas, Toinne, Floris en Jurjen

Sponsoren: Achterkamp Bedrijfsopleidingen – Mediavent Events & Media (voorjaarscompetitie)

ST: ULFTSE BOYS/GWVV/NVC/SDOUC 

JO15-4
Bovense rij v.l.n.r.: Bodhi, Luuk, Jasper, Wiebe, Sehan, en Mick, 
Tweede rij v.l.n.r.: Dani, Loek, Tijn, Tjebbe, Rik, en Djille, Onderste 
rij v.l.n.r.: Tijn, Mads en trainers/leiders Eric Megens, Marco Menke, 
Cyrille van Aalst en Jory, Op de foto ontbreken: spelers Ahmet en 
Amer

Sponsoren: Achterkamp Bedrijfsopleidingen – Mediavent Events & Media (najaarscompetitie)
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Wij zijn kleding- en materiaalsponsor van Ulftse Boys
en uw voetbalspecialist in de regio.

NU OOK VOOR ALLE SPORTPRIJZEN !
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MO15-1
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Inez, Quinty, Jaylin, Feben, Iris, Donna, Tweede rij v.l.n.r.:  Juul, Floor, 
Dien, Rory, Jente en Lieke, Onderste rij v.l.n.r.: Tess, Roos, Minke, Remy van Zuilekom (trainer 
coach) en Dirk Wanders,Op de foto ontbreekt: speelster Lara 

MO13-1
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Emy, Talitha, Dienke, Julia, Liz, Donna, Tweede rij v.l.n.r.: Emy-Lynn, Anouk, 
Jodie, Jade, Fiene, Sharell, Onderste rij v.l.n.r.: Nicky, Ramon Bleumer en Jack Schweckhorst, 
Op de foto ontbreken: Floor, Alyssa en Erik Berendsen (leider)

MO11-1
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Jikke, Noa, Noor, Nieke, Jill en Inaira. Tweede rij v.l.n.r.: Isabel, Mila, Suus, 
Tess en Eefje. Onderste rij v.l.n.r.: Kay, Rob, Hugo, Hugo en Luuk. op de foto ontbreken: Puck 
en Annica

Sponsor: 
Interprimeur 
Meubelmakerij en 
interieurbouw

Sponsor: 
Interprimeur 
Meubelmakerij en 
interieurbouw

Sponsor: 
Interprimeur 
Meubelmakerij en 
interieurbouw



 ’t Goor 55 - 7071 PC Ulft Nederland - Tel. 0315-631431 - info@gergotal.nl

Cemcolori is verkrijgbaar bij:

Bezoek de Cemcolori showroom

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
06 - 20509492

Hondentrimsalon 
van het Melkvonder



JO13-1
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Tygo, Daan, Dylan, Boaz, Kyan en Sep, Tweede rij v.l.n.r.: Zoy, Sepp, Jonas, 
Adam, Guus en Jip, Onderste rij v.l.n.r. Kees van de Pavert, Steven te Lintum, John Aalders en 
Martijn Fischer, Op de foto ontbreken (speler) Bryan en (assistent trainer) Marco Bennink

JO13-2
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Nout, Teun, Age, David, Anthony en Tibe, Tweede rij v.l.n.r.: Nick, Siep, 
Ties, Mahdi, Thijn en Wes, Onderste rij v.l.n.r: Bram, Eren en trainers/leiders Erik Venus, Gert-
Jan van der Storm en Edwin Keuper, Op de foto ontbreken: Caz de Ruyter (hoofdtrainer), 
Karel Frazer (hulptrainer) en Nick Peter (hulpleider) 

JO13-3
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Mees, Bram, Dylano, Stijn, Brent en Thijs, Tweede rij v.l.n.r.: Kiano, Omer, 
Wiebe, Cas en Abdulwareth, Onderste rij v.l.n.r.: Harold Blaauwgeers, Olaf Dickmann, Benno 
Schepers  en Marc ten Holder, Op de foto ontbreken: spelers Jason, Tom, Leo  en Sten 36

Sponsoren: 
it-Value –  
KvA bouw - 
Woond 
trappenrenovatie 
(voorjaars-
competitie)

Sponsoren: 
Autobedrijf 
Rodrigues – 
ExperiCom 
experts in telecom 
(najaarscompetitie) 



Melano - Ikki - Biba - Qoss - Puur Zeep - Oozoo
Karma - Priddy Jewelry - 100%Leuk - Kalli - Dopper - Janzen

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
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JO12-1
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Ties, Job, Zeb, Berkay en Michael, Onderste rij v.l.n.r.: Simon, Siebe, Finn en 
Gerrit Eversen, Op de foto ontbreekt speler Stijn en trainer Chiel Terhorst

Sponsor: 
Humankind 
kinderopvang 
en –ontwikkeling 
(najaarscompetitie)

JO12-2
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Thijme, Daan, Frank, Gertje, Mika en Kai, Onderste rij v.l.n.r.: Thijmen, Jack, 
Ege en Luuk Driever (trainer), Op de foto ontbreekt: speler Giuliano

Sponsor: 
Humankind 
kinderopvang 
en –ontwikkeling 
(voorjaars-
competitie)

JO12-3
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Roel, Julian, Luka, Mathijs, Floris en Entienne, Tweede rij v.l.n.r.: Abayomi, 
Maarten, Maher, Jelle en Lenn, Onderste rij v.l.n.r.: Eugene Sessink, Fabian Vinkenvleugel en 
Robin Hansen, Op de foto ontbreekt: speler Hussa

Sponsor: 
Humankind 
kinderopvang 
en –ontwikkeling 
(najaarscompetitie)



Bert van Zantvoort    Schoolstraat 2     7071 ZZ Ulft

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

Samen maken wij de samenleving als geheel nóg 

mooier. Met hart voor mens en natuur. Wij zouden 

niet anders willen, want wij zijn Humankind. Met 

verschillende locaties in Ulft, Gendringen, Silvolde, 

Terborg en Varsseveld altijd dicht bij jou in de buurt.

T 0315 - 641 443
E regiogelderland@humankind.nl
I www.humankind.nl

Optimale ontwikkeling
voor ieder kind. 
Ook in Ulft 
en Gendringen.



ST: ULFTSE BOYS/GWVV/NVC/SDOUC 

JO11-1
Bovenste rij v.l.n.r.: Luuk, Milà, Vince, Mees, Dylano en Renan
Onderste rij v.l.n.r.: Senn, Tijmen, Caelum, Ezzeddin, Martin, 
Meutstege  en Rudi Roseboom., Op de foto ontbreekt Chiel 
Terhorst (trainer)

Sponsor: Humankind kinderopvang en –ontwikkeling (voorjaarscompetitie)

ST: ULFTSE BOYS/GWVV/NVC/SDOUC 

JO11-2
Bovenste rij v.l.n.r.: Tobin, Stijn, Keano, Max, Jorne en Sten, Tweede 
rij v.l.n.r.: Siem, Floyd, Israel (is van voetbal af), Ralph en Lucas, 
Onderste rij v.l.n.r.: Henk Krol, Tom Schepers, Martin Rutting, Martijn 
Wissing en Twan Loeven, Op de foto ontbreekt: Bart Pelgrom 
(leider).

Sponsor: Humankind kinderopvang en –ontwikkeling (najaarscompetitie)
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Sinds dit seizoen zorgen de bedrijven AVU 
klimaatbeheer en Nordic Fire kachels dat ook  
jeugdleiders van jongensteams zijn voorzien van 
coachjassen. Bij de meisjesteams had Interprimeur 
meubelmakerij en interieurbouw de leiding al eerder 
voorzien van coachjassen.

Het was een wens van Ulftse Boys om de begeleiding 
van alle jeugd tijdens wedstrijden eenzelfde en 
herkenbare uitstraling te geven. De sponsorcommissie 
probeerde sponsoren warm te maken voor deze vorm 
van sponsoring bij de jongensteams. Zij kwam uit bij 
AVU klimaatbeheer en Nordic Fire kachels; “warmte” is 
immers hun business. 

De eigenaren Marc Sollman van AVU Klimaatbeheer 
en Tom Wanders van Nordic Fire, beiden woonachtig 
in Ulft, dragen Ulftse Boys al jaren een warm hart toe. 
Ulftse Boys kon door hun geste één van haar wensen 

realiseren en de twee bedrijven krijgen waar voor hun 
geld en herkenbaarheid terug. 

Over AVU: AVU b.v. is een installatietechnische 
groothandel en importeur van diverse gerenommeerde 
merken op het gebied van luchtverwarming, 
vloerverwarming, (balans)ventilatie, luchtgordijnen en 
airconditioning. AVU b.v. werkt aan duurzame relaties en 
staat haar klanten daarom bij met gedegen advies en 
ondersteuning tijdens de installatie. AVU is gevestigd in 
Ulft. Meer info op AVU-bv.nl

Over Nordic Fire: Nordic Fire is een Nederlands bedrijf 
dat cv- en houtkachels en pelletkachels ontwikkelt, 
produceert en verkoopt via een dealernetwerk in 
Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. Nordic 
Fire richt zich op de ontwikkeling van hoogwaardige 
kwaliteitskachels. Nordic Fire is gevestigd in ’s 
Heerenberg. Meer info op nordicfire.nl

COACHJASSEN VOOR ALLE 
JEUGDLEIDERS JONGENSTEAMS
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JO10-1
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Finn, Siem, Sep, Job, Leon en Fendi, Onderste rij v.l.n.r.: Sem, Yaser en 
trainers/leiders Mike Geurtsen, André Klaassen en Jacco te Kaat

JO10-2
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Cas, Daan, Cem, Liam, Lieve en Kaan, Onderste rij v.l.n.r.: Kaan, Teun, Stef 
Nieuwenkamp, Bram Grob en Sjoerd Raben

JO10-3
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Ayke, Nout, Owen, Yari, Tijn en Niels, Onderste rij v.l.n.r.: Dilan, D’Angerlo en 
Martijn van Betuwe (leider), Op de foto ontbreken: speler Len en leiders Ivo Hoenink en Arno 
Messing

Sponsor: 
Humankind 
kinderopvang 
en –ontwikkeling 
(voorjaars-
competitie)

Sponsor: 
Humankind 
kinderopvang 
en –ontwikkeling 
(najaarscompetitie)

Sponsor:
Humankind 
kinderopvang 
en –ontwikkeling 
(voorjaars-
competitie)



DR. ARIENSSTRAAT 13 • 7071 AH  ULFT

www.peters-interieur.nl

Huis opknappen? 
Loop dan eerst 
bij ons binnen® 

voor een compleet 
assortiment en 

advies.
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ST: ULFTSE BOYS/GWVV/NVC/SDOUC 

JO9-1
Bovenste rij v.l.n.r.: Jip, Levy, Noud, Mischa, Sil en Ravi, Onderste rij 
v.l.n.r.: Siem, Mats, Marco Bennink, Jurgen Kuster en Stijn Tiecken

 

Sponsor: Juut & Co Kinderopvang (najaarscompetitie)

ST: ULFTSE BOYS/GWVV/NVC/SDOUC 

JO9-2
Bovenste rij v.l.n.r.: Gino, Delano, Tycho, Fay en Simon, Onderste rij 
v.l.n.r.: Ann, Eren, Jos Kool (begeleider) en Jeroen Rutjes (trainer), 
Op de foto ontbreken: speler Levy (afkomstig van JO9-1) en 
begeleider Pascalle van Reenen

Sponsor: Juut & Co Kinderopvang (voorjaarscompetitie)



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

 

FRAZER

 prima service!

Volg ons op FacebookVolg ons op Facebook

Grotestraat 49  |  Gendringen  |  (0315) 68 14 73  |  www.blumergendringen.nl 

Word ook lid !

vriendenkring@ulftseboys.nl



ST: ULFTSE BOYS/GWVV/NVC/SDOUC 

JO9-3
Bovenste rij v.l.n.r.:  Julian, Stan, Sipke, Jesse, Stijn en Berke, 
Onderste rij v.l.n.r.: Benji  en trainers/leiders Chris Velthausz, Sander 
van Asselt en Arjan Böhmer 

Sponsor: Juut & Co Kinderopvang (najaarscompetitie)

ST: ULFTSE BOYS/GWVV/NVC/SDOUC 

JO9-4
Bovenste rij v.l.n.r.:  Gido, Mels, Sem (naar JO9-5 gegaan), Lucas, Sil 
en Gijs (naar JO9-5 gegaan), Tweede rij v.l.n.r.: Nino, Quint, Brenn en 
Marco, Onderste rij v.l.n.r.: Emiel Hofmeijer, Roel ten Broek, Sander 
Gries en Rinus Stravers

Sponsor: Juut & Co Kinderopvang (voorjaarscompetitie)
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PARTYPAN
Snel en makkelijk

PARTY-
PAN M
90 stuks geselecteerd voor u

€ 32,50*

PARTY-
PAN XL
180 stuks geselecteerd voor u

€ 57,50*

* Borg Party-pan € 20,00

PANNEKLAAR.NL

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

Airconditioning
Ventilatie
Luchtgordijnen
Vloerverwarming
Luchtverwarming
Warmtepompen
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Op een herfstachtige zaterdagmiddag 
ben ik richting Gendringen gefietst. 
Eenmaal op de plaats van bestemming 
aangekomen wordt de voordeur geopend 
door “de door velen geprezen als beste 
keeper ooit” Charles Besselink.

Charles is voor mijn komst al diep in 
zijn eigen archief gedoken; wat een 
prachtige verzameling aan Boys-
geschiedenis. Foto’s, krantenknipsels, 
wedstrijdverslagen en zelfs een paar oude 
voetbalschoenen liggen op tafel, klaar om 
al zijn verhalen kracht bij te zetten.

Een door Gerry Wissink georganiseerde 
werklozentoernooi blijkt het begin van zijn 
keeperscarrière te zijn 
geweest. Coach Peter 
Aalders had voor zijn 
eigen team voetballers 
genoeg, maar zocht 
nog een keeper. Deze 
plek werd door Charles 
zo succesvol ingevuld 
dat hij binnen no-time 
ingeschreven werd als 
lid van Ulftse Boys, in het 
toenmalige 5e elftal.

Lang duurde de carrière in het 5e niet. 
Door een blessure van René Messink, 
keeper van het 3e, nam Charles zijn plaats 
in en zo kwam hij in beeld bij de trainer 
van de eerste selectie: Eric Detiger.

Detiger was zo onder de indruk, dat 
Charles een jaar na zijn aanmelding het 
doel van het eerste elftal al verdedigde.
Veel oud-trainers zoals Marcel Lötters, 
Bert Baarslag, Gerrie Jansen, Gerrit en 
Henk “Charly” Bosveld passeren de revue. 
Vooral de trainingen van Henk Bosveld 
waren altijd hard en vrij van regels. Charles 
herinnerde zich dat de meetrainende 
oefenmeester op een training, na een 

tackle door een speler, zijn been brak.

In het begin van de jaren negentig 
keept Charles op zijn best. Regelmatig 
verschijnen er verslagen in de krant waar 
verslaggevers zijn reddingen omschrijven 
als katachtig; als een panter die op zijn 
prooi duikt!

Dit alles blijft niet onopgemerkt. Scouts 
van Go Ahead Eagles nemen contact op 
met het bestuur van Ulftse Boys en willen 
Charles naar Deventer halen, maar dan 
slaat het noodlot toe. Tijdens de wedstrijd 
tegen B&O uit Apeldoorn scheurt hij zijn 
voorste kruisband af. Het contract ligt dan 
al in de bestuurskamer van de Ulftse Boys, 

maar zal door dit incident 
nooit worden getekend.

De schoenen die hij 
tijdens deze wedstrijd 
heeft gedragen staan op 
tafel, hij heeft ze nooit 
weg kunnen gooien. 
Het gras is er inmiddels 
af, maar de pijnlijke 
herinnering aan die 
gebeurtenis blijft.

Na deze blessure knokt hij zich terug in de 
selectie en prachtige wedstrijden volgen.
Zo ook de bekerwedstrijd tegen 
dorpsgenoot S.D.O.U.C. De reguliere 
speeltijd eindigt, mede door zijn 
fantastische reddingen, in een gelijkspel 
en de wedstrijd wordt door penalty’s 
beslist. Charles pakt een penalty en zo 
wint, voor de ogen van ruim tweeduizend 
toeschouwers, Ulftse Boys de wedstrijd.

Na een tweede kruisband blessure is 
het dan echt voorbij, een carrière vol 
prachtige wedstrijden en zoals ik heb 
gemerkt, vol prachtige verhalen.

CHARLES BESSELINK, 
BESTE KEEPER OOIT!
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JO8-1
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Dean, Jurre, Mees, Wess, Finn en Hidde, Onderste rij v.l.n.r.: Sil, Mitchel, 
Roos en leiders Ralf Mollevanger, Marijn Roes en Mark Feukkink

JO8-2
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Bas, Stef, Quinn, Cas, Dex en Swen, Onderste rij v.l.n.r.: Wes, Sil en leider 
Wouter Kooistra, Op de foto ontbreken: speler Finn en Nick van Ewijk (trainer/leider)

JO8-3
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Levi, Rik, Jesse, Dex, Tong en Rosanne, Onderste rij v.l.n.r.: Marleen, 
Thijmen, Harry Heijs en Nicky Böttcher

Sponsor: 
Juut & Co 
Kinderopvang 
(najaarscompetitie)

Sponsor: 
Juut & Co 
Kinderopvang 
(voorjaars-
competitie)

Sponsor: 
Juut & Co 
Kinderopvang 
(najaarscompetitie)



 
 
 

ETL Halberg Accountants en Adviseurs 
O. Oude Aaltenseweg 10b - 7051 HA Varsseveld 

                           Tel: 0315-357210 Member of 

          
WWW.HALBERG.NL 
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JO7-1
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Krijn, Merl, Jurre, Joey, Milan en Bratt, Onderste rij v.l.n.r. Finn en leiders 
Wessel Smits en Barry Löwenthal, Op de foto ontbreekt: speler Mats

Sponsor: 
Juut & Co 
Kinderopvang 
(voorjaars-
competitie)

JO7-2
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Ties, Imran, Daan, Leff, Jari en Johnny, Onderste rij Siem, Liam, Sten, 
Freddie Berendsen en  Dennis Sessink, Op de foto ontbreken: spelers Quinn en Levin en 
trainer Johnny Hakfoort

WELPEN
ST: ULFTSE 
BOYS/GWVV/
NVC/SDOUC

Bovenste rij v.l.n.r.: Jelle, Muck, Devanno, Davy en Miraç, Tweede rij v.l.n.r.: Des, Levi, Joep 
en Max, Derde rij v.l.n.r.: Valesca, Valana en Alex, Onderste rij v.l.n.r. Yuri, Jop en Raff, Op de 
foto ontbreken: Lucas en Tigo. Deze groep wordt begeleid door Bram Teunissen en 
stagiaires Jannick te Pas en Matthijs Wolters

Sponsor: 
Juut & Co Kinder-
opvang (najaars-
competitie)



Met deze informatie over Liam ben ik op de fiets 
gesprongen om verderop ons oudste lid Theo Geerts te 
interviewen; een boysman in hart en nieren. Bij aankomst 
zit Theo al heerlijk te snuffelen in oude Boys-documenten 
en op tv speelt De Graafschap tegen de Eagles; treffender 
kan het niet.

Theo, waar ben je met voetballen begonnen en met 
wie zoal? In de wei van Toon Borkes, links over het slootje 
achter de Bult, ben ik op mijn 15e begonnen en dat was 
ver voordat Ulftse Boys werd opgericht. Ik speelde toen 
samen met jongens als Jan Tersteeg, Johan Michelus, 
Jo Rijntjes, Bernard Heutink, de gebroeders Schadron,  
Bennie Geerts en Gerrie Boerakkers. We speelden in zwart-
wit gestreepte shirts en we moesten ons wassen in oude 
DRU-wasbakken met water uit de strang. 

Hoelang heb je bij de Boys gevoetbald? Ik ben bij de 
junioren van SDOUC begonnen, maar toen de Boys werd 
opgericht heb ik jarenlang in het eerste gespeeld van 3e 
klas GVB tot en met de 4e klas KNVB.

Herinner je nog de bal 
van de beginjaren?  
Jazeker; dat was 
een leren buitenbal 
bestaande uit een 
binnenbal en een luts; 
dit was een veter die je 
goed moest aantrekken 
en wegstoppen anders 
was koppen geen 
pretje; menig speler 
verliet dan ook met een 
hoofdwond het veld. 

Wat vind je van de huidige samenwerking met NVC, 
GWVV en SDOUC? Een goed initiatief en ik zou het alleen 
maar toejuichen dat dit leidt tot één grote fusieclub; super 
belangrijk dat de jeugd aan het voetballen blijft. 

Kom je nog vaak bij de boys? Ik kom bijna elke 
thuiswedstrijd. Auto rijden is onverantwoord dus kom ik 
met mijn scootmobiel. Ik kijk graag omdat het voetbal 
veelzijdiger is geworden en meer conditie vergt. Bij ons 
hoefde we destijds -in verhouding-  minder te doen; 
iedereen had maar een deel van het veld zoals Rooie Bart 
Aalders en Bennie Hofmeijer op de back en mijn broer 
Henk op het middenveld. 

Na afscheid genomen te hebben van Theo bedacht ik 
me hoe bijzonder deze ontmoetingen zijn. Ik hoop dat 
Liam over 85 jaar ook een balletje mag opgooien. 
Misschien, op zijn beurt, weer naar “een Geerts”.

Ze verschillen in leeftijd 85 jaar. Liam is zes jaar en 
Theo heeft de respectabele leeftijd van 91 jaar. 
Beiden zijn ze lid van Ulftse Boys en vertellen over 
hun belevenissen bij de club.

Eerst het interview met, ten tijde van het interview, ons 
jongste lid: de 6-jarige Liam Yntema. Bij aankomst in 
huize Yntema zitten vader Sabe en moeder Wendy al 
gezellig  aan de keukentafel. Zusje Fleur toont mij trots 
haar Barbiepoppen en Liam zit en wipt van spanning 
op zijn stoel. Na de eerste kop koffie stel ik hem direct 
mijn eerste vraag en hij brandt onmiddellijk los.

Hoe lang ben je al op voetbal Liam en wie zijn je 
vriendjes? 
Eerst was ik bij de kleutersport en nu speel ik bij JO-7 
waar Ties, Jari, Daan, Robinho, Imran en mijn neef 
Jory mijn vriendjes zijn en mijn vriendjes Max en Jelle 
zijn nog bij de kleutersport. Mama Wendy vult aan dat 
Liam tussendoor nog even gestopt is want Liam vond 
dat voetballen op een veld hoort en niet in de zaal. 
Daarna ging hij op zijn 6e weer lekker bij de Boys op 
het gras voetballen. 

Op welke plek 
speel je het liefst en 
waarom ging je op 
voetbal? Ik ben slecht 
in keepen maar ik kan 
goed overspelen en wil 
ook niet altijd de goals 
maken. Voetballen in de 
regen vind ik niet leuk, 
maar een echte vette 
sliding maken is super 
cool. Ik ben op voetbal gegaan om later 80 miljoen te 
verdienen en omdat oom Marco (red.: Marco Menke) 
en neef Jory ook op voetbal zitten.

Wat vind je het lekkerste eten? Patat is direct zijn 
antwoord. Voor of na de wedstrijd, dit maakt hem niet 
uit. Zijn zusje Fleur wil ook wel dat we haar kipnuggets 
noemen in dit interview. 

Wie zijn je favoriete voetballers? Oom Marco en 
neef Jory zijn mijn favoriete voetballers want ze zijn 
heel goed, kunnen hard rennen en maken veel goals. 

Hoe oud denk je dat het oudste lid van Ulftse 
Boys is? Super oud, dus zeker 40 jaar. Toen ik zei dat 
het veel meer is en zelfs ouder dan papa, moest het 
volgens hem wel 49 jaar zijn.

INTERVIEW MET HET 
JONGSTE EN OUDSTE LID
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MetaalTechniek
Ter Horst

Klaar voor de toekomst!

Ter Horst Metaaltechniek – 

onderdeel van de Ter Horst 

Groep - is gespecialiseerd 

in allerhande metaal 

technische oplossingen 

voor de overheid, 

bedrijven en voor 

p a r t i c u l i e r e n . 

Ter Horst MetaalTechniek
Breukelaarweg 19, Varsseveld

www.terhorst-metaaltechniek.nl 

 0315-230268



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 


