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26 september 2021

We hebben lang uitgekeken naar het 
moment dat weer competitiewed-
strijden met publiek kunnen worden 
gespeeld.  In de 4e klasse C van afde-
ling Oost mag Ulftse Boys vandaag 
aftrappen op ’t Oerseveld tegen SJO/
SSA HMC ‘17. 

Medio augustus begonnen de man-
nen van trainer Meerdink aan de 
voorbereiding van dit seizoen. De 
oefenwedstrijd tegen Doesburg, die 
gewonnen werd met 1 - 3, was een 
mooie opsteker richting het toernooi 
in Babberich en de bekerwedstrijden 
die daarna volgden. Volgens Meer-
dink had Ulftse Boys op het Frans van 
de Zandtoernooi in de finale moeten 
staan want er werd goed en degelijk 
gespeeld. Die troostfinale om de 3e 
en 4e plek, werd met winst afgeslo-
ten. 

De poule van de bekerwedstrijd 
kende een variatie van teams uit de 
3e, 4e en 5e klasse KNVB. Twee wed-
strijden werden gewonnen. De wed-
strijd die niet werd gewonnen was in 
sportief opzicht bezien, wellicht de 
beste wedstrijd. Ulftse Boys speelde 
namelijk zeer verdienstelijk tegen 3e 
klasser vv Doetinchem. In de 70e mi-

nuut was de stand 1-2 door goed en 
collectief spel. Helaas volgde daarna 
een opeenstapeling van persoonlijke 
fouten waardoor de eindstand 1-4 
werd. Terugkijkend op deze beker-
wedstrijden, stelt Meerdink: “Ik ben 
erg tevreden over het vertoonde spel 
en ik zie dat de spelers de variatie van 
spelsystemen waar op we trainen, 
goed oppakken”. 

De selectie bestaat uit een grote 
groep, gemêleerd van jong tot oud. 
Jaap Bouman en Thom Wassink ma-
ken geen deel meer uit van het team. 
Twee oudgedienden zijn weer terug 
van weggeweest, Jordy Schepers en 
Sjoerd te Boekhorst. Op basis van de 
afgelopen bekerwedstrijden 
is nu al te merken dat Sjoerd 
door zijn ervaringen bij zater-
dag-hoofdklasser AZSV voor 
dit team van grote waarde zal 
zijn.  
 “We zijn als spelers en als 
team klaar voor de competi-
tie. Als we het getoonde spel-
niveau in de afgelopen wed-
strijden doorzetten dan staat 
ons een mooi seizoen te wach-
ten” zo stelt Meerdink. “Nu de 
wedstrijden weer met publiek 
mogen worden gespeeld, 

geeft dat weer extra glans en motiva-
tie om er vol tegen aan te gaan”. 
 Wedstrijd van vandaag
In het seizoen 2020/2021 kende 
HMC’17 een goede start en wist des-
tijds alle drie gespeelde wedstrijden 
te winnen, waaronder met 4-0 van 
Ulftse Boys. HMC’17 heeft dit sei-
zoen de bekerwedstrijden echter met 
minder positief resultaat afgesloten. 
Zij zullen dan ook getergd zijn om 
vandaag deze tendens te kantelen. 
Al met al redenen voor Ulftse Boys 
om van af het begin van de wedstrijd 
geconcentreerd en scherp te spelen. 
We wensen onze jongens heel veel 
succes toe. 

Competitie 2021-2022 van start!



Kijk voor het laatste nieuws op www.ulftseboys.nl.
Voor vragen of suggesties rondom sponsoring en reclame: sponsoring@ulftseboys.nl.
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Scheidsrechter
De heer A.G.N. Bos

Programma deze week  ruststand uitslag
Ulftse Boys – HMC’17 …-…         …-…
GWVV – SC Meddo …-…         …-…
FC Dinxperlo – Keijenb B …-…         …-…
Etten – Ajax B …-…         …-…
KSV – AD ’69 …-…         …-…
FC Bergh - Kilder …-…         …-…
MEC - ’t Peeske  …-…         …-…

Eerstvolgende thuiswedstrijd 
10 oktober 2021 om 14.00 uur
Ulftse Boys - Etten

Tegenstander van vandaag
Zondag 26 september 2021, 14.00 uur

Hoofdsponsor v.v. Ulftse Boys

Competitiestand 4e Klasse C
Team G W GL V P
1 t Peeske  0 0 0 0 0
2 AD ’69  0 0 0 0 0
3 Ajax B  0 0 0 0 0
4 Etten  0 0 0 0 0
5 FC Bergh  0 0 0 0 0
6 FC Dinxperlo 0 0 0 0 0
7 GWVV  0 0 0 0 0
8 Keijenburgse Boys 0 0 0 0 0
9 Kilder  0 0 0 0 0
10 KSV  0 0 0 0 0
11 MEC  0 0 0 0 0
12 SC Meddo 0 0 0 0 0
13 SJO/SSA HMC ’17  0 0 0 0 0
14 Ulftse Boys  0 0 0 0 0

Wedstrijdsponsor  Ulftse Boys -  SJO/SSA HMC’17

Afscheid van Jaap Bouman en Thom Wassink
Vanmiddag wordt 
formeel afscheid 
genomen van 
twee spelers die 
zich jarenlang 
verdienstelijk 
hebben gemaakt 
bij het eerste 
elftal. Dat zijn 
keeper Jaap 
Bouman en spits 
Thom Wassink. 
Beide mannen worden voorafgaand aan de wedstrijd door hun oud-
teamgenoten bedankt.. 

Spaaracties met opbrengst 
voor onze vereniging

Deze en komende maand zijn er diverse 
spaaracties waarvan de opbrengst ten goede 

komt aan onze vereniging. Albert Heijn heeft de 
actie Voetbalpassie en sinds 18 september loopt 

de Grote Club actie. 

Vanaf 4 oktober kunnen leden van de Rabobank 
onze vereniging steunen in het kader van de 

Rabobank Club Support. 

Let op: klant zijn is iets anders dan lid zijn van de Rabobank. 
Rabobank-klanten kunnen aanmelden als lid van de Rabobank via de 
Rabo App of via Rabo Internetbankieren. Kijk bij ”zelf regelen” en dan bij 
”lidmaatschap”. Doe dit voor 28 september a.s. zodat je met je stem 
onze vereniging kunt steunen met een geldbedrag.

Tonnie Feukkink Schilderwerken
voor al uw schilder- behang- en glaswerk


