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10 oktober 2021

Ulftse Boys is goed begonnen aan de 
competitie 2021-2022. Een korte te-
rugblik op de gespeelde wedstrijden.

29 september: 
Ulftse Boys – HMC’17: 2 - 1
De eerste competitiewedstrijd werd 
afgetrapt tegen SJO/HMC ’17. Ulftse 
Boys begon scherp aan de wedstrijd 
met veel druk naar voren. Binnen 
twee minuten kon al worden gejuicht 
doordat Sjoerd de bal voor het doel 
gaf en deze door een eigen goal in het 
netje viel. Het resterende deel van de 
eerste helft had Ulftse Boys enkele 
grote kansen maar deze afmaken luk-
te maar niet. In de 80e minuut scoor-
de Ulftse Boys dan toch de 2-0. Na 
een goede aanval kreeg Koen de bal 
aan de linkerkant, zette de bal ver-
volgens laag voor in de zestien waar-
door Sjoerd de bal achter de keeper 
kon schieten. In de 89e minuut kreeg 
Geert de bal ongelukkig op zijn arm, 
de scheids zag daar een penalty in. 
Het lukte Hidde niet om de penalty te 
stoppen en zo werd het 2-1.

3 oktober: Ajax B - Ulftse Boys: 1 - 5               
Vanaf het begin van de wedstrijd 
zette Ulftse Boys veel druk; binnen 
enkele minuten stond 0-1 op het 
scorebord. Stefan kopte een corner 
strak binnen. In plaats van de score 
te vergroten werden de ‘boys’ slor-
diger aan de bal. In dit slordige spel 

kreeg Ajax Breedenbroek enkele 
mogelijkheden om zelf te scoren. Bij 
rust was de stand echter nog steeds 
0-1. Ajax Breedenbroek begon goed 
aan de tweede helft en wist dit ook 
direct om te zetten in een doelpunt. 
Daarna ging de knop om bij Ulftse 
Boys. De taken werden uitgevoerd 
zoals die waren besproken in de rust. 
De druk van de ketel was er af toen 
Cas met zijn afstandsschot de ‘boys’ 
op een 1-2 voorsprong zette. Op dat 
moment knakte er ook iets bij Ajax 
Breedenbroek: binnen 5 minuten was 
de tussenstand 1-4. Stefan tekende 
de 1-3 (penalty) aan en de 1-4 werd 
gemaakt door Harm. Harm was ook 

diegene die zorgde 
dat de eindstand 1-5 
werd.  

Wedstrijd 
van vandaag                                                                                                         
Vandaag staat een 
derby op het pro-
gramma: buurtver-
eniging Etten is de 
tegenstander. De 
eerste competitie-
wedstrijd speelde 
Etten tegen Ajax 

Breedenbroek en was de uitslag 1-1. 
Etten wist de tweede wedstrijd niet 
te winnen. Voor Etten is er veel aan 
gelegen om uit deze wedstrijd ten 
minste één punt te behalen. Ulftse 
Boys wil haar puntenreeks voortzet-
ten. Een derby brengt altijd spanning 
met zich mee: een interessante wed-
strijd ligt dan ook in het verschiet!

Afscheid Chiel Gerritsen
Vorige thuiswedstrijd is op het 
hoofdveld afscheid genomen 
van 2 kanjers: Jaap Bouwman en 
Thom Wassink. Kort daarvoor 
werd bekend dat een andere 
kanjer, Chiel Gerritsen, niet meer 
zal meespelen in het eerste elftal. 
We zullen op een ander moment 
op een 
gepaste 
wijze Chiel 
bedanken 
voor al die 
jaren dat 
hij zich 
heeft in-
gezet voor 
Ulftse Boys. 

De eerste zes punten zijn binnen



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
J.M.A. Lucassen

Pupil van de week

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

Eerstvolgende thuiswedstrijd 
31 oktober 2021 om 14.00 uur
Ulftse Boys - MEC

Tegenstander van vandaag
Zondag 10 oktober 2021, 14.00 uur

Hoofdsponsor v.v. Ulftse Boys

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

Wedstrijdsponsor  Ulftse Boys -  Etten

Kantine kent een afgeschermde zitgedeelte                                                                           
Onze kantine is geopend voor afhalen alsmede voor verblijf in het 
zitgedeelte. Toegang tot het afgeschermde zitgedeelte van onze 
kantine is echter alleen mogelijk op vertoon van een geldig coronatoe-
gangsbewijs. Deze regel geldt voor 13 jarigen en ouder. Een coronatoe-
gangsbewijs is niet nodig als u dranken en versnaperingen via het 
afhaalloket besteld en deze buiten nuttigt. 
Tijdens de wedstrijd van het eerste elftal is zoals gebruikelijk, de 
koffiecorner die naast de tribune staat, geopend.

Albert Heijn actie levert Ulftse Boys 
612,- euro op!
Wij bedanken alle supporters die via de actie Voetbalpassie hun 
spaarpunten aan Ulftse Boys hebben geschonken. In totaal is er 612 
euro gespaard. We zijn erg blij met dit bedrag. We gaan dit bedrag 
inzetten voor een activiteit bij de jeugd. 

Grote Clubactie                                                                                                                     
Ook dit jaar doet Ulftse Boys mee 
aan de grote club actie. Naast de 
gewone loten is het ook mogelijk 
om loten digitaal te kopen, via een 
QR-code. Door het scannen van de 
QR-code komt u terecht bij de optie 
aankopen van loten. Een lot kost € 
3,00. Daarvan komt € 2,40 ten 
goede aan Ulftse Boys.

Wat een handige en snelle moge-
lijkheid om onze vereniging een 
extra steuntje in de rug te geven!  


