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31 oktober 2021

10 oktober Ulftse Boys - Etten 2-2
In deze streekderby begonnen de gas-
ten uit Etten sterk en met veel ener-
gie aan de wedstrijd. Na een kwartier 
spelen kreeg Etten een vrije trap van 
waaruit ze wisten te scoren: 0-1. Het 
spel van Ulftse Boys werd vanaf dat 
moment iets verzorgder en creëer-
den ze enkele kansjes. In de 35e mi-
nuut besloot Koen het van afstand 
te proberen met links en wist de Et-
tense keeper te passeren, 1-1. De 
bezoekers kwamen echter vrijwel di-
rect daarna weer op voorsprong: een 
snel genomen vrije trap van achteruit 
resulteerde in een één op één kans. 
Keeper Hidde werd omspeelt en de 
1-2 werd binnengetikt. In de tweede 
helft kregen beide ploegen een aan-
tal kansjes. In de 72e minuut draait JP 
knap weg bij zijn directe tegenstan-
der, wordt vervolgens gevloerd en 
krijgt een penalty mee. Stefan benut 
de penalty, al zat de Ettense doelman 
akelig dichtbij. De stand was weer ge-
lijk (2-2). Grote kansen bleven uit tot-
dat JP in de slotseconden een bal ra-
kelings voorlangs volleerde, dit bleek 
de laatste actie van de wedstrijd. Met 
een stand van 2-2 werden de punten 
verdeeld.

24 oktober 
GWVV-Ulftse 
Boys 4-3
Een wedstrijd 
tegen GWVV 
staat te boek 
als “de derby”: 
er was dan ook 
veel publiek. In 
het begin kre-
gen de Boys 
moeilijk grip 
op het offensieve 
spel van de man-
nen uit Varsselder. Dit resulteerde in 
enkele mogelijkheden voor GWVV. In 
de 28e minuut was het dan ook raak. 
De snelle aanvaller werd 1 op 1 gezet 
en schiet de bal met een stift over 
Nino: 1-0.  Na de tegengoal wordt 
Ulftse Boys wakker en spelen ze met 
iets meer druk. Pas in de blessuretijd 
van de eerste helft leidt dat tot een 
doelpunt: Geert Althoff legt de bal 
perfect klaar voor Harm Keuben die 
de bal in de goal kopt. In de tweede 
helft was het al snel raak voor de 
thuisploeg en in de 58e minuut wordt 
het 3-1. In de 83e minuut wordt de 
aansluitingstreffer gemaakt door Cas 
Heuvels. Bij de stand van 3-2 krijgt 
Ulftse Boys weer hoop, maar dit is 
snel weer voorbij. Een minuut later 
scoort GWVV de 4-2 op het score-
bord. Dit is de eindstand en blijven, 
na een doelpuntrijke zondagmiddag, 
de punten in Varsselder. 

Wedstrijd van vandaag 
Vandaag is de tegenstander MEC uit 
Miste, de vereniging waar trainer 
Martijn Meerdink zijn roots heeft lig-
gen. Vanuit dat oogpunt bezien krijgt 
deze wedstrijd daardoor net een 
beetje extra lading. MEC is thans hek-
kensluiter in deze competitie en zul-

len deze zondag op jacht gaan naar 
een overwinning om zo het tij voor 
hen te keren. Een levendige voetbal-
wedstrijd ligt in het verschiet. 

Vrouwen 1
De competitie van Vrouwen 1 is ook 
weer aardig op weg. Er is echter spra-
ke van een redelijk groot verschil in 
aantal afgewerkte wedstrijden. Het 
is daarom moeilijk in te schatten hoe 
de onderlinge krachtsverhoudingen 
liggen. Tot u toe heeft het team Vrou-
wen 1 de twee wedstrijden die zij 
hebben gespeeld, met winst afgeslo-
ten. We blijven hun prestaties op de 
voet volgen!

Boys beleeft weinig plezier 
aan derby’s

Foto gekregen van Iris Epping Fotografie



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
H.G. Brussen

Pupil van de week

Programma deze week    ruststand  uitslag
Ulftse Boys – MEC     …-…      …-…
Etten – KSV     …-…      …-…
FC Bergh – Ajax B     …-…      …-…
Kilder – AD‘69     …-…      …-…
Meddo – ‘t Peeske     …-…      …-…
HMC ‘17 – Keijenburg B    …-…      …-…
FC Dinxperlo - GWVV    …-…      …-…

Eerstvolgende thuiswedstrijd 
21 november 2021 om 14.00 uur
Ulftse Boys - Keyenburgse Boys

Tegenstander van vandaag
Zondag 31 oktober 2021, 14.00 uur

Hoofdsponsor v.v. Ulftse Boys

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

Wedstrijdsponsor  Ulftse Boys -  MEC

Nieuwe wedstrijdposter seizoen 2021-2022                                                                                                                           
Onlangs is een nieuwe teamfoto seizoen 2021-2022 gemaakt. Deze foto 
wordt ook gebruikt op de wedstrijdposters. Een wedstrijdposter wordt 
opgehangen bij diverse sponsoren van Ulftse Boys. We bedanken IJsel-
stroom, Gergotal B.V., Cor Putman, Peters interieur, Eten bij André,  Rob-
ben Schilder Stoffeerder Stylist, Administratiekantoor Alfthoff, Mecking’s 
Sportshop, café-cafetaria De Veldmuis en Panneklaar voor hun bereid-
heid om 
de wed-
strijdpos-
ter in de 
dagen 
vooraf-
gaand aan 
de thuis-
wedstrij-
den op te 
hangen. 

Grote Clubactie
De Grote Clubactie loopt nog de hele 
maand november. Naast gewone loten is 
het ook mogelijk om loten digitaal te ko-
pen, via een QR-code. Door het scannen 
van de QR-code kom je terecht bij de optie 
aankopen van loten. Je ontvangt je aange-
kochte loten per mail. Een lot kost € 3,00. 
Daarvan komt € 2,40 ten goede aan Ulftse 
Boys.
Nog geen lot gekocht? Maak gebruik van 
de QR-code en sla je slag!
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