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21 november 2021

31 oktober 2021: 
Ulftse Boys - MEC 5 - 0 
Na de nederlaag tegen GWVV was 
Ulftse Boys gebrand op revanche. JP 
maakt zijn rentree in de basis en be-
kroonde dit direct met een goal. Na-
dat MEC een grote kans had gemist 
na zwak verdedigen van Ulftse zijde 
maakte Twan aan de andere kant zijn 
eerste goal voor Ulftse Boys, 2-0. Na 
rust werd de derde goal gescoord 
door Cas Heuvels. Via counters liepen 
de Boys uit naar 5-0; eerst door een 
tweede intikker van Cas en daarna 
een tweede goal van Twan via een 
mooie dribbel. Al met al een terechte 
overwinning voor Ulftse Boys, maar 
op basis van de kansen van MEC mo-
gelijk wat geflatteerd. Het goede kee-
perswerk van Nino zorgde er voor dat 
MEC op de 0 bleef steken en zij uit-
eindelijk met een 5-0 nederlaag huis-
waarts keerde.

7 november 2021: 
KSV - Ulftse Boys 2-0                                                                                 
Vanwege veel blessureleed was het 
voor trainer Martijn Meerdink een 
uitdaging om alle plekken bezet te 
krijgen. Gelukkig waren er enkele 
jongens van het tweede elftal bereid 
om aan te sluiten. Ulftse Boys begon 
de wedstrijd middelmatig. KSV zakte 
veel in waardoor Ulftse Boys het spel 
moest maken. Dit lukte moeizaam 
terwijl er zeker wedstrijden zijn ge-
weest waarin dit wel goed ging. JP 
kwam via rechts nog een aantal keer 
dreigend door maar zijn schoten op 
goal waren niet gevaarlijk genoeg. 
KSV probeerde veelal met de lange 
bal iets te forceren en dit resulteerde 
in de 41e minuut in een goal. Na de 
rust was het weer Ulftse Boys dat 
veelal aan de bal was. Via de zijkant 
proberen de boys de bal in te bren-
gen maar ook nu ontbrak de felheid 
om de bal binnen te schieten. In de 
80e minuut was het wederom KSV 

die scoorde waardoor de eindstand 
op 2-0 kwam te staan. Eindconclu-
sie van het team: Snel vergeten deze 
wedstrijd en de rug rechten in de 
wedstrijden die komen gaan!

De wedstrijd van vandaag                                                                                                          
De inhaalwedstrijd van 14 novem-
ber 2021, uit tegen sv Kilder werd 
afgelast. Na twee weken “rust” ont-
vangen we thuis Keijenburgse Boys. 

Dit team staat in de competitie bo-
ven Ulftse Boys met 12 punten uit 6 
wedstrijden. Ook Ulftse Boys heeft 6 
wedstrijden gespeeld en daaruit 10 
punten behaald. De opdracht is dui-
delijk: om de aansluiting bij de top 
5 te behouden moet deze wedstrijd 
met winst worden afgesloten. Als het 
team hun belofte van de rug rechten 
waar maakt, dan ligt een spannende 
wedstrijd in het verschiet! 

Vrouwen 1  blijven scoren
Vrouwen 1 heeft vier competitiewedstrijden gespeeld. De overwinningen die 
ze hebben geboekt gaat gepaard met klinkende cijfers: 8-0, 1-4, 5-1 en 8-2. 
Op dit moment staan ze op plaats drie in de competitie en lijken de teams van 
ZZC’20 en het combinatieteam SDOUC/Ulftse Boys / GWVV hun voornaamste 
concurrenten. In de Achterhoek Cup doen Vrouwen 1 ook nog steeds mee. 
De verloren bekerwedstrijd tegen Terborg kende een mooi lichtpuntje: maar 
liefst vijf meiden uit MO19-1 maakten hun debuut bij Vrouwen 1. 

Ulftse Boys moet rug rechten



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
W.C. Menkehorst

Programma deze week
  ruststand    uitslag

Ulftse Boys - Keijenb B …-…      …-…
Ajax B - AD ‘69  …-…      …-…
Etten - FC Dinxperlo …-…      …-…
FC Bergh - HMC‘17  …-…      …-…
GWVV - MEC  …-…      …-…
Kilder - ’t Peeske  …-…      …-…
SC Meddo - sv KSV  …-…      …-…

Eerstvolgende thuiswedstrijd 
5 december 2021 om 14.00 uur
Ulftse Boys – FC Dinxperlo

Tegenstander van vandaag
Zondag 21 november 2021, 14.00 uur

Hoofdsponsor v.v. Ulftse Boys

Competitiestand 4e Klasse C
Team G W GL V P
1 AD ’69  7 6 0 1 18
2 FC Bergh  7 6 0 1 18
3 ’t Peeske  7 5 1 1 16
4 Keijenburgse Boys 6 4 0 2 12
5 FC Dinxperlo  6 3 2 1 11
6 Ulftse Boys 6 3 1 2 10
7 GWVV  7 3 1 3 10
8 Sv KSV 7 3 1 3 10
9 Etten  7 2 2 3 8
10 S.V. Kilder 6 2 1 3 7
11 SC Meddo 7 2 1 4 7
12 SJO/SSA HMC’17  7 2 0 5 6
13 Ajax B  7 0 2 5 2
14 MEC  7 0 0 7 0

Wedstrijdsponsor  Ulftse Boys -  Keyenburgse Boys

In herinnering Herman Kuiperij
Aankomende week is het een jaar 
geleden dat wij afscheid hebben 
moeten nemen van onze vrijwilliger 
Herman Kuiperij. We hebben toen 
als vereniging op grootse wijze een 
afscheidsgroet mogen regelen. 
Wij hadden graag de thuiswedstrijd 
op 21 november Hermans over-       
lijden willen gedenken. Nu echter 
geen publiek welkom is, zullen we 
dit moment opschuiven naar een   
later moment dit seizoen. 

Ulftse Boys eindigt op 5e plaats 
bij Rabobank ClubSupport
Leden van de Rabobank regio Graafschap hebben in het kader van de 
Rabobank ClubSupport via een stemming een financiële bijdrage aan 
deelnemende clubs en verenigingen mogen geven.

Ulftse Boys heeft € 1.169,82 van deze Rabobank-leden gekregen. 
Een geweldige mooie prestatie, want 
daarmee zijn wij op de 5e plek geëin-
digd van de van 535 deelnemers. We 
bedanken iedereen die een stem op 
Ulftse Boys heeft uitgebracht! 
De volledige uitslag vind je terug op de 
website van de Rabobank.  


