
Op 23 november speelde ons eerste 
team thuis tegen RKPSC. Afgelopen zon-
dag stond de wedstrijd uit tegen Kilder 
op het affiche.

Ulftse Boys – RKPSC 
De thuisploeg leek nerveus aan de wed-
strijd te beginnen en kansen werden er 
niet tot nauwelijks gecreëerd. Roel    
Gebbinck stuurde in de 21e minuut met 
een prachtige boogbal de razendsnelle 
Rik Perloy weg, die uiterst koel inschoot: 
1-0!

Enkele minuten na de openingstreffer 
kon Roel Gebbinck de score verdubbe-
len na een geweldige pass van Rik         
Perloy. Hij kapte twee tegenstanders uit 
en bedacht zich geen moment. Het 
schot werd echter gekraakt.
Even later echter werd de  bal door RKP-
SC vanaf een meter of 25 achter de kans-
loze Jaap Bouman  geramd. Met deze 
1-1 was direct de ruststand bereikt.

De tweede helft begon het elftal van 
trainer Fleming een stuk feller, en kreeg 
kansen. Weer was het Rik Perloy die op 
snelheid zijn bewaker en de keeper om-
speelde en  binnen  tikte, 2-1! 
De Boys kregen daarna via Jorn van Beek 
en Roel Gebbinck nog grote kansen op 
de overwinning.
Maar in een knotsgekke slotfase kon een 
hoekschop door RKPSC vrij ingekopt 
worden: 2-2!

Kilder – Ulftse Boys
Het eerste gedeelte van het duel stond 
vooral in het teken van ‘hotsenknotsen’ 
voetbal. Alleen de drie punten telden.
De Boys kwamen niet aan voetballen 
toe en probeerden ballen achter de ver-
dediging te gooien om de snelle voor-
hoede in stelling te brengen. Dit lukte 
meerdere malen, maar tot gevaar leidde 
dit niet.

Na 12 minuten kreeg Kilder een penalty, 
nadat de scheidsrechter een handsbal 
van Chiel Gerritsen had geconstateerd. 
Gerritsen blokte een bal richting Jaap 

Bouwman echter met de tegen zijn        
bovenlichaam gehouden arm, waardoor 
over de beslissing van de leidsman        
getwijfeld kan worden. Gelukkig voor 
het Ulftse team werd naast geschoten.
Na 20 minuten verliet Jesse Rijntjes     
geblesseerd het veld. Cas de Ruyter      
verving Jesse Rijntjes, en had deze      
wedstrijd een aantal mooie steekpasses 
in petto.

Ulftse Boys kwam gaandeweg de eerste 
helft op een 1-0 voorsprong, nadat Rik 
Perloy een foutieve pass van de Kilder 
doelman breed op rechtsbuiten Jorn van 
Beek legde, die simpel kon binnen          
tikken. 

Eerst belandde een vrije trap van Kilder 
achter Jaap Bouman, waarna ook een 
vrije trap werd binnengekopt. Het werd 
nog erger, want Kilder maakte de 3 en 
4-1. De ploeg uit Ulft ging met lege      
handen naar huis.

Huldiging najaarskampioenen
Voorafgaand aan de wedstrijd Ulftse 
Boys – vv Etten zullen de spelers en trai-
ners/leiders van de D1 worden gehul-
digd. De D1 is met de winst op 7-2 tegen 
Rijnland D1, die op de tweede plek in de 
ranglijst stond, ongeslagen kampioen 
geworden in de najaarscompetitie. 
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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
Dhr. V.Ch.M. Beunk

Programma deze week
            ruststand   uitslag
Ulftse Boys – Etten   …-…      …-…
HC ’03 - Sprinkhanen …-…      …-…
SP Rijnland - Groessen …-…      …-…
Westervoort - RKPSC …-…      …-…
Loil - MvR  …-…      …-…
’t Peeske - Kilder …-…      …-…
Angerlo V – GWVV …-…      …-…

Programma 14 december 
Etten – RKPSC
Kilder – sc Westervoort
GWVV – Ulftse Boys
Sprinkhanen – SP Rijnland 
Groessen – Loil
MvR – ’t Peeske
HC ’03 – Angerlo Vooruit

Eerstvolgende thuiswedstrijd
Zondag 25 januari 2015, 14.00 uur
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Scheidsrechter
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Pupil van de week
Jessa Derksen  ME-1 
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Ulftse Boys –  MvR 

1.   Westervoort 10 7 3 0 24 18
2.  GWVV 11 7 3 1 24 12
3.  Angerlo Vooruit 11 4 6 1 18 9
4.  HC ‘03 11 6 0 5 18 -1
5.  Loil 11 5 2 4 17 10
6.  Groessen 11 4 4 3 16 6
7.  MvR 11 5 0 6 15 -4
8. Sprinkhanen 10 3 5 2 14 9
9. RKPSC 11 4 2 5 14 1
10. Kilder 11 4 2 5 14 -3
11. ‘t Peeske 11 2 6 3 12 -5
12. Ulftse Boys 11 2 4 5 10 -13
13. Etten 11 2 3 6 9 -12
14.  SP Rijnland 11 0 2 9 2 -27
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Frans te Pas nieuwe voorzitter Ulftse Boys
Oud-voorzitter Jan Löverink benoemd als ere-lid

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 27 november 2014 is een 
bestuursverkiezing geweest. Bij deze verkiezing is Frans te Pas door de ALV 
benoemd als voorzitter van Ulftse Boys. 

Eén van de eerste bestuurlijke acties die Frans heeft uitgevoerd was het indienen 
van het voorstel aan de ALV om oud-voorzitter Jan Löverink te benoemen als 
ere-lid van de Ulftse Boys. Frans overhandigde namens de vereniging aan Jan 
een herinneringsspeld en een prachtige standaard. 
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Winterperiode

Na dit weekend worden de meer ingrijpende verbouwingswerkzaamheden 
in de kantine uitgevoerd. De kantine-activiteiten worden vanaf 8 december 
verplaatst naar een tent op het buitenterrein. 

De volgende activiteiten zijn er in de winterperiode: 
18 december 2014 Kerstborrel (aanvang 20.00 uur)

29 december 2014 Zaalvoetbaltoernooi jeugd Sporthal IJsselweide

11 januari 2015 Nieuwjaarsinstuif/openstelling nieuwe kantine

18 januari 2015 Darttoernooi Saks-Poetencup (bij Ulftse Boys)
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