
TEAM 1 IN EERSTE DIVISIE 
 
Ja, ja, jullie lezen het goed!!! Zo’n maandje gelden kregen we via de commissie 
wedstrijdwezen van Badminton Nederland de melding, dat ons eerste in aanmerking 
kwam voor een vrijgevallen plek in de landelijke 1e divisie. Hoe werkt dat eigenlijk? 
Alle teams, die als 2e en 3e zijn geëindigd in de 2e divisie, krijgen de mogelijkheid aan 
te geven of ze willen promoveren als er teams wegvallen in de ere- of eerste divisie. 
Ons eerste had een prima seizoen gehad, werd 3e, dus ook UBC 1 stond op die lijst. 
Vervolgens werd ons die optie voorgelegd. Er was een 1e divisie team teruggetrokken, 
sommige teams op die lijst hadden aangegeven niet te willen promoveren of hadden 
niet op de vraag gereageerd. Nog nooit in de UBC-historie was een UBC-team op dit 
niveau uitgekomen: de Jupiler league in badmintonland, om maar een vergelijking 
met het voetbal te maken:  

 
Ulftse BC 1 op eenzelfde niveau als De Graafschap 

TOP TOCH !?!?!?!?! 
 
Wat te doen, was de vraag??? We hebben er geen seconde over getwijfeld. Tessa, 
Femke, Koen en Dave, bij blessureleed af en toe aangevuld met speelsters/spelers van 
team 2, hebben er in de 2e divisie hard voor geknokt en zien deze promotie net als 
trainer Bart als een mooie kans om op het één na hoogste niveau uit te komen. Tevens 
is het een prachtige bekroning van het trainingswerk, dat door Fred Besselink 
gedurende al die jaren tot zijn overlijden en de laatste 2,5 jaar door Bart in onze club 
is geïnvesteerd. We grijpen de kans dan ook met beide armen aan. 
Uiteraard moet er het nodige geregeld worden, want het spelen in de 1e divisie vergt 
extra voorbereiding, training en randverschijnselen in vergelijking met wedstrijden 
op lager niveau, maar dat hebben de spelers, Bart als trainer en ook de club er dubbel 
en dwars voor over.  
Tweede divisie spelen met maar 2 dames en 2 heren is al heel erg pittig, op die 
manier eerste divisie spelen is bijna niet te doen. De planning is dan ook om met 3 
dames en 3 heren te spelen. Er zijn gesprekken met een extra dame die dit niveau 
goed aankan, de extra heer gaat waarschijnlijk uit team 2 komen. Daar hebben we 
overigens alle vertrouwen in, want alle spelers van team 2 knokken er ook hard voor. 
Ons eerste zal het beslist niet makkelijk krijgen in de 1e divisie, maar is zeker niet 
gedoemd om gelijk weer te degraderen. Dat heeft de laatste wedstrijd in het kader van 
de Carlton Cup tegen Smashing 1 uit Wychen wel bewezen, waarvan (overigens 
zonder Dave, en met Thijs/Patrik in het MD als vervangers) weliswaar met 0-5 werd 
verloren, maar waar team 1 zeker niet van de baan werd geveegd. En dan hebben we 
het met Smashing 1 over een team, dat komend seizoen in de eredivisie zal 
acteren!!!!! 
Tot slot is het ook mooi om de Achterhoek meer op de badmintonkaart te zetten. 
Lucratief voor de badmintonliefhebbers uit onze regio om dichtbij badminton op 
hoog niveau te kunnen zien. Sterker nog, we zullen alle support nodig hebben om 
mooie resultaten te behalen. Voor clubs in de “buurt”, die dit niveau spelen of 
gespeeld hebben gespeeld, moeten we al naar Arnhem (Beca 2000) of Hengelo (O) 
(Elo United). En da’s toch een behoorlijk eind weg. 
 
De eerste divisie: Een enorme uitdaging voor ons cluppie en vooral ook 
voor de trainer en de speelsters en spelers van team 1. 
 


