
UBC 1 en de Carlton Cup 2017 

Ons eerste kwam in de 3e ronde voor de eerste keer in actie en had aan Diok 1, 

dat in de 2e poulewedstrijd van de 1e ronde en in de 2e ronde beide keren van ons 

tweede team had verloren (zie ook de verslagen van team 2) nog een behoorlijk 

zware dobber. Het werd in Enschede uiteindelijk 3-2 voor de onzen. Voor Koen 

was Jacco meegereisd en hij verloor met Dave de dubbel in tweeën. Tessa/ 

Femke kenden in de dubbel niet al te veel problemen en zegevierden in 2 games. 

Ook Dave moest in zijn single vol aan de bak en wist de beslissende 3e game met 

21-17 in zijn voordeel te beslissen. Omdat Femke in haar single in 2 games het 

beslissende derde punt scoorde, was de uitslag van de mix van Tessa/Jacco voor 

het bereiken van de volgende ronde eigenlijk niet meer van belang. Er werd in 3 

spannende games nipt verloren. 

Tegen Smashing 1 uit Wychen kende team 1 zijn Waterloo. Er was een loodzware 

dobber verwacht tegen een team dat via een kampioenschap in de 1e divisie 

volgend jaar op eredivisie-niveau zal uitkomen. Er werd dan ook (niet geheel 

tegen de verwachting in) in eigen hal met 0-5 verloren. En uiteraard was het leuk 

om een wedstrijd op dit niveau in eigen hal te kunnen aanschouwen. Dave was nog 

niet fit genoeg om ingezet te worden, daarom speelden Thijs/Patrik het MD en 

dat deden ze samen heel aardig: 18-21, 14-21. Ook Tessa/Femke haalden een 

behoorlijk niveau, wat niet wegnam dat er met 13-21, 14-21 verloren werd. Koen 

was nog het dichtst bij een overwinning, was echter in beide games in de 

beslissende fase net niet bij machte om voor team 1 een winstpartij te laten 

aantekenen: 16-21, 16-21. Tessa verloor beide games met 10-21, 10-21. De mix 

van Femke/Koen tenslotte ging met 12-21 en 15-21 naar de Wychense 

tegenstanders, die zich op deze manier overtuigend plaatsten voor het 

finaleweekend in Epe. 

 

  



UBC 2 en de Carlton Cup 2017 

In de poulefase van de Carlton Cup rekende team 2 allereerst af met Diok 1 en 

Pluumke Winterswijk 1. In Ulft werd Diok met een 3-2 overwinning naar 

Enschede gestuurd. Jacco/ Thijs wonnen in een prima pot in straight games. Ook 

Sharon/Inge wisten in 2 games te zegevieren, een goed begin dus! Thijs verloor 

vervolgens in een spannende partij in de 3e game met 19-21. Sharon kende in haar 

single weinig problemen, winst in tweeën. Inge/Jacco hadden hun avond niet en 

moesten in 2 games voor hun tegenstanders buigen. Twee weken later moest 

team 2 uit naar Winterswijk met als doel een overwinning, hetgeen dan gelijk 

plaatsing voor de 2e ronde zou betekenen. Uit de 4-1 uitslag zou je kunnen 

opmaken dat de wedstrijd weinig om het lijf had, maar niets is minder waar: Vier 

partijen werden pas in de 3e game beslist. Zo wonnen Jacco/Patrik de 3e game 

met 22-20, Inge/Sharon de 3e game met 21-7 (dat dan weer wel!!!), Sharon de 

single in de 3e game met 21-17. Thijs kende de minste problemen, hij won in 

tweeën. Linda/Thijs moesten de 3e game van hun mix aan de tegenstanders laten 

(15-21). Maar wel door dus naar de volgende ronde!!! Daarin werd team 2 voor een 

thuiswedstrijd aan Flits 1 gekoppeld, waartegen in de competitie uit gelijk was 

gespeeld en thuis was verloren. Dat leek dus een behoorlijk pittige opgave, maar 

de klus werd met 5-0 geklaard. Alle partijen werden in winst omgezet. 

Thijs/Patrik en Linda/Sharon zege-vierden in de dubbels in tweeën, en ook 

Patrik kende in zijn single weinig problemen. Sharon won haar single in 3 games, 

waarna ook Linda/ Thijs in de mix in 3 games een overwinning lieten aantekenen. 

In Harderwijk viel tenslotte het doek voor team 2, want daar werd in de 3e 

ronde met 3-2 verloren. Thijs/Patrik verloren in de 3e game krap an de dubbel 

(17-21). Linda/ Inge trokken de stand weer gelijk door in 2 games van de 

Harderwijkse dames te winnen. Via winst in 3 games van Patrik kwam team 2 op 

voorsprong, maar die werd teniet gedaan door verlies van Linda en Inge/Thijs, 

beide keren in 2 games. 

 

 


