
Van de Voorzitter 
 
Opmerking van de redactie: 
 

In december verzocht de redactie ons aller voorzitter toch vooral een mooi woordje 
namens hemzelf te doen bij het ter perse gaan van de DigiKlier, zoals we dat destijds 
hadden gepland.  
U raadt het echter al: Er kwam van alles tussen en uiteindelijk kwam er dus niets van, tot 
nu. We wilden u zijn mooie woorden van toen echter niet onthouden, vandaar alsnog zijn 
terug- en vooruitblik van toen. 

 
Beste UBC’ers en medelezers, 
 

Het einde van het jaar is alweer in zicht, een goed moment om even terug te blikken op het UBC 
van 2016. Dit keer op digitale wijze, in de mooi vormgegeven Digiklier! In de hal, onder de 
kerstboom of voor het afsteken van de 1000-klapper kun je mooi nog even door de Digiklier 
bladeren… of scrollen. 
 

Wat ons ongetwijfeld van 2016 het meest zal bijblijven is de sloop van onze oude IJsselweide en 
de ingebruikneming van de nieuwe hal. Ondanks dat het bloed, zweet en tranen heeft gekost, is de 
overgang naar de nieuwe hal uiteindelijk, gelukkig relatief soepel gegaan.  
 

Uiteraard is de nieuwe IJsselweide nog even wennen, maar alle ingrediënten daarvoor zijn 
aanwezig: nieuwe materialen, een goede baan, verstelbare verlichting, muziekinstallaties, een 
mega digitaal scorebord (waarvoor we nog uitleg gaan krijgen), schone kleedkamers en redelijk 
warme douches. Daarbovenop zijn we verblijd met een ruime en sfeervolle kantine, waar we na de 
trainingen en wedstrijden kunnen genieten van heerlijke hapjes, biertjes en borrelpraat. Dit 
verzacht voorlopige ongemakken als “wie heeft een sleutel van de kast?”, “ douchen de heren links 
of rechts”, “staat het licht op 50%?” of “ik moet voor een drankje heeeelemaaal naar boven lopen”.  
 

Te midden van alle nieuwigheid worden de tradities van de club voortgezet. Op de woensdagen 
gaan de trainingen onder leiding van Tessa, Koen en Bart onverstoorbaar door en de echte 
diehards kunnen op vrijdagavond nog even (wild) ballen. Gelukkig heeft de nieuwe hal niet voor 
een dipje in de wedstrijdresultaten gezorgd, sterker nog: een aantal teams hoeft nu al niet meer te 
vrezen voor degradatie en kunnen een mooie eindnotering tegemoet zien! Het recreanten- en 
jeugdteam staan momenteel op de laatste plaats, maar houden de moed (en het plezier!) erin.  
 

Vooral op de jeugdteams ben ik extra trots. Onze dames van team J1 moeten vaak opboksen 
tegen (veel oudere) jongens, maar slagen er elke wedstrijd weer in om goed voor de dag te 
komen. Daarnaast hebben we sinds kort ook een jeugdteam in de opstapcompetitie, die 
georganiseerd is voor diegenen die voor het eerst kennismaken met badmintonwedstrijden tegen 
andere verenigingen.  
 

Rest mij nog slechts om de vrijwilligers die ons cluppie draaiende houden, nog even apart te 
bedanken voor al hun inzet in 2016.  
 

Een fijne jaarwisseling en tot volgend jaar! 
 

Jacco Vromen (Voorzitter Ulftse BC) 


