
 

THUISNIEUWS 
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No. 2, 03-11-2018

 
 

Team 1 heeft alweer speelronde 3 en 4 achter zich en behaalde in die wedstrijden in totaal 8 wedstrijdpunten. Het derde (de redactie houdt de teamaanduiding van toernooi.nl aan !!!!) 

scoorde in ronde 3 en 4 tien wedstrijdpunten. Team 4 heeft inmiddels de achterstallige wedstrijden uit ronde 1 en 2 ingehaald (= tien punten) en ook ronde 4 is in de tussenstand 

meegenomen. Team 5 tenslotte haalde de wedstrijd uit ronde 2 in met 6 punten als resultaat. In ronde 4 was team 5 goed voor 5 wedstrijdpunten. Afgelopen woensdag speelden team 4 en 5 

thuis tegen 2 teams van BV Grol. Ook de recreanten werkten hun tweede competitiewedstrijd af. Over de resultaten van team 4, 5 en R1 in een volgend Thuisnieuws meer. Vandaag ontvangt 

ons eerste koploper Roosterse BC 1. Dat wordt punten sprokkelen, waarbij elk punt telt. Of men zich veel illusies maakt? We gaan het zien. Team 3 ontvangt Poona 2. Vorig seizoen leverden 

wedstrijden tegen Poona nog een aantal spannende potjes op. Het is dus zeker nog niet gedaan!!! 
 

Wij wensen iedereen veel kijkgenot !!!   THUISNIEUWS NALEZEN ???   KIJK OP WWW.ULFTSE-BC.NL 
Donderdag (25-10): 

Doesburg R1 – UBC R1 

 

Woensdag: 

UBC 4 – Grol 1 

UBC 5  - Grol 2 

 

Zaterdag: 

UBC 1 – Roosterse BC 2 

UBC 3 – Poona 2 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

   
OP NAAR DE KANTINE VOOR EEN DRANKJE OF PATAT!!!! 

 

 

2e Divisie afd. 2 

Roosterse BC 2 29-3 

Olympia ’57 1 21-11 

Trilan 2  18-14 

Beca 2000 1 16-16 

Thiela 1  14-18 

Ulftse BC 1 13-19 

Mariken 1 9-23 

BC ’67 Veghel 1 8-24 
 

 

5e Divisie afd. 4 

Poona 2   20-12 

Ulftse BC 3 18-14 

Beca 2000 6 18-14 

Phido 1  17-15 

Gova 1  17-15 

De Ijssel 1  16-16 

Didam 3   13-19 

Ellaar 2  9-23 
 

 

8e divisie afd. 8 

LBC ’72 2  27-13 

Grol 1  27-13 

Poona 4  18-22 

Ulftse BC 4 17-15 

“t Seepaerd 2 16-16 

Varsseveld 1 10-6 

Pluumke ’67 3 8-24 

Didam 5  5-19 
 

 

9e divisie afd. 8 

Didam 8  21-11 

Grol 2  19-13 

Spees Sjuttel 2 17-15 

Ulftse BC 5 17-15 

Pluumke ’67 4 15-17 

DIOS 1  14-18 

Poona 6  14-18 

LBC ’72 4  11-21 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Doesburg R1 15-1 

‘t Seepaerd R1 8-16 

Ulftse BC R1 6-10 

Didam R1  3-5 

Phido R1  0-0 

 

 

 

https://www.optisport.nl/


 

UBC 1 

Team 1 bleef ook in de thuiswedstrijd tegen 

Thiela 1 aan de negatieve kant van de score. Het 

werd 3-5 in het voordeel van de Tielenaren. 

Koen/Dave wonnen de spannende 1e game met 

27-25, verloren echter beide volgende games 

met 19-21. Femke/Inge konden de 1e game nog 

aardig aanhaken (18-21), maar waren in de 2e 

game redelijk kansloos (9-21). Koen kreeg het na 

verlies van de 1e game pas halverwege de 2e 

game na een dubieuze  shuttle in zijn nadeel op 

de heupen en sleepte de 2e en 3e game uit het 

vuur. In de single verving Inge Janou, die i.v.m. 

aanhoudende problemen met haar heup helaas 

het racket definitief in de wilgen heeft moeten 

hangen. Inge verloor in 2 games. Dave deed 

namens team 1 weer wat terug door zonder al te 

grote problemen in 2 games te zegevieren. 

Femke heeft al een aantal weken behoorlijk last 

van haar schouder, waardoor ook zij in 2 games 

de eer aan de tegenstandster moest laten. 

Linda/Thijs hadden in hun mix weinig in te 

brengen (verlies in tweeën), Inge/Jacco wisten 

na winst in de verlenging van de 1e game (24-22) 

ook te 2e game winnend af te sluiten. Zo voegde 

team 1 drie wedstrijdpunten aan het totaal toe. 

Uit tegen BC ’67 in Veghel werd met 5-3 de 

eerste broodnodige zege geboekt en werd gelijk 

afstand genomen van de laatste plaats. Eigenlijk 

begon team 1 niet best want na de dubbels 

(Koen/Dave en Inge/Linda) stond men met 0-2 

achter. Koen en Linda brachten de tussenstand 

door zeges in 3 games weer in evenwicht. Dit 

evenwicht bleef ook in de 2e singles intact, want 

Dave won en Femke verloor, beide in 2 games. 

De mixen brachten team 1 de eindzege, want 

Femke/Koen in tweeën en Inge/Jacco in drieën 

wisten te winnen. Vanmiddag ontvangt team 1 

koploper Roosterse BC 2, dat pas drie punten 

tegen heeft. Elk punt is vanmiddag meegenomen. 
  

 

 

UBC 3 

Tegen Gova 1 begon ons derde niet al te goed. 

Martin/Antoine moesten zich na 3, Kim/Berdien 

na 2 games gewonnen geven. Martin gunde zijn 

tegenstander in de single in 2 games slechts 15 

punten en won gedecideerd. Kim was na verlies 

van de 1e game in de 2e game via 19-21 wel dicht 

bij een 3e game, maar helaas verloren dus. Frank 

had zich na eenvoudige winst van de 1e game op 

zijn taaie tegenstander verkeken, verloor de 2e 

game met 8-21 (!!!), maar trok uiteindelijk de 3e 

game toch weer routineus naar zich toe. Berdien 

verloor nog wel de 1e game, maar rechtte haar 

rug en zegevierde vervolgens in beide overige 

games. Ook de mixen (Berdien/Frank en Kim/ 

Martin) tenslotte waren in 2 games een prooi 

voor team 3. Aan de wedstrijd tegen Phido 1 

hield team 3 ook 5 punten over. Bart/Rick 

hadden het moeilijk tegen hun tegenstanders en 

verloren in 2 games. Na verlies van de 1e game 

wonnen Berdien/Kim nipt de 2e en 3e game. In de 

singles kenden Frank en Kim niet al te veel 

problemen: winst in 2 games. Antoine had weinig 

weerwoord op het spel van zijn tegenstander en 

verloor in tweeën. Berdien won nog wel de 1e 

game, maar moest daarna beide overige games 

aan haar tegenstandster laten en zo was de 

tussenstand weer gelijk. Beide mixen waren in 

Ulfts voordeel. Zowel Berdien/Frank als Kim/ 

Bart wonnen gedecideerd. Vanmiddag komt 

koploper Poona 2 op bezoek. Team 3 zal voor 

een overwinning vol aan de bak moeten. 
 

UBC 4 

Twee weken later dan de overige teams leverde 

de seizoensopening van team 4 tegen Poona 4 

een 3-5 nederlaag op. Rick/Vincent moesten 

zich na winst van de 1e game (24-22) in de 2e/3e 

game gewonnen geven. Door een zege in 2 games 

brachten Barbara/Sandra de stand weer in 

evenwicht. Daarna werden de mixen afgewerkt 

met wisselend resultaat. Barbara/John trokken 

na verlies van de 1e game ook in de 2e game met 

22-24 aan het kortste eind. Dat lieten Sandra/ 

Vincent niet gebeuren, zij wonnen de spannende 

3e game met 23-21. In de singles wist alleen 

 

 

Sandra deze in 2 games voor zich op te eisen. 

Rick en Barbara (in tweeën), en John (in drieën) 

haalden helaas bakzeil. Uit tegen Pluumke 4 

werd met Hans Nijenhuis als extra speler met 

6-2 de eerste overwinning geboekt. Weliswaar 

wist Hans zijn partijen (HD met Vincent en HE, 

beide potjes in 2 games) niet te winnen, maar 

zorgde wel voor ontlasting van Vincent en John. 

Sandra/Barbara wisten de spannende 3e game 

nipt te winnen. John en Sandra trokken hun 

single in 2 games over de streep. Na verlies van 

de 1e game zagen Barbara/John het licht en 

beslisten de mix in hun voordeel. Sandra/ 

Vincent moesten in hun mix diep gaan, en dat 

leverde uiteindelijk winst in de verlenging van 

de 3e game op: 25-23. De week daarop werden in 

Lichtenvoorde tegen LBC 2 vier punten aan het 

totaal toegevoegd. Te elfder ure meldde John 

zich af (rugklachten) en zo moest team 4 met 

een magere bezetting aan de bak. Vincent/Rick 

wisten de 3e game met 21-19 te winnen. Sandra/ 

Barbara moesten zich in 2 games gewonnen 

geven. Wat Rick in de HD wel lukte (3e game 

winnen), lukte hem in de single net niet: verlies 

met 20-22. Ook Sandra en Vincent waren niet 

bij machte het hun tegenstanders echt lastig te 

maken en verloren in 2 games. Barbara liet het 

niet zover komen en won in tweeën. Dat was 

gelijk de opmaat voor een spannend slot van de 

wedstrijd, want zowel Barbara/Rick als Sandra/ 

Vincent wisten de mix in Ulfts voordeel te 

beslissen en zo werd toch nog gelijk gespeeld. 

In de inhaalwedstrijd tegen Seepaerd 2 zagen 

we hetzelfde beeld. Antoine/Charles hadden 

vooral in de 2e game weinig in te brengen en 

verloren. Sandra/Barbara deden in 2 games iets 

terug. Daarna waren de singles niet aan Antoine, 

Charles en Barbara besteed, want er werd in 2 

games verloren. De winst in 3 games van Sandra 

schudde de overige weer wakker, want beide 

mixen (Sandra/Antoine en Barbara/Charles) 

gingen in 2 games naar team 4 en zo werd ook nu 

weer een gelijk spel in de wacht gesleept. Wat 

en met wie team 4 tegen koploper Grol 1 heeft 

gespeeld lezen we volgende week. 
 

 

UBC 5 

Poona 6 was voor het vijfde de eerste thuis-

wedstrijd, waarin gelijk werd gespeeld. Het 

begon allemaal prima met overwinningen voor 

Hans/Piet en Gonnie/Nicole in straight games. 

Hans en Nicole moesten vervolgens in 2 resp. 3 

games de eer aan de tegenstanders laten, 

alvorens Charles in 3 games team 5 weer op 

voorsprong zette. Audrey was niet bij machte 

de 3e game naar zich toe te trekken. Terwijl 

Nicole/Charles met ruime cijfers hun mix in 2 

games tot een goed einde brachten, lukte het 

Audrey/Piet niet hun partij winnend af te 

sluiten. Een week later werd in alle vroegte in 

Winterswijk de strijd aangebonden met Pluumke 

’67 4 en met 5-3 de eerste zege van het seizoen 

behaald. Terwijl Eric/Hans de tegenstanders 

behoorlijk in hun zak hadden (winst in tweeën), 

moesten Audrey/Nicole zich in 3 games 

gewonnen geven. Hans gooide zijn routine in de 

strijd en won kantje boord van zijn jonge tegen-

stander. Nicole had vooral in de 2e game weinig 

in de melk te brokkelen. Terwijl Charles geen 

vat kreeg op het spel van zijn  tegenstander 

(verlies in 2 games), zegevierde Audrey knap 

met de tong op de schoenen in 3 games. Nicole/ 

Charles revancheerden zich in hun mix voor 

singleverlies door de 3e game met 23-21 naar 

zich toe te trekken. Ook team 5 moest een 

week later in Lichtenvoorde tegen LBC 4 

aantreden en zegevierde vooral op routine met 

6-2 van dit nog jeugdige team. Piet/Eric en 

Gonnie/Nicole kenden een soepele start en 

stonden al snel na winst in 2 games weer naast 

de baan. Charles kende in zijn single ook al 

weinig problemen (winst in tweeën), Gonnie had 

voor haar zege 3 games nodig. Daarna was team 

5 even de weg kwijt: Piet verloor in tweeën, 

Nicole in drieën. De mixen (Gonnie/Eric en 

Nicole/Charles) werden in stijl in 2 games in het 

voordeel van beide koppels afgesloten. Over de 

wedstrijd van afgelopen woensdag tegen Grol 2 

in het volgende Thuisnieuws meer. 
 

UBC R1 

Hetzelfde geldt voor R1!!! 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bc-tilburg.nl/old_bctilburg/nieuws/archief/2004/nw_woodpecker/001.gif&imgrefurl=http://bc-tilburg.nl/old_bctilburg/nieuws/archief/2004/nw_woodpecker/woodpecker.htm&docid=-WBOvrRNM8wxXM&tbnid=6E5N2mXIGrfb6M:&vet=12ahUKEwjEu7Lh_ZzeAhVJzKQKHejUA484ZBAzKA0wDXoECAEQDw..i&w=142&h=180&itg=1&hl=nl&bih=908&biw=1843&q=badminton plaatjes&ved=2ahUKEwjEu7Lh_ZzeAhVJzKQKHejUA484ZBAzKA0wDXoECAEQDw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bc-tilburg.nl/old_bctilburg/nieuws/archief/2004/nw_woodpecker/001.gif&imgrefurl=http://bc-tilburg.nl/old_bctilburg/nieuws/archief/2004/nw_woodpecker/woodpecker.htm&docid=-WBOvrRNM8wxXM&tbnid=6E5N2mXIGrfb6M:&vet=12ahUKEwjEu7Lh_ZzeAhVJzKQKHejUA484ZBAzKA0wDXoECAEQDw..i&w=142&h=180&itg=1&hl=nl&bih=908&biw=1843&q=badminton plaatjes&ved=2ahUKEwjEu7Lh_ZzeAhVJzKQKHejUA484ZBAzKA0wDXoECAEQDw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bc-tilburg.nl/old_bctilburg/nieuws/archief/2004/nw_woodpecker/001.gif&imgrefurl=http://bc-tilburg.nl/old_bctilburg/nieuws/archief/2004/nw_woodpecker/woodpecker.htm&docid=-WBOvrRNM8wxXM&tbnid=6E5N2mXIGrfb6M:&vet=12ahUKEwjEu7Lh_ZzeAhVJzKQKHejUA484ZBAzKA0wDXoECAEQDw..i&w=142&h=180&itg=1&hl=nl&bih=908&biw=1843&q=badminton plaatjes&ved=2ahUKEwjEu7Lh_ZzeAhVJzKQKHejUA484ZBAzKA0wDXoECAEQDw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bc-tilburg.nl/old_bctilburg/nieuws/archief/2004/nw_woodpecker/001.gif&imgrefurl=http://bc-tilburg.nl/old_bctilburg/nieuws/archief/2004/nw_woodpecker/woodpecker.htm&docid=-WBOvrRNM8wxXM&tbnid=6E5N2mXIGrfb6M:&vet=12ahUKEwjEu7Lh_ZzeAhVJzKQKHejUA484ZBAzKA0wDXoECAEQDw..i&w=142&h=180&itg=1&hl=nl&bih=908&biw=1843&q=badminton plaatjes&ved=2ahUKEwjEu7Lh_ZzeAhVJzKQKHejUA484ZBAzKA0wDXoECAEQDw&iact=mrc&uact=8

