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Competitieronde 5 was voor UBC een ronde met wisselende resultaten. Team 1 presteerde ondanks de 2-6 nederlaag goed, want het ontving koploper Roosterse BC 2, dat tot de wedstrijd 

tegen ons eerste pas drie potjes had verloren. Ook team 3 (of team 2, zo u wilt) lukte het niet koploper Poona 2 op een nederlaag te trakteren en verloor met 3-5. Team 4 en 5 deden het 

op de woensdagavond tegen Grol 1 en 2 beter, want beide teams wisten met 6-2 te zegevieren. Recreanten 1 leed een gevoelige 0-8 uitnederlaag in Doesburg en verloor afgelopen dinsdag-

avond ook nog eens met 6-2 in en tegen Didam. R1 is door deze resultaten drager van de rode lantaarn. 

Vanmiddag ontvangen zowel het eerste als het derde tegenstanders uit de onderste regionen. Bij twee optimale resultaten doen beide teams dus goede zaken. Team 1 kan weer afstand nemen 

van de degradatiezone en team 3 kan weer voor de koppositie gaan. 
 

Wij wensen iedereen veel kijkgenot !!!   THUISNIEUWS NALEZEN ???   KIJK OP WWW.ULFTSE-BC.NL 
Dinsdag: 

Didam R1 – UBC R1 

 

Woensdag: 

UBC 4 – Didam 5 

UBC 5  - Spees Sjuttel 2 

 

Zaterdag: 

UBC 1 – Mariken 1 

UBC 3 – Ellaar 2 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

 

 

2e Divisie afd. 2 

Roosterse BC 2 35-5 

Olympia ’57 1 28-12 

Beca 2000 1 20-20 

Trilan 2  19-21 

Thiela 1  18-22 

Mariken 1 15-25 

Ulftse BC 1 15-25 

BC ’67 Veghel 1 10-30 
 

 

5e Divisie afd. 4 

Poona 2   25-15 

Beca 2000 6 23-17 

Ulftse BC 3 21-19 

Phido 1  21-19 

Gova 1  21-19 

De IJssel 1  19-21 

Didam 3   17-23 

Ellaar 2  13-27 
 

 

8e divisie afd. 8 

LBC ’72 2  35-13 

Grol 1  29-19 

Ulftse BC 4 23-17 

“t Seepaerd 2 21-19 

Poona 4  21-27 

Didam 5  11-21 

Varsseveld 1 10-14 

Pluumke ’67 3 10-30 
 

 

9e divisie afd. 8 

Didam 8  26-14 

Ulftse BC 5 23-17 

Grol 2  21-19 

Pluumke ’67 4 20-20 

Spees Sjuttel 2 20-20 

DIOS 1  18-22 

Poona 6  17-23 

LBC ’72 4  15-25 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Doesburg R1 15-1 

‘t Seepaerd R1 12-20 

Phido R1  11-5 

Didam R1  10-14 

Ulftse BC R1 8-16 

 

 

 

https://www.optisport.nl/


 

UBC 1 

Ons eerste sprokkelde twee wedstrijdpunten 

tegen koploper Roosterse BC 2, dat pas drie 

punten tegen had. Voorwaar geen onaardig 

resultaat !!!!! Thijs/Jacco speelden een behoor-

lijke dubbel die in 2 games naar de Limburgers 

ging. Femke/Linda kwamen vooral in de 2e game 

dichtbij, maar konden net geen 3e game 

afdwingen, dus ook verlies in 2 games. Dave 

kwam pas halverwege de 2e game enigszins in 

zijn spel, maar dat was te laat: verlies in 

tweeën. Inge speelde een verdienstelijke single 

die ze in 2 games verloor. Daarna konden we de 

uiteindelijke twee wedstrijdpunten noteren, 

want zowel Koen als Femke wisten in 2 games te 

zegevieren. Femke maakte het na winst van de 

1e game nog spannend, want ze liet haar tegen-

standster in de 2e game van 14 tot 19 terug 

komen. Gelukkig wist ze op 20-19 het match-

point te verzilveren. Koen legde weer een 

degelijke pot op de mat die hij gedecideerd won. 

De mixen brachten team 1 geen extra punten, 

want zowel Inge/Jacco als Linda/Thijs moesten 

zich na 2 games gewonnen geven. Vanmiddag kan 

team 1 weer goede zaken doen om degradatie te 

ontlopen. Het Nijmeegse Mariken 1 komt op 

bezoek en een overwinning zou niet slecht 

uitkomen. Aan het publiek zal het in ieder geval 

niet liggen!!! 

 

 

 

UBC 3 

Tegen koploper Poona 2 moest team 3 vol aan de 

bak. Dat resulteerde in een 3-5 nederlaag, waar 

misschien op meer gehoopt was. Bart/Antoine 

begonnen goed met winst in hun dubbel. Nadat 

de dames van Poona 2 compleet waren, wisten 

Kim/Jolien nog wel de 1e game naar zich toe te 

trekken, maar daarna waren ze duidelijk de weg 

kwijt, want de 2e en 3e game werden met 7 resp. 

6 punten verloren. Frank won nog wel redelijk 

eenvoudig de 1e game, maar had in de 2e en 3e 

game te veel last van zijn hamstring om de 

partij winnend af te ronden. Voor hem was het 

dan ook na de single klaar. Nadat ook Kim niet 

bij machte was het haar tegenstandster echt 

lastig te maken (verlies in tweeën), kon Bart 

namens team 3 weer wat terug doen. Hij 

zegevierde in 3 games. Intussen had Jolien na 

winst van de 1e game haar single in drieën 

verloren, waardoor voor de mixen de tussen-

stand 2-4 was geworden. Terwijl Kim/Bart 

weinig problemen kenden en in 2 games zege-

vierden, konden Jolien/Rick niet overtuigen en 

verloren in 2 games. Vanmiddag heeft team 3 de 

kans weer wat aan het puntensaldo te werken, 

want als we naar de stand kijken liggen er 

mogelijkheden voor een mooi resultaat. 
 

UBC 4 

Tegen koploper Grol 1 behaalde team 4 een 

fraaie 6-2 overwinning en nestelt zich zo in de 

bovenste regionen van de 8e divisie. Rick/John 

speelden een spannende dubbel die in 2 games 

werd gewonnen (2e game met 23-21). Sandra/ 

Barbara wonnen nog wel de 1e game, maar 

moesten beide overige games aan de Grolse 

dames laten. Terwijl Rick zijn single in 3 games 

wist te winnen, verloor Barbara haar single in 2 

games. Daarmee zijn ook de verliespartijen 

vermeld, want de overige partijen waren een 

prooi voor het vierde. Vincent won zijn potje in 

3 games, Sandra had voor haar zege slechts 2 

games nodig. Hetzelfde gold voor de mixen: 

Barbara/John en Sandra/Vincent wisten in 2 

games te winnen, waarbij Sandra/Vincent in de  
 

 

1e game nog een verlenging (22-20) nodig 

hadden. Over de wedstrijd tegen Didam 5 van 

afgelopen woensdagavond in het volgende 

Thuisnieuws meer. 
 

UBC 5 

Ook team 5 hield aan de wedstrijd tegen Grol 2 

zes wedstrijdpunten over. Daarvoor werd bij 

afwezigheid van Charles, Hans de N, en Eric de 

hulp ingeroepen van debutant Rob Rissewijck en 

Vincent de Winter, zij vielen met verve in. 

Samen met vader Piet wist Rob na verlies van de 

1e game (21-23) beide overige games te winnen. 

Nicole/Gonnie wisten hieraan geen goed vervolg 

te geven, want zij verloren in drieën. Vincent 

won nog wel de 1e game, maar had daarna zijn 

kruit verschoten, want de 2e en 3e game leverde 

hij in. Met de dadendrang van de Grollenaren 

was het toen echter gedaan. Allereerst won 

Gonnie gedecideerd in 2 games haar single. Ook 

Rob deed het prima en gunde zijn tegenstander 

in 2 games slechts 18 punten. Audrey weet op 

haar oude dag ook weer wat singelen is en won in 

drieën. Samen met Vincent speelde ze ook een 

spannende mix die in 2 games telkens in de 

verlenging werd gewonnen: 24-22 en 22-20. Zo 

spannend maakten Nicole/Piet het niet. Zij 

wonnen simpel in tweeën. Hoe de wedstrijd 

tegen Spees Sjuttel 2 van woensdagavond is 

afgelopen, lezen we in het volgende Thuisnieuws.  
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UBC R1 

R1 werd in Doesburg door geroutineerde tegen-

standers op een gevoelige 8-0 nederlaag 

getrakteerd. Zowel Ben als Peter hadden 

nauwelijks iets in de melk te brokkelen en 

gingen er in 2 games af. Ook Ria scoorde in 2 

games in totaal 9 punten en was kansloos. Alleen 

Madelon had in haar single zicht op een over-

winning, verloor helaas nipt in een pittige partij: 

20-22, 21-19, 20-22. Ook in de dubbels en 

mixen delfden onze recreanten (Ria/Madelon, 

Ben/Peter, Madelon/Ben en Ria/Peter) het 

onderspit. Afgelopen dinsdagavond tegen  

Didam R1 had R1 Hans weliswaar weer in de 

gelederen, maar doordat Madelon zich grieperig 

afmeldde, moest men naarstig op zoek naar een 

invalster. Na een aantal belrondes werd Esther 

te Kaat, net een half jaartje lid, bereid 

gevonden om in te vallen en maakte zo haar 

debuut. Ze deed het met haar beperkte 

ervaring ondanks drie verliespartijen zeker niet 

onverdienstelijk. Hans begon prima met een 

klinkklare zege in 2 games. Ben delfde in 2 

games het onderspit, waarna Ria in 2 games het 

tweede wedstrijdpunt liet aantekenen. Esther 

scoorde in haar games 15 punten, niet slecht 

voor een eerste single in haar carrière. Na winst 

van de 1e game moesten Hans/Ben beide overige 

games aan de Didamse heren laten. Ria/Esther 

kregen in 2 games klop. Ria/Ben speelde een 

spannende mix die ze in 3 games verloren. 

Esther/Hans tenslotte verloren in 2 games. 

Volgende week speelt R1 thuis tegen Phido R1 en 

hoopt dan weer een goed resultaat neer te 

kunnen zetten en zo de laatste positie op de 

ranglijst te kunnen verlaten. 
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