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Begon competitieronde 6 midweeks nog met twee thuisnederlagen voor team 4 en 5, de thuiswedstrijden op de zaterdagmiddag maakten bijna alles goed. Het eerste won met maar liefst 7-1 

van mededegradatiekandidaat Mariken 1 en het derde won zelfs met 8-0 van hekkensluiter Ellaar 2. In ronde 7 zagen we juist het omgekeerde beeld. Alle teams speelden uit. Nu leden de 

hoogste teams een nederlaag, want team 1 nam 2 punten mee terug uit het Limburgse Landgraaf en team 3 hield 1 punt over aan de wedstrijd in Rheden. Het vierde scoorde 7 punten in 

Varsseveld en team 5 speelde in Dinxperlo gelijk. De recreanten speelden de afgelopen weken twee keer thuis en dat leverde 4 resp. 1 punten op. 
 

Vanmiddag ontvangt het eerste Beca 2000 1 en neemt het derde het op tegen Didam 3 met (als we naar de stand kijken) voor beide teams winstkansen. Of het zover komt ….????? We gaan 

het beleven !!!!! Reden genoeg voor een bezoekje aan de hal. 
 

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

UBC 4 – Seepaerd 2 

UBC 5 – Didam 8 

 

Zaterdag: 

UBC 1 – Beca 2000 1 

UBC 3 – Didam 3 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

 

 

2e Divisie afd. 2 

Roosterse BC 2 45-11 

Olympia ’57 1 41-15 

Trilan 2  29-27 

Thiela 1  26-30 

Beca 2000 1 24-32 

Ulftse BC 1 24-32 

Mariken 1 21-35 

BC ’67 Veghel 1 14-42 
 

 

5e Divisie afd. 4 

Beca 2000 6 34-22 

Poona 2   31-25 

De IJssel 1  30-26 

Ulftse BC 3 30-26 

Gova 1  29-27 

Phido 1  28-28 

Didam 3   27-29 

Ellaar 2  15-41 
 

 

8e divisie afd. 8 

LBC ’72 2  38-18 

Grol 1  34-22 

Ulftse BC 4 33-23 

Poona 4  33-31 

“t Seepaerd 2 29-27 

Didam 5  20-28 

Varsseveld 1 16-32 

Pluumke ’67 3 13-35 
 

 

9e divisie afd. 8 

Grol 2  34-30 

Didam 8  32-24 

Spees Sjuttel 2 30-26 

Ulftse BC 5 29-27 

Pluumke ’67 4 26-22 

DIOS 1  26-30 

LBC ’72 4  25-31 

Poona 6  22-34 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Doesburg R1 33-7 

Phido R1  20-12 

Ulftse BC R1 13-27 

‘t Seepaerd R1 12-20 

Didam R1  10-22 

 

 

 

https://www.optisport.nl/


 

UBC 1 

Tegen het Nijmeegse Mariken 1 behaalde het 

eerste een prima 7-1 overwinning, waardoor 

voorlopig afstand wordt genomen van de 

degradatiezone. Koen/Dave verloren de 1e game 

in de verlenging (23-25), maar trokken daarna 

geconcentreerd beide overige games over de 

streep. Inge/Femke wisten de dubbel zelfs in 

tweeën te winnen. Koen speelde zijn opponent 

vooral de 2e game zoeken en ook Femke legde 

een degelijke pot op de mat. Zo stond team 1 

halverwege op een comfortable 4-0 voorsprong. 

Dave en Tessa bouwden de voorsprong via winst 

in 2 games verder uit (beide de 1e game in de 

verlenging met 24-22), alvorens Femke/Thijs 

het enige wedstrijdpunt via verlies in 3 games 

aan de tegenstanders moesten laten. Nadat 

Inge/Jacco de 1e game nog kansloos verloren 

(11-21), wisten ze via 22-20 in de 2e ook de 3e 

game winnend af te sluiten en zo was de 7-1 

zege een feit. Zonder Lina en Koen wist team 1 

dat het in Landgraaf tegen Trilan 2 lastig zou 

worden. Dave en Thijs zorgden in hun singles 

voor de twee punten die men aan deze pot 

overhield. Ook in de dubbel van Thijs/Jacco 

waren er echter kansen. In de 3e game werd 

nipt met 21-19 verloren. Femke/Inge gingen 

redelijk kansloos in 2 games ten onder. Ook de 

singles van Femke en Inge werden in 2 games 

verloren. Femke/Dave konden in beide verloren 

games redelijk tegenstand bieden, Inge/Jacco 

trokken de 1e game nog naar zich toe, waren met 

20-22 verlies in de 2e dichtbij partijwinst, maar 

delfden in de 3e met 12-21 het onderspit. 

Vandaag kan het eerste Beca 1 op de ranglijst 

weer voorbij als vandaag wordt gewonnen. In 

Arnhem werd eerder dit seizoen nipt met 5-3 

verloren. Er zijn dus zeker kansen!!! 
 

UBC 3 

Team 3 werkte via een 8-0 overwinning op de 

Arnhemse hekkensluiter Ellaar 2 flink aan het 

puntensaldo. Nou kwam Ellaar 2 wel met twee 

invallers naar Ulft, maar dan nog moet je altijd 

maar zien of er optimaal van de geboden kans  

 

gebruik wordt gemaakt. Frank/Antoine en 

Kim/Berdien kenden weinig problemen en 

wonnen in straight games. Ook Martin voegde in 

2 games een punt aan het totaal toe. Kim 

zegevierde knap in drieën, Frank gunde zijn 

tegenstander in 2 games slechts 11 punten. 

Jolien droeg in 2 games haar steentje aan de  

8-0 overwinning bij. Berdien/Martin hadden de 

zwaarste mix tegenover zich, die in drieën werd 

gewonnen. Jolien/Bart lieten het niet 

aanbranden en zegevierden in tweeën. In ronde 

7 kwam team 3 in Rheden tegen De IJssel 1 

echter van een koude kermis thuis, want er 

werd met 1-7 verloren. Misschien dat het aan de 

naam van de sporthal (= De Hangmat) lag ??? Op 

toernooi.nl is de wedstrijd nog steeds niet 

ingevoerd, over de juiste uitslagen van de 

individuele onderdelen valt dus weinig te 

melden. Uit welingelichte kringen heeft de 

redactie slechts vernomen dat Frank 

verantwoordelijk was voor het enige 

wedstrijdpunt. Ook na afloop schijnt het erg 

gezellig te zijn geweest. Vandaag mag team 3 

tegen Didam 3 aan de bak en wil voor eigen 

publiek misschien wel wat rechtzetten. We zijn 

dan ook benieuwd. 
 

UBC 4 

Tegen een jeugdig Didam 5 incasseerde het 

vierde de tweede nederlaag van het seizoen. 

Antoine/Vincent begonnen nog goed door een 

overwinning in 2 games. Daarna was team 4 een 

poos de weg kwijt, want het duurde tot de 

mixen voordat er weer punten aan het totaal 

werden toegevoegd. Allereerst verloren 

Sandra/Barbara  de noodzakelijke 3e game met 

19-21, verloren Sandra en John zelfs in 2 

games, delfde Antoine in 3 games het onderspit 

en lukte het ook Barbara niet het tij te keren: 

ze verloor in tweeën. In de mixen trokken 

Barbara/John in 3 games, Sandra/Vincent in 2 

games aan het langste eind. Zo wist team 4 het 

verlies nog tot een 3-5 nederlaag te beperken. 

In en tegen Varsseveld 1 nam het vierde echter 

weer een beetje revanche voor deze nederlaag,  

 

want er werd met liefst 7-1 gewonnen. Antoine/ 

Vincent hadden weinig tegenstand, ook Sandra/ 

Barbara kwamen nauwelijks in de problemen: in 

beide dubbels winst in 2 games. Antoine, Sandra 

en John gingen op dezelfde voet verder en 

trokken ook in hun singles in straight games aan 

het langste eind. Barbara was waarschijnlijk 

goed voor de bitterballen, want zij was voor het 

enige tegenpunt verantwoordelijk door verlies in 

drieën. Ook haar mix met John was spannend, 

maar die trokken ze uiteindelijk met 21-15 over 

de streep. Sandra/Vincent lieten het niet 

aanbranden en wonnen in 2 games. Hoe team 4 

het er afgelopen woensdag tegen Seepaerd 2 

vanaf heeft gebracht lezen we in het volgende 

Thuisnieuws. 
 

UBC 5 

Team 5 moest in de thuiswedstrijd tegen Spees 

Sjuttel 2 voor hun tegenstanders buigen. Piet/ 

Eric kwamen in de 3e game nog dichtbij, maar 

verloren uiteindelijk met 18-21. Gonnie/Audrey 

konden het ook niet bolwerken en verloren in 2 

games. Hans had weinig in de melk te brokkelen 

en verloor in tweeën. Gonnie wist na verlies van 

de 2e game (21-23) net geen 3e game af te 

dwingen. Piet gaf alles, moest echter in de 3e 

game de eer aan zijn tegenstander laten. Nicole 

leek ook te gaan verliezen, stond in de 3e game 

met 14-19 achter, maar trok alsnog deze game 

met 21-19 naar zich toe. Terwijl Audrey/Piet 

hun mix winnend over de streep trokken, konden 

Nicole/Hans geen vuist maken en verloren in 

tweeën. In de uitwedstrijd tegen Dios 1 werd in 

Dinxperlo gelijk gespeeld. Hans/Piet speelden 

een degelijke pot die in tweeën werd gewonnen. 

Gonnie/Audrey moesten zich na winst van de 1e 

game toch in drieën gewonnen geven. Ook Hans 

(in drieën) en Audrey (in tweeën) konden niet 

voor een stunt zorgen. Charles (met 16 tegen-

punten in 2 games) en Gonnie (met 6 !!! tegen- 

punten in 2 games) trokken de stand weer in 

evenwicht. In de mixen bleef dat evenwicht 

gehandhaafd, want terwijl Gonnie/Hans in 2 

games zegevierden, lukte dat Aydrey/Piet net  

 

niet. Ook team 5 speelde afgelopen woensdag-

avond thuis tegen koploper Didam 8, maar 

daarover in het volgende Thuisnieuws meer. 
 

UBC R1 

Thuis tegen Phido R1 speelden onze recreanten 

gelijk. De winstpartijen gingen over en weer. 

Allereerst zegevierde Hans zonder al te grote 

problemen in 2 games. Peter is nog in de 

leerfase en verloor in 2 games. Ria was haar 

tegenstandster in 2 games de baas, Madelon 

legde het in 2 games af tegen de routine van 

haar tegenstandster. Ook bij Ben/Peter voerde 

het gebrek aan routine de boventoon met 

verlies in tweeën tot gevolg. Ria/Madelon wisten 

na verlies van de 1e game net geen 3e game af te 

dwingen: 21-23. Zo stond R1 voor de mixen dus 

met 2-4 achter. Door winst in beide mixen (Ria/ 

Ben en Madelon/Hans, beide keren in tweeën) 

werd alsnog gelijk gespeeld en ging men met een 

goed gevoel de kantine in. Op voorhand was zo’n 

resultaat tegen Doesburg R1 onmogelijk, want 

dat team had tot dan toe slechts één wedstrijd-

punt tegen. Het lukte Madelon om een tweede 

tegenpunt te scoren, want zij wist haar single in 

2 games winnend af te sluiten. Over het verloop 

van de overige partijen kunnen we kort zijn: alle 

potjes gingen in 2 games verloren. Misschien 

moeten we concluderen dat Doesburg R1 niet in 

deze afdeling thuis hoort. Vermeldenswaard is 

nog wel dat Debby met nauwelijks een jaar 

badmintonervaring ondanks verlies met Ria (DD) 

en Peter (GD) verdienstelijk debuteerde. 

 

UBC-ERS, AANVERWANTEN, VRIENDEN 

KENNISSEN, SPONSOREN OF ….. 

GEWOON GEZELLIGHEIDSBEESTEN 

 

2 JANUARI VANAF 20:00 UUR 
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