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Was het midweeks programma van competitieronde 8 met twee thuiszeges voor team 4 (7-1) en team 5 (6-2) positief begonnen, de zaterdagwedstrijden leverden niet de gehoopte resultaten 

op. Ons eerste verloor met 6-2 van Beca 2000 1 en het derde legde het met 3-5 af tegen Didam 3. Zo komt voor team 1 de degradatiezone weer in beeld en zakt team 3 af naar de brede 

middenmoot. Team 4 en 5 draaien voorlopig  bovenin mee. Recreanten 1 doet er alles aan om dit seizoen niet laatste te worden. Ondanks de nederlaag van afgelopen dinsdagavond gaat dat 

voorlopig nog goed. 

Vanmiddag neemt het eerste het op tegen nummer twee Olympia ’57 1 uit Tegelen. Dit team heeft nog geen enkele wedstridj verloren en won onlangs verrassend van koploper Roosterse BC 2. Alle 

winstpunten zijn vandaag dus meegenomen. Team 3 ontvangt de Arnhemse koploper Beca 2000 6 en zal vanmiddag vol aan de bak moeten, wil men weer bovenin meedraaien. Hopelijk kunnen beide 

teams de motivatie en energie vinden om het hun tegenstanders lastig te maken. Wie weet komen dan met de steun van het publiek de gewenste resultaten vanzelf !!! 
 

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

Seepaerd R1 – UBC R1 

 

Woensdag: 

UBC 4 – LBC ’72 2 

UBC 5 – LBC ’72 4 

 

Zaterdag: 

UBC 1 –  Olympia ’57 1 

UBC 3 – Beca 2000 6 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

 

 

2e Divisie afd. 2 

Roosterse BC 2 50-14 

Olympia ’57 1 47-17 

Trilan 2  31-33 

Beca 2000 1 30-34 

Thiela 1  29-35 

Ulftse BC 1 26-38 

Mariken 1 23-41 

BC ’67 Veghel 1 20-44 
 

 

5e Divisie afd. 4 

Beca 2000 6 41-23 

Poona 2   41-31 

De IJssel 1  37-35 

Ulftse BC 3 33-31 

Gova 1  33-31 

Didam 3   32-32 

Phido 1  31-33 

Ellaar 2  16-48 
 

 

8e divisie afd. 8 

LBC ’72 2  45-19 

Ulftse BC 4 40-24 

Grol 1  38-26 

Poona 4  37-35 

“t Seepaerd 2 30-34 

Didam 5  21-35 

Varsseveld 1 20-36 

Pluumke ’67 3 17-39 
 

 

9e divisie afd. 8 

Grol 2  38-34 

Spees Sjuttel 2 37-27 

Ulftse BC 5 35-29 

Didam 8  34-30 

Pluumke ’67 4 30-26 

DIOS 1  30-34 

LBC ’72 4  26-38 

Poona 6  26-38 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Doesburg R1 33-7 

Phido R1  20-12 

‘t Seepaerd R1 20-20 

Ulftse BC R1 13-35 

Didam R1  10-22 

 

 

 

https://www.optisport.nl/


 

UBC 1 

Tegen Beca 1 nam ons eerste geen revanche 

voor de eerder dit seizoen met 5-3 verloren 

uitwedstrijd. Het werd in eigen huis dit keer 

zelfs 6-2 voor de Arnhemmers, die tot de 

tanden toe gewapend ons eerste tegemoet 

traden. Koen/Dave ondervonden de dadendrang 

van hun tegenstanders vanaf de start van de 

partij. Ze zaten er fel op, terwijl Koen/Dave 

niet echt in hun spel kwamen met verlies in twee 

games tot gevolg. Ook Femke/Inge lukte het 

niet de Arnhemse dames in grote moeilijkheden 

te brengen. In beide dubbels was het met grote 

regelmaat “net niet”. Gelijk werd duidelijk dat 

het voor team 1 een moeilijk middagje zou 

worden. In zijn single won Koen de 1e game, 

miste in de 2e game de energie en verloor die 

game ook, om vervolgens in de 3e game de draad 

weer op te pakken en uiteindelijk eenvoudig 

deze game naar zich toe te trekken (21-9). Op 

de baan ernaast verloor Inge weliswaar in 2 

games, ondanks dit verlies speelde ze een puike 

partij, waarbij ze na verlies van de 1e de 2e game 

nipt met 20-22 verloor. Ook Dave kende een 

moeizame start (13-21) en kwam pas halverwege 

de 2e game op stoom. Hij won de zinderend 

spannende 2e game met 24-22, stond bij de 

wissel in de 3e game op 6-11, waarna bij zijn 

tegenstander de stoppen sprongen, waarvan 

Dave dankbaar profiteerde en uiteindelijk met 

21-13 zegevierde. Femke verloor in tweeën, 

maar ook daar was meer mogelijk. De 1e game 

stond ze bij 20-19 op gamepoint, verloor deze 

game helaas toch met 20-22. Ook in de 2e game 

knokte ze voor wat ze waard was, maar dat 

bleek niet genoeg voor winst. Wat resteerde 

waren de mixen. Inge/Jacco konden op de 

beslissende momenten net niet doordrukken 

(verlies in 2 games), Femke/Thijs maakten er 

een ware thriller van, hadden de beslissende 

treffer op het racket, maar dat ging net mis: 

18-21, 25-23, 19-21. En zo hield team 1 aan deze 

wedstrijd twee punten over, waar misschien op 

meer was gerekend. Vandaag wordt het tegen 

de koploper weer sprokkelen. 

 

UBC 3 

Team 3 begon tegen Didam 3 eigenlijk prima, 

want na beide dubbels stond er 2-0 op het 

scorebord. Bart/Rick wonnen in tweeën. Kim/ 

Berdien verloren weliswaar de 1e game, maar 

konden het tij keren en beslisten de 2e en 3e 

game in Ulfts voordeel. Ook Bart legde met de 

nodige schijn een solide pot op de mat en wist in 

2 games te winnen. Daarmee was de koek echter 

op. Kim verloor in tweeën, Rick scoorde over 

beide verloren games slechts 13 wedstrijd-

punten. Nadat ook Jolien haar tegenstandster 

met de zege had gefeliciteerd, resteerden de 

mixen. Terwijl Berdien/Rick na verlies in 2 

games snel klaar waren, ontspon zich op de 

andere baan in de 3e game nog een spannende 

slotfase. Helaas werd door Jolien/Bart nipt met 

19-21 verloren. Hopelijk knokt team 3 zich 

vanmiddag langs koploper Beca 6. 
 

UBC 4 

Team 4 deed vorige week woensdag via een 7-1 

overwinning op Seepaerd 2 prima zaken, want 

het prijkte na afloop van deze wedstrijd voor 

één avondje aan de kop van de ranglijst. Rick/ 

Vincent hadden in de 1e game duidelijk het 

initiatief, wonnen deze game ook afgetekend, 

maar konden het goede spel de 2e game geen 

vervolg geven. De 3e game pakten ze de draad 

weer op en trokken deze game met 21-18 over 

de streep. Barbara/Sandra hadden voor hun 

zege slechts 2 games nodig. John won zijn single 

in 2 games, de 2e game zelfs met 21-0 !!! (of was 

dit bij het invoeren van de uitslag een tikfout, 

Vincent ???). Ook Sandra en Barbara waren in  

hun singles na 2 games redelijk snel klaar. Rick 

was deze avond de enige dissonant, want hij 

verloor zijn partij in drieën, waarbij hij vreemd 

genoeg de 2e game met 21-6 wel wist te winnen. 

Ook de mixen verliepen voor het vierde 

probleemloos, want zowel Barbara/John als 

Sandra/Vincent wonnen in tweeën. Afgelopen 

sinterklaasavond speelde team 4 tegen nummer 

twee LBC ’72. Benieuwd op men ook nu 

aanspraak heeft kunnen maken op plek 1. 

Daarover in het volgende Thuisnieuws meer. 
 

 

UBC 5 

Het vijfde speelde vorige week woensdagavond 

thuis tegen koploper Didam 8, wist deze pot 

knap met 6-2 te winnen en steeg door dit 

resultaat naar de bovenste regionen in deze 

spannende poule. Hans/Piet speelden een prima 

dubbel die met solide spel in 2 games werd 

gewonnen. Ook Gonnie/Nicole kenden geen 

problemen en wonnen simpel in 2 games. Terwijl 

Hans zijn tegenstander regelmatig verraste met 

de meest onmogelijke ballen en zodoende in 2 

games zegevierde, was Audrey de eerste, die 

een steekje liet vallen, want zij moest in haar 

tegenstandster met name door een weer 

opspelende schouderblessure haar meerdere 

erkennen. Charles moest in zijn single na winst 

van de 1e game aan het eind van de 2e game nog 

even een tandje bijzetten om winst veilig te 

stellen. Hij bracht zo zijn Didamse opponent de 

eerste nederlaag van het seizoen toe. Nicole 

pakte ook flink uit door singlewinst in 2 games. 

De mixen werden gelijkelijk over beide teams 

verdeeld. Gonnie/Charles maakten in 2 games 

gehakt van hun tegenstanders, Audrey/Piet 

konden het tij in hun mix niet keren en verloren 

in tweeën. Of team 5 afgelopen woensdagavond 

ook tegen LBC ’72 4 een fraai resultaat heeft 

behaald, lezen we in het volgende Thuisnieuws. 
 

UBC R1 

In ’s Heerenberg moesten de recreanten het 

tegen Seepaerd R1 dinsdagavond zonder de 

routine van Hans en Madelon stellen en dat 

leverde geen punten op. In allerijl werd Esther 

voor een invalbeurt opgetrommeld. Ben lukte 

het na verlies van de 1e game net niet de 2e 

game winnend over de streep te trekken  

(22-24) en een 3e game af te dwingen. Peter 

speelde een aardige 1e game, verloor die wel, 

evenals de 2e game. Ria won nog wel de 1e game, 

maar beide overige games gingen naar haar 

tegenstandster. Esther komt voor een single 

nog slagvastheid en routine te kort en verloor in 

tweeën. Ook in de dubbels waren Ben/Peter en 

Ria/Esther in 2 games duidelijk de mindere. 

Tenslotte verloren Ria/Peter hun mix in tweeën,  

 

Esther/Ben wisten na winst van de 2e game nog 

een 3e game af te dwingen, die echter verloren 

ging. R1 mag in januari weer aan de bak. 

 

De Thuisnieuwsredactie wenst alle lezers fijne 

feestdagen met hieronder nog een uitnodiging, 

want …………………………………. 

 

UBC-ERS, 

AANVERWANTEN, 

VRIENDEN 

KENNISSEN, 

SPONSOREN OF ….. 

GEWOON 

GEZELLIGHEIDSBEESTEN 

 

2 JANUARI 

VANAF 20:00 UUR 
 

NIEUWJAARS 

INVITATIE 

TOERNOOI 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=J9qVU0vX&id=CC41DC637FD7018B65BBFA78763EA368292D44A4&thid=OIP.J9qVU0vXaaAbvTfQkrPx5gHaHa&mediaurl=https://www.emerce.nl/content/uploads/2010/12/3091163-wijn-glas-drank-kroeg-restaurant.jpg&exph=2333&expw=2331&q=glas+wijn&simid=608016820367330186&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?q=bitterballen&id=90D69D579739470C15414D15BBD9DDC818314D0C&FORM=IQFRBA

