
 

THUISNIEUWS 
 

Seizoen 2018/2019 

No. 7, 26-01-2019

 
 

Met nog 2 ronden voor de boeg zitten we in de beslissende fase van de competitie. Voor ons eerste 1 lijkt degradatie na het gelijk spel en de 2-6 verliespartij tegen mededegradatie-

kandidaten Veghel 1 en Mariken 1 in ronde 11 en 12 onafwendbaar. Tegen koploper Roosterse 1 en nummer 3 Trilan 2 moeten wonderen gebeuren om degradatie te ontlopen. Zelfs de 

grootste optimist zal daar zijn vraagtekens bij zetten. Team 3, 4 en 5 staan allen op een rustgevende 3e plaats, hoeven in ieder geval niet voor degradatie te vrezen. En net als team 1 boert 

ook recreanten 1 met een laatste plaats in de poule niet al te best. Zeker positief is dat we aan de actie “probeer-badminton-nu” zowaar 6 seniorleden en 2 jeugdleden hebben overgehouden. 

We heten allen van harte welkom in het warme bad dat Ulftse BC heet. 
 

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

UBC 4 – Pluumke ‘67 3 

UBC 5 – Pluumke ‘67 4 

 

Vrijdag: 

UBC R1 – Phido R1  

Zaterdag: 

UBC 1 – Trilan 2 

UBC 3 – De IJssel 2 

 

Al ingeschreven voor ons Ulftse BC 

Fred-Besselink-toernooi ?????? 
 

zondag 19 mei 2019 (9:00-20:00 uur) 
categorieën: 3 (2e divisie of lager) 

  5 (4e divisie of lager) 

  7 (6e divisie of lager) 

  9 (8e divisie of lager) 
 

www.toernooi.nl / www.ulftse-bc.nl 

https://www.facebook.com/UlftseBadmintonClub 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

OP NAAR DE KANTINE VOOR EEN DRANKJE OF PATAT 

 

   

 

2e Divisie afd. 2 

Roosterse BC 2 76-20 

Olympia ’57 1 74-22 

Trilan 2  46-50 

Thiela 1  44-52 

Beca 2000 1 42-54 

Mariken 1 39-57 

Ulftse BC 1 36-60 

BC ’67 Veghel 1 27-69 
 

 

5e Divisie afd. 4 

Beca 2000 6 58-38 

Poona 2   55-41 

Ulftse BC 3 55-41 

Didam 3   51-45 

De IJssel 1  49-47 

Gova 1  48-48 

Phido 1  41-55 

Ellaar 2  27-69 
 

 

8e divisie afd. 8 

LBC ’72 2  60-28 

Grol 1  59-37 

Ulftse BC 4 55-41 

Poona 4  54-42 

‘t Seepaerd 2 46-50 

Didam 5  42-54 

Varsseveld 1 34-62 

Pluumke ’67 3 26-62 
 

 

9e divisie afd. 8 

Spees Sjuttel 2 56-40 

Grol 2  51-45 

Ulftse BC 5 49-47 

Pluumke ’67 4 49-47 

Didam 8  48-40 

LBC ’72 4  43-53 

DIOS 1  42-46 

Poona 6  38-58 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Doesburg R1 44-12 

Phido R1  29-19 

‘t Seepaerd R1 28-28 

Didam R1  18-38 

Ulftse BC R1 17-39 

 

 

 

http://www.toernooi.nl/
http://www.ulftse-bc.nl/
https://www.facebook.com/UlftseBadmintonClub
https://www.optisport.nl/


 

UBC 1 

Team 1 begon de belangrijke wedstrijd tegen 

hekkensluiter BC ’67 Veghel prima met een 

fraaie winstpartij voor Jacco/Thijs in 2 games, 

ook nog eens de eerste dubbelwinst dit seizoen. 

Inge/Femke waren niet bij machte het de heren 

na te doen en verloren in 2 games. Terwijl Koen 

op baan 1 gehakt maakte van zijn tegenstander, 

knokte ook Tessa zich in 2 games voorbij haar 

tegenstandster. Dave had het 2 games lastig 

tegen zijn opponent, verloor de 1e game met  

19-21, won zelf de 2e game met dezelfde cijfers 

en maakte het zichzelf via 21-13 in de 3e game 

een stuk gemakkelijker. Femke speelde slordig 

en te gehaast met verlies in 2 games tot gevolg. 

Toch stond team 1 met de mixen nog in het 

verschiet op een riante 4-2 voorsprong. In de 

mixen ging het helaas behoorlijk fout, want 

zowel Femke/Koen als Inge/Jacco gingen 

roemloos in 2 games ten onder. De teleurstelling 

was behoorlijk groot, want een grotere zege 

had meer lucht gegeven in de strijd tegen 

degradatie. Uit tegen Mariken 1, ook strijdend 

tegen degradatie, moest ons eerste de volgende 

teleurstelling wegslikken, want er werd met 6-2 

verloren. De hoop was al niet groot, want 

Mariken trad de laatste competitieweken met 

een aantal spelers met de nodige eredivisie 

ervaring in het strijdperk. Koen/Dave verloren 

nipt de 3e game met 18-21. Femke/Inge wisten 

de 2e game nog te winnen, maar moesten de 

beslissende 3e game aan de tegenstandsters 

laten (9-21). In de singles slonk de hoop op een 

goed resultaat nog meer, want zowel Koen als 

Femke moesten in 2 games buigen. Dave zorgde 

via een eenvoudige zege in 2 games voor het 

eerste wedstrijdpunt. Tessa kwam via 19-21 in 

de 2e game nog dicht bij een 3e, maar dat feest 

ging helaas niet door. Terwijl Tessa/Thijs in 

straight games aan het kortste eind trokken, 

wisten Inge/Jacco na winst van de 1e game ook 

de 2e game naar zich toe te trekken. Zo was de 

2-6 nederlaag een feit en was de conclusie dat 

Mariken 1 drie punten afstand had genomen. 

Vanmiddag is de laatste kans om team 1 in eigen 
 

 

huis op 2e divisie niveau te aanschouwen. Het 

zou leuk zijn, als dat voor een massaal 

opgekomen publiek gebeurt. 
 

UBC 3 

Het derde speelde op verzoek van tegenstander 

Phido 1 midweeks. Door een blessure van één van 

de Doetinchemse heren tijdens de 3e game van 

de pittige HD viel de dubbel richting Martin/ 

Bart. Frank was daarmee de schlemiel van de 

avond, want zo vervielen voor hem de overige 

partijen en stond team 3 al met 3-0 voor. Kim/ 

Berdien zegevierden in tweeën, de 2e game met 

24-22. Ook Martin moest vol aan de bak om de 

3e game uiteindelijk met 21-17 naar zich toe te 

trekken. Kim speelde een degelijke single die ze 

in 2 games won. Jolien moest in haar single de 

eer in 2 games aan de tegenstandster laten om 

vervolgens wel samen met Bart de mix in 2 

games winnend af te sluiten. In Arnhem maakte 

het derde gehakt van hekkensluiter Ellaar 2, 

want via 8-0 werd het een heuse bitterballen 

pot. Vermeldenswaard is dat alle partijen in 2 

games achtereenvolgens werden gewonnen door: 

Bart/Frank (HD), Berdien/Kim (DD), Frank, Kim, 

Bart en Berdien in de singles en Berdien/Frank 

en Kim/Bart in de mixen. Met 3 punten achter-

stand schuift team 3 zo weer richting de top 

van de ranglijst. Vandaag kan bij een royale 

overwinning op De IJssel 1 een verdere stap in 

die richting worden genomen. Aan het publiek 

zal het niet liggen !!!! 
 

UBC 4 

Ook team 4 was de afgelopen twee rondes goed 

voor twee overwinningen. Allereerst werd 

Pluumke ’67 3 met 6-2 aan de zegekar gebonden. 

En het begon nog niet eens zo geweldig, want 

Antoine/Vincent verloren nipt in 2 games. 

Sandra/Barbara kenden in 2 games nauwelijks 

problemen en waren snel klaar. Terwijl John 

weer optimaal van zijn contributie gebruik 

maakte (zege in drieën), liet Sandra het niet 

zover komen en won afgetekend. Antoine was in 

2 games verantwoordelijk voor de 2e verlies-

partij. Barbara was na winst in de 1e game (21-4) 
 

 

de 2e game niet bij de les (15-21). Gelukkig 

kwam het door winst in de 3e game toch nog 

goed. Ze maakte er samen met John via winst in 

3 games nog een leuke mix van. Sandra/Vincent 

hadden daar geen zin in en zegevierden in 

tweeën. In Didam was Sharon ingevlogen als 

stand-in voor Sandra. Ze deed dat met verve, 

want won al haar potjes, ook nog eens allemaal in 

2 games (DE2, DD met Barbara en GD2 met 

Vincent). Wie droegen er nog meer aan de 5-3 

zege bij? Allereerst waren daar Barbara/John 

in 3 games en ook Vincent in drieën. Iets minder 

verging het John/Vincent, John en Barbara in 

hun singles, alle potjes verlies in 2 games. Bij 

een goed resultaat afgelopen woensdagavond 

thuis tegen Varsseveld 1 mag het vierde ook 

voorzichtig aan de kop van de ranglijst ruiken, 

maar ook niet meer dan dat. In het volgende 

Thuisnieuws daarover meer!!! 
 

UBC 5 

Het vijfde boekte van alle teams de afgelopen 

twee wedstrijden de minste resultaten, want 

zowel tegen Pluumke ’67 4 als tegen koploper 

Spees Sjuttel 2 werd verloren. Toch handhaaft 

team 4 zich met een 3e plaats in de bovenste 

regionen van de ranglijst. Tegen Pluumke stond 

team 5 na de dubbels al op een 0-2 achterstand. 

Piet/Hans verloren in 3 games in een spannend 

potje. Ook Gonnie/Audrey moesten de dames 

van Winterswijk na 3 games met de overwinning 

feliciteren. In de single van Hans en Gonnie ging 

het al niet veel beter. Hans verloor in drieën, 

Gonnie zelfs in tweeën. Charles en Nicole deden 

het een stuk beter, want beiden zegevierden in 

2 games. Alleen de mix van Nicole/Piet leverde 

in 2 games nog een punt op, Audrey/Charles 

moesten in 2 games de eer aan de tegenstan-

ders laten. Zo was de 3-5 nederlaag een feit. 

Tijdens het nieuwjaarstoernooi was Herman 

gevraagd tegen koploper Spees Sjuttel 2 als 

gastspeler mee te doen, waarop hij volmondig ja 

had gezegd. Met Eric won hij de dubbel. 

Daarmee was de dadendrang van het vijfde 

nagenoeg op, want alleen Audrey/Eric wonnen  
 

 

moeizaam  hun mix (26-24, 22-20). In de 

tussentijd werkten Audrey/Gonnie in 3 verloren 

games hun dubbel af, gingen Charles, Gonnie en 

Herman in 2 games ten onder. Audrey was nog 

het dichtst bij een overwinning (16-21, 22-24), 

maar ook dat ging mis. Tenslotte waren ook 

Gonnie/Charles niet in goede doen en verloren 

roemloos. Of team 5 afgelopen woensdagavond 

in de laatste thuiswedstrijd kommer en kwel van 

zich af heeft gespeeld, lezen we in het volgende 

Thuisnieuws. 

 

Recreanten 1 

R1 heeft in de laatste thuiswedstrijd de kans 

gemist om de rode lantaarn aan Didam R1 over 

te doen. Er werd slechts gelijk gespeeld, terwijl 

dat niet nodig was geweest. De singles gingen 

heel aardig, want Hans (eenvoudig in 2 games), 

Ria (in een spannende driegamer) en Madelon 

(probleemloos in 2 games) waren goed voor drie 

wedstrijdpunten. Alleen Peter moest het hoofd 

in 2 games buigen. Samen met Ben moest Peter 

ook in de dubbel de eer aan de geroutineerde 

tegenstanders laten. Ria/Madelon deden, wat er 

van hen verlangd werd en wonnen in 2 games, 

met een voordelige 4-2 tussenstand dus. Beide 

mixen (Ria/Ben en Madelon/Hans) begonnen 

prima met winst van de 1e game. Zowel Ria/Ben 

en zeker Madelon/Hans raakten echter 

langzaam de weg kwijt en die werd ook niet 

meer teruggevonden, want de overige games 

gingen verloren. Teleurstelling en frustratie te 

over, die echter in de kantine weer werd 

weggespoeld. Of R1 de frustratie gisteravond in 

een positief slot van de competitie heeft weten 

om te zetten lezen we in het volgende Thuis-

nieuws. 
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