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Goed gemutst, vakantievierende Thuisnieuwslezers? Daar zijn we weer, met raad en daad paraat voor een nieuw seizoen, en dan ook nog ruim voor de 

opening van seizoen 2019/2020. Volgende week gaan we helemaal los met de eerste competitieronde, op 28 september vinden de eerste thuiswedstijden 

op de zaterdagen plaats, met dit jaar ook weer drie jeugdteams die hun opwachting maken. 

De Thuisnieuwsredactie is er weer helemaal klaar voor! En jullie? De extra vakantiekilo’s alweer kwijt? Is er in de voorbereiding hard genoeg getraind? 

Hebben we de conditie goed op peil (gehouden)? Hoe zit het links en rechts met de pijntjes? Een blik door de hal leerde de afgelopen weken dat we de 

meesten één of meerdere malen, meestal in sportkledij, in de hal hebben waargenomen. Ook zagen we op sociale media de nodige filmpjes en foto’s 

voorbijkomen van trainingssessies, of in de (omgeving van de) sporthal of op terrasjes. Of deze activiteiten een optimale voorbereiding op het nieuwe 

seizoen zijn geweest, zal snel duidelijk worden.  

Middels deze uitgave van het Thuisnieuws hopen we iedereen te informeren over de indeling en samenstelling van de UBC-teams en gemotiveerd te krijgen 

voor het komend seizoen. Hieronder het programma voor de komende twee weken. 
 

Wij wensen iedereen veel kijkgenot !!!   THUISNIEUWS NALEZEN ???   KIJK OP WWW.ULFTSE-BC.NL 
woensdag, 11-9: 

UBC 3-Phido 4 
 

vrijdag, 13-9: 

Phido 5-UBC 4 
 

zaterdag, 14-9: 

UBC J2-LBC ’72 J1 
 

zondag, 15-9: 

Phido 1-UBC 2 

 

woensdag, 18-9: 

UBC 3-Didam 5 
 

donderdag, 19-9: 

Ruurlo R1-UBC R1 
 

vrijdag, 20-9: 

LBC ’72 4-UBC 4 
 

zaterdag, 21-9: 

Poona J4-UBC J2 

Poona J2-UBC J1 

 

zondag, 22-9: 

Beca 2000 2-UBC 1 

Didam 3-UBC 2 
 

woensdag, 25-9: 

UBC 4-Poona 5 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

 

  
 

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



 

 
 

UBC 1 

De basis van het vlaggenschip van de vereniging 

bestaat dit seizoen uit Tessa, Femke, Inge, Dave, 

Koen en Thijs. Nadat handhaving in de 2e divisie 

vorig seizoen net niet kon worden bewerkstelligd, 

gaat het eerste komend seizoen proberen het 

verloren gegane terrein in één jaar terug te 

winnen. Gelet op de opgedane ervaring van 

afgelopen seizoen en met Tessa, die weer 

volledig gaat meedraaien, moet die doelstelling 

zeker tot de mogelijkheden behoren.  
 

3e divisie afd. 2 

Amersfoort 4 

Barneveld 1 

BECA 2000 2 (Arnhem) 

Elo United 2 (Hengelo O.) 

Iduna 3 (Utrecht) 

Stuban 1 (Nijmegen) 

Thiela 2 (Tiel) 

Ulftse BC 1 
 

UBC 2 

Na terugtrekking van team 2 voorafgaand aan 

het vorig seizoen is nu het derde team ineens 

team 2 geworden en speelt komend seizoen in de 

5e divisie. Voor dit team zijn als dames Sharon, 

Linda, Berdien en Kim inzetbaar. Voor de heren 

wordt gekozen uit Jacco (vorig jaar nog spelend 

in team 1), Dawit (overgewaaid uit Didam), Frank 

en Martin. Gelet op de ervaring en het niveau, 
 

 

waarop men is ingedeeld, moet ook dit team tot 

de kampioenskandidaten gerekend worden. 
 

5e divisie afd. 5 

BECA 2000 8 (Arnhem) 

De IJssel 1 (Rheden) 

Didam 3 

Phido 1 (Doetinchem) 

’t Pluumpje 1 (Eerbeek) 

Poona 1 (Gaanderen) 

Pluumke ’67 2 (Winterswijk) 

Ulftse BC 2 
 

UBC 3 

Team 3 (vorig jaar dus team 4) heeft de nodige 

aanwas gekregen, waardoor de bemensing 

komend seizoen niet tot problemen zou hoeven 

leiden. Ter aanvulling van Sandra, Barbara, John 

en Vincent maken Jolien, Bart en Rick komend 

seizoen hun opwachting in de 8e divisie en mogen 

zien of ze met nylon shuttle team 3 in de vaart 

der volkeren kunnen doen opstomen. Het zal voor 

een aantal wennen zijn, dat de thuiswedstrijden 

op woensdagavond plaatsvinden. Ook het spelen 

met nylon shuttles zal hier en daar tot gefronste 

wenkbrauwen leiden. Neemt niet weg, dat ook dit 

team bovenin mee kan draaien. 
 

8e divisie afd. 5 

Didam 5 

Flash Vorden 1 

Hengelose BC 1 

Phido 4 (Doetinchem) 

Poona 4 (Gaanderen) 

‘t Seepaerd 2 (’s Heerenberg) 

Thuve 2 (Duiven) 

Ulftse BC 3 
 

 
 

 

UBC 4 

Team 5, nu omgedoopt in team 4, speelt evenals 

afgelopen seizoen in de 9e divisie. Qua samen-

stelling is er in team 4 nauwelijks iets gewijzigd. 

Zo bestaat het team uit de dames Audrey, 

Gonnie, Nicole en de heren Charles, Hans de N. 

en Piet. Eric heeft wegens immobiliteit zijn 

racket voorlopig even opgeborgen. Hans Nij, 

vorig seizoen nog actief in R1, is echter een 

fanatiek en waardig vervanger. 
 

9e divisie afd. 7 

Didam 7 

Grol 2 (Groenlo)  

LBC ‘72 4 (Lichtenvoorde) 

Phido 5 (Doetinchem) 

Poona 5 (Gaanderen) 

‘t Seepaerd 2 (’s Heerenberg) 

Spees Sjuttel 2 (Silvolde) 

Ulftse BC 4 
 

UBC R1 

Als aanvulling voor Hans, die naar team 4 is 

overgestapt, debuteert Maarten, enthousiast 

geworden door de actie Probeer.badminton.nu in 

R1. Daarnaast bestaat R1 uit Ria, Madelon en 

Lisanne en zullen Debbie en Esther als reserve 

fungeren. Ben en Peter completeren ons 

recreantenteam, dat in de Y-klasse, afd. 2 

uitkomt. 
 

Y-klasse, afd. 2 

Didam R1 

Flash Vorden R1 

Phido R1 (Doetinchem) 

Poona R1 (Gaanderen) 

Ruurlo R1 

Zelhem R1 

Ulftse BC R1 

 

 

JEUGD 

Nadat er vorige jaar geen UBC-jeugdteams 

actief waren, begroeten we dit jaar in het nieuwe 

seizoen twee jeugdteams.  
 

UBC J1 

Dit team bestaat uit de volgende jeugdleden: 
Sybren Roukema, Huug van Eck, Femke Welling 

en Wobke Ratering. J1 is ingedeeld in de U16, 

afd. 5 en speelt tegen: 
 

Didam J3 

Phido J1 (Doetinchem) 

Poona J2 (Gaanderen) 

Thuve J1 (Duiven) 

Varsseveld J1 

Varsseveld J4 

Zevenaar J1 
 

UBC J2 

In J2 spelen Mika Reijers, Tim Raben, Lisa 

Wienen, Yara van Gerven en Myrthe Mijnen. Ook 

J2 speelt in de U16, maar dan afd. 6. Omdat er 

weinig teams zijn ingedeeld, wordt er anderhalve 

competitie gespeeld, zodat er voldoende 

wedstrijden op het programma staan. 

Tegenstanders zijn: 
 

Lichtenvoordse BC ’72 J1 

Phido J2 (Doetinchem) 

Poona J4 (Gaanderen) 

Varsseveld J3 
 

UBC O1 

Ook gaat er in de loop van het seizoen een 

jeugdteam, bestaande uit Wout van der Veen, 

Bente Wierbos, Merijn Fischer, Thierry Visser 

en Lucas Bussink deelnemen aan de 

opstapcompetitie. Zodra daar meer over bekend 

is, brengen we jullie op de hoogte!. 

 

 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=184
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=204
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=234
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=31
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=147
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=235
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=52
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=86
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=191
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=299
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=229
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigwsH8kZ7kAhXFaFAKHVvuBLUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.animaatjes.nl/sport-plaatjes/badminton&psig=AOvVaw2T1KzEq8XkgcTERnfbxmx-&ust=1566826511282386
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwix2PjIkp7kAhWBaFAKHc0oDv4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.animaatjes.nl/plaatjes/badminton&psig=AOvVaw2T1KzEq8XkgcTERnfbxmx-&ust=1566826511282386

