
 

THUISNIEUWS 
 

Seizoen 2019/2020 

No. 2, 28-09-2019

 
 

Voor de teams 2, 3 en 4 zitten de eerste twee competitierondes er op, team 1, de recreanten en jeugd 1 en 2 hebben één wedstrijd gespeeld. Team 1 scoorde 5 punten, team 2 en 3 staan na 

twee wedstrijden bovenaan, team 4 begon slecht, maar wist de tweede wedstrijd wel te winnen en staat zodoende in de middenmoot. Waar de recreanten een nipte nederlaag incasseerden, was 

de start van de jeugdteams minder florissant. Zij staan aan het begin van hun competitiecarrière en moeten nog aan het competitiegebeuren wennen, wat vooralsnog niet positief uitpakte. De 

midweekse wedstrijden zitten er al op, daarover informeren we jullie in de volgende editie van het Thuisnieuws. Vandaag neemt het eerste het op tegen nummer 2 Amersfoort 4 en we hopen dat 

het thuisvoordeel optimaal wordt uitgebuit met een mooi resultaat. Beide jeugdteams spelen ook hun eerst thuiswedstrijd en voor hen geldt hetzelfde: Maak gebruik van het thuisvoordeel onder 

het motto: “Elk puntje telt”. We wensen alle spelers vandaag veel succes. 
 

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

woensdag 

UBC 4 – Poona 5 
 

donderdag 

Flash 1 – UBC 3 

zaterdag 

UBC 1 – Amersfoort 4 

UBC J1 – Varsseveld J1 

UBC J2 – Varsseveld J3 

  

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

 

Ulftse BC O1 

 

3e divisie afd. 2 

Stuban 1  12-4 

Amersfoort 4 10-6 

Iduna 3  9-7 

BECA 2000 2 7-9 

Barneveld 1 5-3 

Ulftse BC 1 5-3 

Elo United 2 5-11 

Thiela 2  3-13 
 

 

5e divisie afd. 5 

Ulftse BC 2 14-2 

Poona 1  11-5 

BECA 2000 8 10-6 

Pluumke ’67 2 8-8 

Phido 1  8-8 

Didam 3  5-11 

De IJssel 1 5-11 

’t Pluumpje 1 3-13 
 

 

8e divisie afd. 5 

Hengelose BC 1 13-3 

Ulftse BC 3 13-3 

Poona 4  12-4 

Phido 4  8-8 

Flash Vorden 1 7-9 

‘t Seepaerd 2 5-11 

Didam 5  4-12 

Thuve 2  2-14 
 

 

9e divisie afd. 7 

Phido 5  11-5 

Pluumke ’67 4 11-5 

Didam 7  8-8 

Poona 5  8-8 

Grol 2  7-9 

Ulftse BC 4 6-10 

Spees Sjuttel 2 3-5 

LBC ‘72 4  2-6 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Zelhem R1 7-1 

Ruurlo R1  5-3 

Didam R1  5-11 

Phido R1  4-4 

Ulftse BC R1 3-5 

Flash Vorden R1  
 

 

U16 afd 5 

Varsseveld J1 15-1 

Poona J2  15-1 

Phido J1  8-8 

Varsseveld J4 4-4 

Thuve J1  4-4 

Didam J3 2-14 

Zevenaar J1 0-8 

Ulftse BC J1 0-8 
 

 

U16 afd. 6 

LBC ’72 J1 8-0 

Varsseveld J3 8-0 

Poona J4  7-1 

Ulftse BC J2 1-7 

Phido J2  0-8 
 

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=184
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


 

UBC 1 

Omdat de wedstrijd uit ronde 1 naar 9 oktober 

is verzet, startte voor ons eerste afgelopen 

zondag de competitie. In de Gelderlander lazen 

we dat coach Bart niet geheel tevreden was met 

de 5-3 overwinning op het Arnhemse Beca 2. 

Zonder de zieke Thijs begon team 1 met een zege 

in 3 games voor Dave/Koen. Tessa/Inge konden 

hieraan geen goed gevolg geven en verloren in 

tweeën. Dave, Koen en Tessa rekenden in hun 

singles in 2 games met hun tegenstanders af, 

alvorens Femke in 2 games de eer aan haar 

tegenstandster moest laten. De mixen werden 

over beide teams verdeeld: Femke/Koen 

zegevierden in 2 games, Inge/Dave moesten zich 

in 2 games gewonnen geven. Hopelijk kan de 

coach na vanmiddag tevredener terugkijken!!! 
 

UBC 2 

Ons tweede liet er in de eerste wedstrijd van het 

seizoen geen gras over groeien en rekende in de 

uitwedstrijd in Doetinchem eenvoudig met 8-0 

met Phido 1 af. Alle potjes werden in 2 games in 

Ulfts voordeel beslist. De dubbels waren een 

prooi voor Dawit (debuterend voor UBC)/Frank 

en Linda/Berdien. In de herensingles 

zegevierden Jacco en Dawit. Sharon en Linda 

waren verantwoordelijk voor de punten in de 

damessingles. Tot slot breiden Sharon/Jacco en 

Berdien/Frank er in de mixen een fraai slot aan 

en was het tijd voor bitterballen. Afgelopen 

zondag moest Didam 3 het ontgelden, want daar 

werd met 6-2 gewonnen. Halverwege stond het al 

4-0 voor de onzen door overwinningen in 2 games 

voor Frank/Jacco en Sharon/Kim in de dubbels. 

Ook in zijn single had Jacco weinig mededogen 

met zijn tegenstander en won met 20 punten 

tegen in 2 games. Linda kende wat meer 

problemen, won in 2 games, de 2e game met 24-

22. Bij Dawit en Kim haperde de puntenmachine 

even. Eerstgenoemde verloor na 2 spannende 

games, Kim moest in de 3e game met 10-21 

buigen. Tot slot werd via 2 eenvoudige zeges in 

de mixen (Sharon/Jacco en Linda/ Frank) de 

wedstrijd beëindigd. Team 2 komt op 6 oktober 

weer in actie. 

 

UBC 3 

Namens UBC beet het derde op woensdagavond 

de competitiespits af met een degelijke 6-2 

overwinning. Bart/Rick lieten het niet echt 

aanbranden en wonnen in 2 games. Barbara/ 

Sandra hadden voor hun zege 3 games nodig. 

Alvorens training te gaan geven, wist Bart in 

tweeën ook zijn single te winnen. Barbara wist 

nog wel de 1e game winnend over de streep te 

trekken, maar moest beide overige games aan 

haar tegenstandster laten, wel telkens met 21-

19. Na verlies van de 1e game bewandelde Vincent 

de omgekeerde weg en won in drieën. Sandra 

kende geen problemen en won afgetekend in 2 

games. De mixen werden keurig over beide 

koppels verdeeld: Barbara/ Rick wonnen in 2 

games, Sandra/Vincent verloren nipt in 3 games. 

In ronde 2 kwam Didam 5 op bezoek en dat 

leverde zelfs 7 wedstrijdpunten op. Dat ging 

echter minder gemakkelijk dan de eindstand liet 

aanzien. Bart/Vincent lieten het op een 3e game 

aankomen, die in eigen voordeel werd beslist. 

Sandra/Barbara verloren nipt de 1e game, 

waarna beide overige games probleemloos in 

eigen voordeel werden beslist. Ook in zijn single 

had Bart het niet gemakkelijk, moest de 2e game 

aan zijn fitte tegenstander laten, maar trok met 

af en toe fraaie staaltjes badminton de 3e game 

weer naar zich toe. Karin, Barbara en John 

zetten hun potjes in 2 eenvoudige games naar hun 

hand. Het enige smetje op deze wedstrijd was de 

mix van Karin/Rick, want die ging ruim in 2 games 

verloren. Op de baan ernaast zegevierden 

Sandra/Vincent in 2 games. Hoe team 3 het er 

afgelopen donderdag in Vorden tegen Flash 1 

vanaf heeft gebracht lezen we in het volgende 

Thuisnieuws. 

 

 

UBC 4 

Het vierde leek gelet op de 0-8 nederlaag in 

Doetinchem tegen Phido 5 nog niet klaar voor de 

competitie. Nou was men enigszins gehandicapt 

door de afzegging van Nicole wegens trieste 

familieomstandigheden. waardoor Ria moest 

invallen. Hans de N/Piet kregen in 2 games klop, 

Audrey/Ria kwamen in 2 games niet verder dan 

12 punten. Ook in de singles konden Hans de N. 

en Audrey (beiden verlies in tweeën) geen potten 

breken. Charles was in zijn single nog het dichtst 

bij een wedstrijdpunt. Na verlies van de 1e game 

leek het lek door winst in de 2e game (met 21-5) 

boven water, maar dat bleek een illusie, want de 

3e game ging met 15-21 verloren. Ook de mixen 

waren niet aan Audrey/Charles en Ria/Piet 

besteed en zo waren de bitterballen na afloop 

enigszins zuur. In competitieronde 2 nam team 5 

een beetje revanche voor de kansloze nederlaag 

in ronde 1, want in Lichtenvoorde werd LBC ’72 4 

met 6-2 verslagen. In de dubbels gaf de routine 

van Hans de N/Charles en Nicole/Gonnie de 

doorslag, voor beide koppels winst in 2 games. In 

de singles moesten Hans de N. (in tweeën) en 

Gonnie (in drieën) even passen. Charles en Nicole 

pakten de draad weer op en zegevierden beide in 

2 games. Moesten Audrey/Charles de 2e game 

met 8-21 nog afgeven, beide overige games 

wonnen ze wel en dus ook hun mix. Gonnie/Hans 

de N kenden nauwelijks problemen en wonnen 

afgetekend in 2 games. Over het resultaat van 

afgelopen woensdag leest u meer in het volgende 

Thuisnieuws. 
 

UBC R1 

R1 startte in Ruurlo met een nipte 3-5 nederlaag, 

zo konden we uit betrouwbare bron optekenen. 

Op toernooi.nl was de uitslag tot op heden nog 

niet ingevoerd, voor verdere details verwijzen we 

naar het volgende Thuisnieuws. 

 

 

UBC J1 

J1 kende een stroeve start van de competitie en 

ging in Gaanderen kansloos met 8-0 de boot in. 

De singles van Sybren, Yara, Femke en Wobke 

gingen in 2 games ruim verloren. Ook in de 

dubbels moest men aan elkaar wennen. Yara/ 

Sybren, Femke/Wobke, Femke/Sybren en Yara/ 

Wobke gingen in 2 games ten onder. Flink trainen 

en het spelletje veel oefenen is de enige remedie 

om progressie te boeken. Dat moet elke 

wedstrijd het uitgangspunt zijn. Vanmiddag komt 

koploper Varsseveld J1 op bezoek. Gaan voor elk 

punt is het motto!!! Suc6666. 
 

UBC J2 

Ook J2 was naar Gaanderen getogen voor de 

wedstrijd tegen Poona J4 en keerde met een 7-1 

nederlaag huiswaarts. Er werden in de 

verschillende potjes in ieder geval meer punten 

gescoord dan bij J1, en Mirthe lukte het in 2 

games zelfs voor J2 een punt in de wacht te 

slepen. Tim, Mika en Lisa moesten in 2 games de 

eer aan de tegenstanders laten. Verloren 

Mika/Tim, Mika/Lisa en Mirthe/Tim de dubbel 

nog in 2 games, Lisa/Mirthe verloren de 3e game 

nipt met 21-19 en waren dus dicht bij de 

overwinning. Vanmiddag wacht een lastige klus 

tegen Varsseveld J3, want dit team had de 

eerste wedstrijd met 8-0 gewonnen. 

 

 

https://www.animaatjes.nl/plaatjes/badminton/badminton-plaatjes-423053
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj7ofXs5O7kAhVOJFAKHbb9C2UQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.plmschouten.demon.nl/technieken.html&psig=AOvVaw3lSM70Pw8wtCUoctghVuv9&ust=1569597512112188
https://www.animaatjes.nl/plaatjes/badminton/badminton-plaatjes-422936

