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Een blik op de standen leert dat liefst drie seniorenteams ongeslagen in de top van de ranglijst terug te vinden zijn. Na de wat moeizame competitiestart gaat team 1 fier aan kop. Team 2 heeft pas twee 

wedstrijdpunten tegen en is volop favoriet voor de titel. Ook team 3 kent een prima start en steekt de ambities op het kampioenschap niet onder stoelen of banken. Team 4 draait in de middenmoot mee. 

De recreanten hebben inmiddels ook de eerste winst kunnen bijschrijven. Beide jeugdteams debuteren dit jaar in de competitie, moeten nog aan het niveau wennen, waardoor de resultaten voorlopig nog 

even op zich laten wachten. Onlangs werd tijdens de training in ieder geval gevraagd om tactische tips en da’s een goed teken!!! Regelmatig en fanatiek trainen moet op termijn tot betere uitslagen leiden. 

En dan begroetten we sinds 9 oktober 14 (!!!!!) deelnemers aan de PROBEER-BADMINTON-NU-actie. Tot de kerst worden hen onder de bezielende begeleiding van Frank en Tessa de grondbeginselen van de 

badmintonsport bijgebracht. Door de inhaalwedstrijden van T1, T2 en R1 is het vanavond extra druk in de hal. Dat biedt de nieuwelingen na de training de mogelijkheid om een kijkje in de UBC-badminton-

competitie-keuken te nemen en een indruk van de verschillende spelniveaus bij UBC te krijgen. 

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

Woensdag 

UBC 1 -  Stuban 1 

UBC 2 – Poona 1 

UBC R1 – Zelhem R1 

 

 

HARTELIJK WELKOM AAN DE 

DEELNEMERS VAN 

 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

 

Ulftse BC O1 

 

3e divisie afd. 2 

Ulftse BC 1 26-6 

Stuban 1  24-8 

Iduna 3  23-9 

Amersfoort 4 16-16 

BECA 2000 2 12-12 

Elo United 2 9-23 

Barneveld 1 7-17 

Thiela 2  3-29 
 

 

5e divisie afd. 5 

Ulftse BC 2 22-2 

BECA 2000 8 22-10 

Phido 1  18-14 

Poona 1  16-8 

Pluumke ’67 2 15-17 

Didam 3  11-21 

De IJssel 1 10-22 

’t Pluumpje 1 6-26 
 

 

8e divisie afd. 5 

Hengelose BC 1 29-11 

Ulftse BC 3 27-5 

Poona 4  23-9 

Didam 5  16-16 

Phido 4  13-19 

‘t Seepaerd 2 12-20 

Flash Vorden 1 9-23 

Thuve 2  7-33 
 

 

9e divisie afd. 7 

Phido 5  22-10 

Poona 5  20-12 

Pluumke ’67 4 18-14 

Didam 7  17-15 

Ulftse BC 4 14-18 

Grol 2  13-19 

Spees Sjuttel 2 12-12 

LBC ‘72 4  4-20 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Ruurlo R1  16-8 

Zelhem R1 11-5 

Phido R1  9-7 

Ulftse BC R1 8-8 

Didam R1  8-16 

Flash Vorden R1 4-12 
 

 

U16 afd 5 

Varsseveld J1 31-1 

Poona J2  31-1 

Didam J3 17-15 

Varsseveld J4 17-15 

Phido J1  9-23 

Zevenaar J1 9-23 

Thuve J1  6-18 

Ulftse BC J1 0-24 
 

 

U16 afd. 6 

LBC ’72 J1 22-2 

Varsseveld J3 16-8 

Poona J4  8-8 

Phido J2  8-16 

Ulftse BC J2 2-22 
 

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
https://www.probeerbadminton.nu/oost/


 

UBC 1 

De eerste thuiswedstrijd leverde team 1 een  

5-3 overwinning op. Halverwege stond via zeges 

in de dubbels van Thijs/Dave en Tessa/Inge 

(beide in 2 games) en singlezeges voor Koen (in 

drieën) en Tessa (in tweeën) een lucratieve 4-0 

voorsprong op het scorebord. Terwijl Dave zijn 

single uiteindelijk in 3 games voor zich opeiste, 

wist Femke haar betere spel in de 2e game niet 

in de 3e game te verzilveren, want aan het einde 

van die game gingen de lampjes langzaam uit. 

Helaas konden ook de mixen (Femke/Koen en 

Inge/Thijs) de score geen mooier aanzien geven, 

want die werden redelijk kansloos in 2 games 

verloren. Zonder Koen kon uit tegen hekken-

sluiter Thiela 2 toch de optimale score van 8-0 in 

Ulfts voordeel worden genoteerd. Femke in haar 

single en Femke/Dave in de mix hadden voor hun 

winstpartijen 3 games nodig, alle overige potjes 

werden in 2 games in het voordeel van Dave/ 

Thijs, Tessa/Inge, Dave, Thijs en Inge/Thijs 

beslist. In de wedstrijd uit tegen Barneveld 1 

moest team 1 het doen zonder Femke en Koen, 

maar ook deze wedstrijd leverde 8 wedstrijd-

punten op. Na verlies van de 1e game trokken 

Tessa/Inge beide overige games naar zich toe. 

Intussen hadden Dave/Thijs hun dubbel in 2 

games gewonnen. Dave, Tessa en Thijs kenden in 

hun single weinig problemen, waarna ook Inge 

haar single in de 3e game glorieus in eigen 

voordeel besliste. Terwijl Tessa/Dave na 2 

games redelijk snel klaar waren, hadden Inge/ 

Thijs een 3e game nodig om na afloop 

bitterballen te kunnen bestellen. Vanavond kan in 

de vooruit gespeelde wedstrijd uit competitie-

ronde 13 bij winst op nummer twee van Stuban 1 

afstand worden genomen en dat zou niet slecht 

uitkomen. 
 

 

 

UBC 2 

In ronde 3 maakte team 2 in Eerbeek gehakt van  

tegenstander ’t Pluumpje 1, want er werd met  

8-0 gewonnen. De partijen werden achtereen-

volgens door Jacco/Frank, Sharon/Berdien, 

Jacco, Sharon, Frank en Linda en Linda/Jacco en 

Berdien/Frank in 2 games beslist en dat was al 

de 2e keer dit seizoen. Vanavond haalt het 

tweede de wedstrijd uit ronde 3 in en verstevigt 

bij winst de koppositie. 
 

UBC 3 

Ons derde zegevierde in Vorden met 7-1 tegen 

Flash 1. De dubbels (Bart/Rick en Karin/Sandra) 

werden in 2 games gewonnen. Na winst van Bart 

in tweeën was Karin de enige die haar partij niet 

over de streep wist te trekken: verlies in tweeën.  

Rick deed er 3 games over alvorens een punt voor 

team 3 te kunnen bijschrijven. Barbara had na 

winst van de 1e game een verlenging nodig om ook 

de 2e game naar zich toe te trekken: 22-20. 

Barbara/Bart rekenden gedecideerd met hun 

tegenstanders af, Sandra/Rick leverden de 1e 

game nog in, maar waren in beide overige games 

de bovenliggende partij. Ook aan het eind van de 

wedstrijd tegen ‘t Seepaerd 2 stond er 7-1 op 

het scorebord, waarbij geen enkele partij langer 

dan 2 games duurde. Dit keer konden we 

overwinningen noteren voor Bart/Vincent, 

Sandra/Barbara, Bart, John en Sandra en 

Barbara/John en Sandra/Vincent. Conclusie: 

alleen Barbara moest de eer aan de 

tegenstandster laten. Voorlopig ligt team 3 op 

kampioenskoers. Begin november treedt team 3 

weer in het strijdperk. 
 

UBC 4 

Aan de wedstrijden in competitieronde 3 en 4 

hield het vierde acht wedstrijdpunten over. 

Tegen Poona 5 werd in Ulft met 5-3 verloren, 

waarbij vooral de Gaanderense heren een maatje 

te groot bleken. Piet/Hans de N. in de dubbel, en 

beide Hansen in de singles hadden weinig in de 

melk te brokkelen. De dames moesten voor de 

punten zorgen en dat begon met een spannende 

zege in 3 games voor Gonnie/Nicole. 

 

In de singles ging het Gonnie en Nicole 

makkelijker af, want zij zegevierde probleemloos 

in 2 games. Gebrek aan routine bleek ook in de 

mixen van Audrey/Hans de N. en Gonnie/Piet een 

onoverkomelijk struikelblok: verlies in 2 games. 

Met invaller Vincent V. werd tegen Grol 2 met  

5-3 gewonnen. Daar ging wel een Verstappen-

ritje van Groenlo naar Eibergen aan vooraf, want 

speelde Grol niet in Groenlo: NEE dus!!! Door een 

samenwerking met een aantal verenigingen bleek 

Grol 2 in Eibergen te spelen. Dat speelde 

blijkbaar nog in de hoofden van de dubbels mee, 

want beide (Hans de N./Vincent + Gonnie/Nicole) 

gingen in 2 games verloren. Daarna volgden drie 

winstpartijen voor Hans de N. (in drieën), Gonnie 

(met slechts 13 tegenpunten in 2 games !!!) en 

Vincent (in 2 games), alvorens Nicole in 3 games 

de eer aan de tegenstandster moest laten. Via 

twee knappe zeges in de mixen (Gonnie/Hans en 

Audrey/Vincent) werd de tegenstander alsnog 

bedwongen. Team 4 speelt volgende week 

woensdag weer thuis. 
 

UBC R1 

De nipte 3-5 nederlaag in Ruurlo van R1 was al wel 

gemeld, maar de gewaardeerde lezer heeft het 

verslag van die wedstrijd nog tegoed. Ben en 

Peter verloren redelijk kansloos beiden in 2 

games. Madelon trok in spannende 3 games aan 

het langste eind, Lysanne kende in 2 games 

duidelijk minder problemen en zo was de stand 

weer in evenwicht. Die tendens uit de singles 

zette zich in de dubbels voort, want Ben/Peter 

redden het niet, Madelon/Lysanne zegevierden in 

2 games. In de mixen (Lysanne/Ben en Madelon/ 

Peter) gingen de tegenstanders in 2 games met 

de overwinning aan de haal. Thuis tegen Didam R1 

boekte R1 met een 5-3 zege een mooi resultaat. 

Peter moest in 2 games de eer aan de tegen-

stander laten. Maarten debuteerde na verlies van 

de 1e game door een tactische omzetting met een 

prima overwinning in 3 games. Ria (in tweeën) en 

Madelon (met in totaal 12 tegenpunten) tilden de 

score naar een 3-1 voorsprong. Peter/Maarten 

kwamen in de dubbel nog routine tekort en 

verloren in tweeën. Ria/Madelon tekenden in 2 
 

 

games voor het volgende punt. De mixen werden 

keurig over beide teams verdeeld. Madelon/ 

Peter wisten in 3 games de partij naar zich toe 

te trekken, Ria/Maarten verloren na de 1e game 

ook nipt de 2e game: 20-22. Zo was de eerste 

overwinning van R1 een feit. Met Zelhem R1 lijkt 

vanavond een pittige tegenstander op bezoek te 

komen, eens kijken of R1 boven zichzelf kan 

uitstijgen. 
 

UBC J1 

J1 kon thuis tegen koploper Varsseveld J1 weinig 

potten breken en moet nog erg aan de competitie 

wennen. De singles van Sybren, Yara, Femke en 

Wobke gingen alle in 2 games verloren. De 

dubbels gingen niet veel beter, want ook in die 

potjes moesten Sybren/Femke, Yara/Wobke 

Sybren/Wobke en Femke/Yara hun opponenten 

met de overwinning feliciteren. In dezelfde 

samenstelling werd in Didam al wat beter 

gescoord, maar tot een overwinning kwam het nog 

niet. Ook nu moest men na 2 games de 

tegenstanders de hand schudden.  
 

UBC J2 

Wat voor J1 geldt, geldt ook voor J2. Het is 

vooral gewenning, die beide teams parten speelt. 

Toch pakte Lisa voor J2 tegen Varsseveld J3 het 

eerste wedstrijdpunt door winst in 2 games. Tim, 

Mirthe en Bente leverden hun partijen in 2 games 

in. Ook de dubbels gingen naar de Varssevelders, 

want Lisa/Tim, Mirthe/Bente, Mirthe/Tim en 

Lisa/Bente moesten in 2 games buigen. De 

uitwedstrijd tegen Phido J2 leverde weliswaar 

een 8-0 nederlaag op, maar er werd wel degelijk 

strijd geleverd. Zo speelden Lisa, Tim en Bente 

spannende driegamers. Mika verloor in tweeën. 

Gingen de dubbels van Mika/Tim en Mirthe/Tim 

in 2 games verloren, Lisa/Mirthe en Mika/Lisa 

trokken na 3 games aan het kortste eind. 

 

Er lijkt dus de nodige rek in te zitten en dat 

geeft hoop voor de komende wedstrijden. Beide 

jeugdteams moeten volgende week zaterdag 

thuis weer aan de bak. In het volgende Thuis-

nieuws tevens info over ons opstapteam !!! 
 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=234
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.plmschouten.demon.nl/backhandservice.bmp&imgrefurl=http://www.plmschouten.demon.nl/technieken.html&docid=_bz0DZuGm9II5M&tbnid=bl-WEzpWQzqAIM:&vet=12ahUKEwiMy86u_57lAhUQsKQKHRTlD7s4yAEQMygLMAt6BAgBEA0..i&w=539&h=307&hl=nl&bih=908&biw=1843&q=badminton plaatjes&ved=2ahUKEwiMy86u_57lAhUQsKQKHRTlD7s4yAEQMygLMAt6BAgBEA0&iact=mrc&uact=8

