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Dat was anderhalve week geleden een druk woensdagavondje. Natuurlijk waren daar, net als de twee weken ervoor, de deelnemers aan de PROBEER-BADMINTON-NU-actie. En dan ook nog eens een vooruit 

gespeelde wedstrijd van T1, een inhaalwedstrijd van T2 en een reguliere competitiewedstrijd van R1. Genoeg om van te genieten, incl. een verloting met niet te versmaden prijzen.  

Door de 5-3 zege op Stuban 1 nam het eerste wat meer afstand van een mede-titelkandidaat. Door een 7-1 overwinning vergrootte team 2 de voorsprong op de concurrentie. Ook de recreanten voegden 

tegen de koploper weer drie wedstrijdpunten aan het totaal toe. 

Vandaag mag team 1 opnieuw aan de bak tegen een titelpretendent, want het Utrechtse Iduna 3 komt op bezoek. Team 2 ontvangt De IJssel 1 uit Rheden, Jeugd 1 neemt het op tegen Zevenaar J1 en Jeugd 

2 moet zien af te rekenen met Phido J2 uit Doetinchem. Vandaag dus ook weer volle bak !!! 
 

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

Woensdag 

UBC 4 – Didam 7 

 

Zaterdag 

UBC 1 -  Iduna 3 

UBC 2 – De IJssel 1 

UBC J1 – Zevenaar J1 

UBC J2 – Phido J2 

 

Zondag 

Thuve 2 – UBC 3 

 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

 

Ulftse BC O1 

Pluumke ’67 O1 

Rianto O1 

Varsseveld O1 

Eefde O1 

 

3e divisie afd. 2 

Ulftse BC 1 31-9 

Stuban 1  27-13 

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 29-3 

BECA 2000 8 22-10 

Phido 1  18-14 

Poona 1  17-15 

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 

Grol 2  18-22 

Didam 7  17-15 

Ulftse BC 4 14-18 

Spees Sjuttel 2 12-12 

LBC ‘72 4  7-25 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Zelhem R1 24-8 

Ruurlo R1  16-8 

Ulftse BC R1 11-13 

Phido R1  9-7 

Didam R1  8-16 

Flash Vorden R1 4-20 
 

 

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


 

UBC 1 

Ons eerste bleef door winst op nummer twee 

Stuban 1 uit Nijmegen koploper in de vooruit 

gespeelde wedstrijd uit competitieronde 13. 

Dave/Thijs kwamen via een zege in 3 games wat 

stroef uit de startblokken. Tessa/Inge wonnen 

nog wel de 1e game (22-20), maar daarna 

brachten zij de shuttle in de rally half terug en 

zo ontglipte langzaamaan de wedstijd met verlies 

tot gevolg. Daarna waren de singles een prooi 

voor achtereenvolgens Koen (in drieën), Tessa, 

Dave en Femke (haar eerst gewonnen single dit 

seizoen). allemaal in 2 games en was in principe 

de overwinning een feit. Of dit in de kopjes 

meespeelde, blijft onduidelijk, feit is wel dat 

beide mixen (Femke/Koen en Inge/Thijs) in 2 

games naar de Nijmeegse studenten gingen, waar 

gelet op de uitslagen in de singles misschien op 

meer gehoopt was. Vandaag komt het niet te 

onderschatten Utrechtse Iduna 3 (nummer drie 

in de tussenstand) op bezoek. Opperste 

concentratie en motivatie moet ook vandaag het 

devies zijn. Aan de toeschouwers zal het niet 

liggen. 
 

UBC 2 

Met de 7-1 overwinning op Poona 1 verstevigde 

het tweede de koppositie en mag zich voorzichtig 

opmaken voor het kampioenschap. Team 2 was op 

volle oorlogssterkte aanwezig en dat betekende 

ook dat er wat partijen verdeeld moesten 

worden. Frank/Martin kenden in hun dubbel 

weinig problemen en zegevierden afgetekend in 2 

games. Ook Sharon/Linda kwamen nauwelijks in 

de moeilijkheden: winst in tweeën. Jacco moest 

naar eigen zeggen nog aardig aan de bak, maar 

won wel in 2 games. Datzelfde gold voor Sharon: 

af en toe wat tandjes bijzetten voor een 

overwinning in 2 games. Kim kon na verlies van de 

1e game door verlies van de 2e game (18-21) net 

geen 3e game afdwingen en moest (zo bleek 

achteraf) als enige de eer aan de tegenstandster 

laten. Op de baan ernaast vocht Dawit met zijn 

Gaanderse tegenstander een fel duel uit, dat hij 

in een spannende 3e game met 21-17 naar zich 

toetrok. Tenslotte wisten Linda/Jacco en  
 

 

Berdien/Frank in 2 games moeiteloos de mixen in 

hun voordeel te beslissen. Vanmiddag ontvangt 

team 2 nummer voorlaatst en we verwachten een 

vlotte overwinning. Hopelijk stelt team 2 de 

aandachtige toeschouwer niet teleur. 
 

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. Morgen  treedt team 3 weer in 

het strijdperk, dit keer in alle vroegte in Duiven 

tegen Thuve 2. 
 

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 Gaanderse 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 

zegevierden 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. Hoe team 4 het er afgelopen 

woensdag tegen Didam 7 vanaf heeft gebracht 

lezen we in het volgende Thuisnieuws. 
 

UBC R1 

Met Zelhem R1 had ons recreantenteam een 

pittige tegenstander, maar snoepte hen toch drie 

wedstrijdpunten af. Peter kreeg in 2 games klop, 

Maarten kende een spannende 3-gamer die hij 

verloor. Ook bij Ria ging het mis, want zij verloor 

in 2 games. Madelon was het eerste lichtpuntje 

en won in drieën. De tendens van de singles zette 

zich bij de herendubbel voort, want Ben/ 

Maarten, delfden in 2 games het onderspit. Ria/ 

Madelon maakten er een ware thriller van. Nadat 

de 1e game met 22-20 gewonnen werd, ging de 2e 

game naar de Zelhemse dames. In de ongemeen 

spannende 3e game trokken onze dames met 

23-21 aan het langste eind. Ging de mix van 

Madelon/Peter in 2 games verloren, Ria/Ben 

maakten er ook weer een spannende drie-gamer 

van, die uiteindelijk in hun voordeel werd beslist. 

Over twee weken speelt R1 uit tegen Phido R1. 

 

 

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 tegen-

standers de hand schudden. Vandaag kan J1 

tegen Zevenaar J1 hopelijk de hatelijke O 

wegwerken. Gaan met die banaan!!!!! 
 

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 

misschien ook hoop voor de wedstrijd van 

vanmiddag tegen Phido J2. Suc6 daarbij!!!! 
 

UBC O1 

Inmiddels is ook ons opstapteam ingedeeld. Dit 

team neemt het de komende tijd op tegen 

opstapteams uit Winterswijk (= Pluumke ’67 O1), 

Zutphen (= Rianto O1), Varsseveld O1 en Eefde 

O1. Volgende week maken Bente Wierbos, 

Merijn Fischer, Thierry Visser, Wout van der 

Veen en Lucas Bussink hun debuut in een 

thuiswedstrijd tegen Rianto O1. Wij wensen hen 

veel speelplezier en natuurlijk ook veel succes. 
 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=234
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.bcbluesky.nl/wp-content/uploads/2010/08/badminton-grappig-e1281732483905.jpg&imgrefurl=https://www.bcbluesky.nl/badminton-grappig/&docid=qVV91Iv5IJJ-6M&tbnid=dUT4Obn7_87KSM:&vet=10ahUKEwiS8-qx1LflAhWCqaQKHSWODoQQMwisAShgMGA..i&w=325&h=272&hl=nl&bih=908&biw=1843&q=badminton plaatjes&ved=0ahUKEwiS8-qx1LflAhWCqaQKHSWODoQQMwisAShgMGA&iact=mrc&uact=8

