
 

THUISNIEUWS 
 

Seizoen 2019/2020 

No. 5, 9-11-2019

 
 

Vooral voor de teams die aanspraak maken op een mogelijk kampioenschap was de afgelopen competitieronde een lucratieve ronde. Team 1 en team 2 wonnen hun thuiswedstrijden met 6-2. Team 3 deed het 

zo mogelijk nog beter door op zondag een 8-0 bij te schrijven. Team 4 begon op de woensdagavond minder goed door een 2-6 thuisnederlaag. De jeugdteams speelden voor veel thuispubliek twee aardige 

wedstrijden, die weliswaar verloren gingen, maar waarbij in ieder geval om de punten geknokt werd en ook nog resultaat en vooruitgang werd geboekt. 

Vandaag ontvangt team 1 het Hengelose Elo United 2 en speelt team 2 tegen de Arnhemse nummer twee op de ranglijst Beca 8. Hopelijk laat men zich niet verrassen!!!! 

En dan mogen we natuurlijk niet onvermeld laten dat ons opstapteam tegen het Zutphense Rianto O1 vandaag de eerste thuiswedstrijd van het seizoen speelt. 
 

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

Woensdag 

UBC 4 – Spees Sj. 2 

 

Zaterdag 

UBC 1 -  Elo United 2 

UBC 2 – Beca 2000 8 

UBC O1 – Rianto O1 

 

Poona 4 – UBC 3 

Zondag 

Phido J1 – UBC J1 

 

 

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 37-11 

Stuban 1  35-13 

Iduna 3  25-15 

BECA 2000 2 17-23 

Amersfoort 4 16-16 

Elo United 2 16-24 

Barneveld 1 10-22 

Thiela 2  4-36 
 

 

5e divisie afd. 5 

Ulftse BC 2 35-5 

BECA 2000 8 30-10 

Poona 1  23-17 

Phido 1  20-20 

Pluumke ’67 2 20-20 

Didam 3  14-26 

De IJssel 1 12-28 

’t Pluumpje 1 6-34 
 

 

8e divisie afd. 5 

Ulftse BC 3 35-5 

Hengelose BC 1 32-16 

Poona 4  30-10 

Didam 5  21-19 

Phido 4  19-21 

‘t Seepaerd 2 13-27 

Flash Vorden 1 11-29 

Thuve 2  7-41 
 

 

9e divisie afd. 7 

Poona 5  25-15 

Phido 5  25-15 

Didam 7  23-17 

Grol 2  20-28 

Spees Sjuttel 2 18-15 

Pluumke ’67 4 18-14 

Ulftse BC 4 16-24 

LBC ‘72 4  7-25 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Zelhem R1 31-9 

Ruurlo R1  16-8 

Didam R1  13-19 

Ulftse BC R1 11-13 

Phido R1  10-14 

Flash Vorden R1 4-20 
 

 

U16 afd 5 

Varsseveld J1 39-1 

Poona J2  38-2 

Didam J3 24-16 

Varsseveld J4 18-22 

Zevenaar J1 15-25 

Phido J1  10-30 

Thuve J1  6-26 

Ulftse BC J1 2-30 
 

 

U16 afd. 6 

LBC ’72 J1 30-2 

Varsseveld J3 16-8 

Phido J2  13-19 

Poona J4  8-16 

Ulftse BC J2 5-27 
 

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 

Tegen de Utrechtse nummer drie in de tussen-

stand Iduna 3 kan ons eerste met de behaalde  

6-2 overwinning tevreden zijn en blijft zo in de 

race om het kampioenschap. Dave/Koen hadden 

in 2 games nog een aardig zware dobber aan de 

tegenstanders, stonden na winst van de 1e game 

halverwege de 2e game op 4-11, maar trokken de 

game uiteindelijk toch nog met 24-22 naar zich 

toe. Na verlies van de 1e game wisten Tessa/Inge 

net geen 3e game af te dwingen, want de 2e ging 

met 21-23 verloren. Daarna volgden vier keer 

singlewinst in tweeën voor achtereenvolgens 

Dave (soeverein spelend), Femke (vechtend voor 

elk punt), Koen (zijn talentvolle tegenstander 

weinig kansen gunnend) en Tessa (vooral profi-

terend van de fouten van de tegenstandster). 

Inge/Thijs kenden een goede 1e game die 

winnend werd afgesloten. In de 2e en beslissende 

3e game slopen er echter te veel fouten in met 

verlies als resultaat. Femke/Koen lieten het dit 

keer niet aanbranden en wonnen redelijk 

eenvoudig in 2 games. Om geen averij op te lopen 

zal ook tegen de tegenstander van vandaag 

opperste concentratie en motivatie noodzakelijk 

zijn. Tenslotte staat concurrent Stuban 1 slechts 

twee wedstrijdpunten achter. We duimen voor 

een goede afloop !!!! 
 

UBC 2 

Ondanks het feit dat team 2 tegen nummer 

voorlaatst twee verliespunten incasseerde, blijft 

men riant koploper. Frank/Dawit hadden een 

pittige pot en waren uiteindelijk niet tegen hun 

tegenstanders opgewassen: verlies in drieën. Na 

winst van de 1e game in de verlenging (23-21) 

werd de 2e game snel in het voordeel van Kim/ 

Berdien beslist. Jacco en Sharon lieten hun 

tegenstanders in de single in 2 games redelijk 

kansloos, Dawit won simpel de 1e game, moest 

echter de 2e game nog aardig aan de bak en trok 

deze met 22-20 naar zich toe. Kim kon geen 

moment aanspraak maken op de overwinning en 

verloor in tweeën. Gunden Sharon/Jacco hun 

opponenten in 2 games slechts zestien punten, 

Berdien/Frank moesten na verlies van de 1e game 
 

 

toch tot het gaatje om beide overige games (met 

13 en 10 punten tegen) alsnog tot een goed einde 

te brengen. Met de tegenstander van vandaag 

(Beca 8) komt een lastige klant op bezoek.  

Team 2 mag dus vol aan de bak. Met een positief 

resultaat zet men een grote stap richting het 

kampioenschap. Aan het publiek zal het niet 

liggen !!!! 
 

UBC 3 

Ons derde moest afgelopen zondag in alle 

vroegte naar Duiven om de strijd aan te binden 

met hekkensluiter Thuve 2. Gelet op de 8-0 zege 

was dat vroege tijdstip geen onoverkomelijk 

bezwaar. Behalve de single van Vincent (hij 

verloor de 1e, maar trok daarna gedecideerd 

beide overige games naar zich toe) werden alle 

partijen probleemloos in 2 games gewonnen. 

Rick/Vincent en Linda/Sandra beëindigden 

winnend de dubbels. Daarna wonnen ook Bart, 

Linda en Sandra (naast de al eerder vermelde 

single van Vincent) hun single. Tenslotte waren 

ook de mixen een prooi voor Sandra/Bart en 

Linda/Rick. Op dit moment speelt team 3 in 

Gaanderen tegen Poona 4, dat met “slechts” vijf 

wedstrijdpunten achterstand op de 3e plek op de 

ranglijst staat. Het is dus zaak, vanmiddag een 

goed resultaat neer te zetten om aan het eind 

van het seizoen de kampioensaspiraties waar te 

kunnen maken. 
 

 
 

 

UBC 4 

In vergelijking mat de overige seniorenteams 

loopt team 4 een beetje uit de pas, want dit team 

bezet na de 2-6 nederlaag thuis tegen Didam 7 

de voorlaatste plaats. Charles/Hans N. speelden 

een vreemde dubbel. Na nipt verlies van de 1e 

game, werd de 2e game met 21-5 (!!!!) gewonnen. 

Na zo’n stand is het lek boven, zou je dan denken, 

maar de 3e game ging vervolgens met 10-21 

verloren. Gonnie/Nicole speelden een redelijke 

partij, die in 2 games verloren ging. Charles 

speelde tactisch een sterke pot en trok verdiend 

in 2 games aan het langste eind. Nicole vond een 

sterke dame tegenover zich en verloor volgens 

verwachting in 2 games. Gonnie gunde haar 

tegenstandster in haar single slechts 9 punten en 

tekende voor het tweede wedstrijdpunt. Daar 

bleef het bij, want Audrey/Charles en Nicole/ 

Hans moesten beide in 2 games de eer aan de 

Didamse tegenstanders laten. Afgelopen 

woensdagavond ontving team 4 Spees Sjuttel 2. 

Of dat positief uitpakte lezen we in het volgende 

Thuisnieuws. 
 

UBC J1 

Dat was even met de ogen knipperen voor J1. 

Zevenaar J1 verscheen met allemaal jongens ten 

tonele. En dan kon Yara i.v.m. een blessure ook 

nog niet meedoen. Hoewel net lid en nog zonder 

bondsnummer was Pien Raben (ja, inderdaad de 

zus van Tim) bereid om in te vallen. Sybren mocht 

als eerste de baan op en verloor in 2 games. 

Wobke zorgde voor J1 na een slopende drie 

gamer voor het eerste wedstrijdpunt in deze 

competitie, waarbij ze optimaal zowel van de 

breedte als van de lengte van de baan gebruik 

maakte. Terwijl Femke in 2 games verloor, moest 

ook Pien de baan op en scoorde uiteindelijk tegen 

de Zevenaarse heer vijf wedstrijdpunten. In de 

dubbels delfden eerst Femke/Sybren in 2 games 

het onderspit. Daarna moesten ook Wobke/Pien  

zich na 3 games gewonnen geven. Pien/Sybren 

zorgden in 2 spannende games voor het tweede 

wedstrijdpunt: 23-21, 24-22. Dat lukte Femke/ 

Wobke niet, zij gingen in 2 games ten onder. Nu 

de eerste punten binnen zijn, geeft dat hopelijk 

 

een goed gevoel om morgenvroeg in Doetinchem 

Phido J1 te verrassen. Daarover in een volgend 

Thuisnieuws meer. 
 

UBC J2 

J2 had voor de wedstrijd tegen Phido J2 de 

nodige hoop geput uit de vele drie-gamers in de 

wedstrijd in Doetinchem tegen hetzelfde team. 

Dit keer werden er drie potjes gewonnen. Had 

Mika in Doetinchem zijn single nog in 2 games 

verloren, nu wist hij in 2 games te winnen. Net als 

in Doetinchem moesten Lisa en Tim zich in hun 

singles gewonnen geven, dit keer beiden in 2 

games. Na een spannende 1e game (22-20) won 

Mirthe eenvoudig de 2e game (21-7). Mika/Tim 

verloren hun dubbel in tweeën, Mirthe/Lisa nipt 

de beslissende 3e game met 19-21. Daarna was 

het de beurt aan Mirthe/Tim om na verlies van 

de 1e game beide overige games naar zich toe te 

trekken en het derde wedstrijdpunt te laten 

aantekenen. Helaas was dat voor Lisa/Mika in de 

laatste dubbel niet weggelegd, want zij moesten 

na 2 verloren games de tegenstanders de hand 

schudden. J2 speelt volgende week thuis tegen 

koploper LBC ’72 J1. 
 

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. Vanmiddag 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 speel-

plezier en natuurlijk ook veel succes. 
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.animaatjes.nl/sport-plaatjes/sport-plaatjes/badminton/badminton_6.gif&imgrefurl=https://www.animaatjes.nl/sport-plaatjes/badminton/badminton-sport-plaatjes-526592&docid=3NB8RTq8_MFn6M&tbnid=WP3xKyPdpyAsKM:&vet=1&w=287&h=250&hl=nl&bih=908&biw=1843&ved=2ahUKEwjJyYaY6tXlAhXGKVAKHci9DHgQxiAoAXoECAEQFg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/236x/ec/68/83/ec6883e02f5e6205dfcb19f28bbf7fb2.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/swift64/comics/&docid=xUoXEzT8dmGRxM&tbnid=Dm_h_n3LLle9DM:&vet=12ahUKEwiar_XIkdPlAhVKL1AKHR-9Ayg4ZBAzKBUwFXoECAEQFw..i&w=236&h=200&hl=nl&bih=908&biw=1843&q=badminton plaatjes&ved=2ahUKEwiar_XIkdPlAhVKL1AKHR-9Ayg4ZBAzKBUwFXoECAEQFw&iact=mrc&uact=8

