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Er zijn wat rimpelingen zichtbaar na de flitsende starts van de eerste drie teams. Zo zijn team 1 en 3 de ongeslagen status kwijt. Team 1 verloor van mede-titelkandidaat Stuban 1, hetzelfde overkwam 

team 3 tegen Poona 4. Toch staan beide teams halverwege de competitie nog steeds aan kop van hun afdeling. Team 2 heeft een ruime voorsprong opgebouwd. Team 4 is de enige dissonant en staat 

halverwege op een voorlaatste plaats. De recreanten doen het in vergelijking met vorig seizoen zeker niet slecht en staan in de middenmoot. Beide jeugdteams zijn hekkensluiter, doen in ieder geval 

ervaring op en we hopen dat dat uiteindelijk resultaten oplevert, want de aanhouder wint!!! Ook ons opstapteam is aan de competitie begonnen. Over de jeugdteams in het volgende Thuisnieuws meer!!! 

Uiteraard feliciteren we Dawit, speler van team 2, die als enige UBC-er zijn opwachting maakte tijdens de Regio-Senioren-Kampioenschappen Oost en daar na een spannende halve finale (winst in drieën) 

vervolgens ook nog eens in de verlenging van de 3e game de HE6-titel in de wacht sleepte. 

Ons eerste ontvangt vanmiddag Barneveld 1, ons tweede neemt het op tegen Phido 1. Na de wat magere resultaten van de laatste competitieronde zouden twee klinkende overwinningen vandaag niet 

verkeerd zijn. Gaan met die banaan, zouden we zeggen !!!! 

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

Maandag 

Zelhem R1 – UBC R1 

 

Woensdag 

UBC 4 – Phido 5 

 

Vrijdag 

Phido 4- UBC 3 

Zaterdag 

UBC 1 – Barneveld 1 

UBC 2 – Phido 1 

 

Zondag 

Thuve J1 - UBC J1 

LBC 72 J1 UBC J2 

 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

 

Eefde O1  10-5 

Rianto O1 9-1 

Ulftse BC O1 4-6 

Pluumke ’67 O1 4-6 

Varsseveld O1 3-12 

 

 

3e divisie afd. 2 

Ulftse BC 1 48-16 

Stuban 1  44-20 

Iduna 3  37-19 

Amersfoort 4 27-21 

BECA 2000 2 26-30 

Elo United 2 19-37 

Barneveld 1 17-31 

Thiela 2  6-50 
 

 

5e divisie afd. 5 

Ulftse BC 2 47-9 

Poona 1  36-20 

BECA 2000 8 35-21 

Phido 1  31-25 

Didam 3  29-27 

Pluumke ’67 2 25-31 

De IJssel 1 14-42 

’t Pluumpje 1 7-49 
 

 

8e divisie afd. 5 

Ulftse BC 3 44-12 

Poona 4  42-14 

Hengelose BC 1 38-26 

Didam 5  32-24 

Phido 4  30-26 

‘t Seepaerd 2 19-37 

Flash Vorden 1 17-39 

Thuve 2  10-54 
 

 

9e divisie afd. 7 

Poona 5  36-20 

Phido 5  31-17 

Didam 7  31-25 

Spees Sjuttel 2 24-16 

Grol 2  25-31 

Pluumke ’67 4 24-24 

Ulftse BC 4 20-36 

LBC ‘72 4  9-31 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Zelhem R1 31-9 

Ruurlo R1  22-18 

Phido R1  20-20 

Ulftse BC R1 20-20 

Didam R1  13-19 

Flash Vorden R1 6-26 
 

 

U16 afd 5 

Varsseveld J1 54-2 

Poona J2  46-10 

Varsseveld J4 31-25 

Didam J3 31-25 

Zevenaar J1 20-36 

Phido J1  16-40 

Thuve J1  14-34 

Ulftse BC J1 4-44 
 

 

U16 afd. 6 

LBC ’72 J1 48-8 

Varsseveld J3 22-18 

Phido J2  21-27 

Poona J4  15-25 

Ulftse BC J2 6-34 
 

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 

In competitieronde 6 deed team 1 tegen Elo 

United 2, waarop vooraf gehoopt werd: Zonder 

echt tot het gaatje te hoeven gaan, werd een 

klinische 8-0 overwinning geboekt. Dit keer kon 

Inge vanwege een bruiloft geen acte de présence 

geven. Thijs schoof wegens verhuisperikelen wat 

later aan met als gevolg dat Dave/Koen in 2 

games de dubbel wisten te winnen. Ook Tessa/ 

Femke zegevierden probleemloos in 2 games. 

Vervolgens leverden ook de singles (Koen, Tessa, 

Thijs en Femke) overwinningen in 2 games op. 

Tessa/Dave verloren nog wel de 1e game, maar 

trokken in de 2e en 3e game aan het langste eind. 

Ondertussen hadden ook Femke/Koen al in 2 

games gewonnen en was het maximale resultaat 

bereikt, een mooie opmaat voor de belangrijke 

uitwedstrijd tegen mede-titelkandidaat Stuban 1 

in competitieronde 7. Door de afwezigheid van 

Koen (werk) en Thijs (ziek) reisde team 1 

enigszins gehandicapt met Jacco als logische 

vervanger naar Nijmegen. Thuis werd eerder dit 

seizoen met 5-3 van de Nijmegenaren gewonnen, 

nu incasseerde men via 3-5 de eerste seizoens-

nederlaag. Beide dubbels werden in 3 games 

verloren. Terwijl Dave gedecideerd de single in 2 

games naar zich toe trok, had Tessa ondanks 

verlies van de 1e game haar tegenstandster moe 

gespeeld, kon daar echter door onrustig spel in 

het eerste gedeelte van de 2e game niet van 

profiteren, zodat het haar net niet lukte een 3e 

game af te dwingen. Ook Jacco miste precisie en 

verloor in tweeën. Femke zette haar goede 

singlespel van de laatste weken voort en won in 2 

games. Werden de mixen in Ulft nog dik verloren, 

nu lukte het Tessa/Dave met prima spel de partij 

in Ulftse voordeel te beslissen. Inge/Jacco 

waren in de beslissende 3e game (17-21) net niet 

bij machte een gelijk spel te laten noteren. We 

hopen vanmiddag weer op een fraai resultaat 

tegen Barneveld 1. Eerder dit seizoen werd in elk 

geval met 8-0 gewonnen.  

 

 

UBC 2 

Zonder Jacco (bruiloft) en Kim sloeg ons tweede 

met de 7-1 overwinning op Beca 2000 8 een 

belangrijke mede-titelkandidaat van zich af. Dat 

ging echter niet in alle partijen even gemakkelijk. 

Zo moesten Martin/Dawit in de dubbel alle zeilen 

bijzetten om uiteindelijk in 3 games te 

zegevieren. Ook Berdien/Linda hadden een 

pittige pot die nipt in 2 games kon worden 

bijgeschreven. Terwijl Frank, Sharon en Linda in 

de single eenvoudig in 2 games overeind bleven, 

moest Dawit na winst van de 1e game beide 

overige games aan de tegenstander laten. 

Sharon/Martin kwamen geen enkel moment in 

problemen (winst in tweeën), Berdien/Frank 

moesten na winst van de 1e game de 2e game aan 

de Arnhemmers afstaan om vervolgens kantje 

boord de 3e game met 21-19 naar zich toe te 

trekken. Uit in Winterswijk werd de week erna 

met 5-3 gewonnen. Te elfder ure moest team 2 

Jacco afstaan aan team 1. Of Frank/Dawit daar 

last van hadden is onduidelijk, maar ze verloren 

hun dubbel wel in drieën. Op de baan ernaast 

wisten Berdien/Kim hun dubbel wel in 3 games 

winnend af te ronden. Ook in de singles hielden 

beide teams elkaar in evenwicht. Frank en Kim 

gingen in 2 games ten onder, Dawit en Linda 

waren redelijk snel in 2 games klaar. De mixen 

leverden tenslotte de overwinning op. Berdien/ 

Frank hadden daar 2 spannende games voor nodig 

(21-18, 23-21), Linda/Dawit wonnen de 

noodzakelijke geworden 3e game met 21-17. De 

vraag voor de wedstrijd van vandaag is of team 2 

tegen Phido 1 het eerder dit seizoen behaalde 

resultaat (8-0 winst) kan evenaren. 
 

UBC 3 

Team 3 verloor in Gaanderen tegen Poona 4 door 

een 6-2 nederlaag de ongeslagen status en gaf zo 

een extra impuls aan de strijd om het 

kampioenschap. Audrey was door de afwezigheid 

van Barbara (vakantie), Karin en Jolien (beide 

niet wedstrijdfit) bereid gevonden om in te 

vallen. Na verlies van de dubbels in 2 games 

(John/Rick en Sandra/Audrey) wist Bart zijn 

single (met slechts 14 wedstrijdpunten tegen) 
 

 

winnend over de streep te trekken. De problemen 

stapelden zich vervolgens op, want Sandra 

verloor na de 1e game (23-25) ook de 2e game, 

John kon niet bij zijn tegenstander aanhaken en 

ook voor Audrey was de single te hoog gegrepen 

(verlies in tweeën met 15 gescoorde punten). 

Alleen de mixen resteerden, waarbij Sandra/ 

Rick in drieën het onderspit delfden. Audrey/ 

Bart wisten nog een wedstrijdpunt in de wacht te 

slepen door in 3 games te winnen. Tegen 

Hengelose BC 1 pakte team 3 de draad weer op, 

want er werd met 7-1 gewonnen. Het begon niet 

best met verlies voor Bart/Vincent in 3 games. 

Voor Vincent was het gelijk ook over, want zijn 

kuit speelde weer op. Sandra/Barbara wonnen 

hun dubbel wel in drieën. Bart (met 12 wedstrijd-

punten tegen), Sandra (in tweeën) en John (in 

drieën) tilden de stand naar 5-1 en via winst voor 

Barbara/John (in 3 games) en Sandra/Bart (in 2 

games) was de buit binnen. Gisteravond speelde 

het derde in Doetinchem tegen Phido 4. In Ulft 

werd het eerder dit seizoen in een spannende 

wedstrijd 6-2. In een volgend Thuisnieuws meer! 
 

UBC 4 

Ons vierde kende ook in de thuiswedstrijd tegen 

Spees Sjuttel 2 een moeizaam avondje, want er 

werd met 2-6 verloren. Het begon al niet best 

met twee keer verlies in de dubbels (beide 

Hans’is en Gonnie/Nicole) in 2 games. Terwijl 

Hans de N. in 2 games de eer aan de tegen-

stander moest laten, tekende Gonnie in 2 games 

voor het eerste punt. Daarna waren Hans en 

Nicole niet opgewassen, beide verlies in 2 games. 

Gonnie/Hans de N. speelden een prima mix met 

het tweede wedstrijdpunt als logisch gevolg. Dat 

lukte Nicole/Hans net niet, want daar gingen de 

2e en 3e game verloren. In Winterswijk werd 

tegen Pluumke ’67 4 ronde 7 afgewerkt en het 

lijkt erop alsof men een abonnement heeft op de 

2-6 uitslag. Meer kon men er niet van maken. 

Beide dubbels (Hans/Hans en Gonnie/Nicole) 

waren niet bij machte het de tegenstanders echt 

lastig te maken: verlies in 2 games. Hans de N. 

noteerde het eerste  punt voor team 4 door winst 

in 2 games. Gonnie moest in 3 games de eer aan  
 

 

haar tegenstandster laten. Ook Hans II kwam 

niet in zijn spel en verloor in tweeën. Zoals wel 

vaker kende de single van Nicole een erg vreemd 

wedstrijdverloop. Zo won ze de 1e game, verloor 

vervolgens de 2e game (5-21 !!!), waarna ze weer 

wel de 3e game winnend over de streep trok. Tot 

slot verliepen ook de mixen niet naar wens, want 

zowel Gonnie/Hans de N als Nicole/Hans II 

verloor in 2 games. We zijn benieuwd of team 4 

de negatieve spiraal van de laatste weken in de 

thuiswedstrijd van afgelopen woensdag tegen 

nummer twee Phido 5 heeft kunnen doorbreken. 

Daarover berichten we weer in het volgende 

Thuisnieuws. 
 

UBC R1 

Onze recreanten sprokkelen aardig wat punten 

bij elkaar. Tegen Phido R1 uit werden drie 

wedstrijdpunten aan het totaal toegevoegd. Na 

de heren singles zag dat er nog niet naar uit, want 

zowel Ben als Maarten moesten hun opponenten 

na 3 games met de winst feliciteren. Madelon en 

Lysanne lieten dat niet gebeuren, sterker nog, ze 

zegevierden in 2 games. In de dubbels hetzelfde 

wedstrijdbeeld: Ben/Maarten delfden in 2 games 

het onderspit, Madelon/Lysanne noteerden winst 

in 2 games. In beide mixen moest men de eer aan 

de tegenstanders laten, Madelon/Ben in drieën, 

Lysanne/Maarten in tweeën. Tegen hekkensluiter 

Flash R1 uit Vorden verwacht je dan weer een 

overwinning, en dat werd bewaarheid, want R1 

zegevierde met 6-2. Terwijl Ben met een neder-

laag in 2 games genoegen moest nemen, walste 

Maarten in 2 games over zijn tegenstander heen. 

Ook Madelon en Lysanne kenden in hun singles 

weinig problemen met de Vordense dames. Ben/ 

Maarten hadden 3 games nodig om het vijfde 

punt te laten aantekenen. Terwijl Madelon/Ben in 

3 games aan het kortste eind trokken, lieten 

Lysanne/Maarten in 2 games weinig van de tegen-

standers heel. Of R1 afgelopen maandag koploper 

Zelhem R1 heeft kunnen verrassen, lezen we in 

het volgende Thuisnieuws. 
 

OVER DE JEUGDTEAMS WORDT U IN HET 

VOLGENDE THUISNIEUWS BIJGEPRAAT !!! 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://dropshot74.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/badminton093_1.gif&imgrefurl=https://dropshot74.nl/lid-worden/&docid=UUyM8fd_eRtS2M&tbnid=mK1l6Ko3uITu9M:&vet=10ahUKEwjZkJrq8fPlAhXECuwKHa_rCMIQMwhjKBwwHA..i&w=200&h=239&hl=nl&bih=908&biw=1843&q=badminton plaatjes&ved=0ahUKEwjZkJrq8fPlAhXECuwKHa_rCMIQMwhjKBwwHA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://dropshot74.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/badminton093_1.gif&imgrefurl=https://dropshot74.nl/lid-worden/&docid=UUyM8fd_eRtS2M&tbnid=mK1l6Ko3uITu9M:&vet=10ahUKEwjZkJrq8fPlAhXECuwKHa_rCMIQMwhjKBwwHA..i&w=200&h=239&hl=nl&bih=908&biw=1843&q=badminton plaatjes&ved=0ahUKEwjZkJrq8fPlAhXECuwKHa_rCMIQMwhjKBwwHA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://dropshot74.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/badminton093_1.gif&imgrefurl=https://dropshot74.nl/lid-worden/&docid=UUyM8fd_eRtS2M&tbnid=mK1l6Ko3uITu9M:&vet=10ahUKEwjZkJrq8fPlAhXECuwKHa_rCMIQMwhjKBwwHA..i&w=200&h=239&hl=nl&bih=908&biw=1843&q=badminton plaatjes&ved=0ahUKEwjZkJrq8fPlAhXECuwKHa_rCMIQMwhjKBwwHA&iact=mrc&uact=8

