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Wie hieronder de tussenstanden goed bestudeert, constateert in één oogopslag dat drie UBC-teams bovenaan de ranglijst prijken !!!! Ook afgelopen competitieweek kenden team 1, 2 en 3 aansprekende 

resultaten: 7-1 voor het eerste en derde, 6-2 winst voor het tweede. Team 4 lukte het niet om een verrassing neer te zetten. Recreanten 1 kon de koploper niet de baas. De U16-teams wachten nog op de 

eerste overwinning, vooralsnog is het met name opdoen van ervaring en hopen dat zich dat op enig moment uitbetaalt. Het opstapteam tenslotte speelde tot nu toe twee wedstrijden, verloor de eerste, maar 

won de tweede. Op toernooi.nl staan niet de uitslagen van alle partijen van O1 vermeld, we beraden ons nog op verslaglegging van ons opstapteam. Over dit team meer in het volgende Thuisnieuws!!!  

Vanmiddag is het met vier teams weer behoorlijk vol in de hal: Team 1, 2, J1 en J2. Het eerste ontvangt middenmoter BECA 2000 2, het tweede speelt tegen Didam 3. Om mee te blijven doen om het 

kampioenschap zal er minimaal gewonnen moeten worden, liefst met een zo optimaal mogelijk resultaat. Beide jeugdteams ontvangen twee teams van Poona en we hopen ook voor hen op een positieve afloop. 
 

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

Woensdag 

UBC 4 – LBC ’72 4 

 

Zaterdag 

UBC 1 – Beca 2000 2 

UBC 2 – Didam 3 

UBC J1 – Poona J2 

UBC J2 – Poona J4 

 

Zondag 

Didam 5 – UBC 3 

Rianto O1 – UBC O1 

 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

 

Eefde O1  13-7 

Rianto O1 11-4 

Ulftse BC O1 4-6 

Pluumke ’67 O1 4-6 

Varsseveld O1 3-12 

 

 

3e divisie afd. 2 

Ulftse BC 1 55-17 

Stuban 1  51-22 

Iduna 3  41-239 

Amersfoort 4 31-25 

BECA 2000 2 31-33 

Elo United 2 22-42 

Barneveld 1 18-38 

Thiela 2  7-57 
 

 

5e divisie afd. 5 

Ulftse BC 2 53-11 

Poona 1  43-21 

BECA 2000 8 41-23 

Phido 1  33-31 

Pluumke ’67 2 32-32 

Didam 3  31-33 

De IJssel 1 15-49 

’t Pluumpje 1 8-56 
 

 

8e divisie afd. 5 

Ulftse BC 3 51-13 

Hengelose BC 1 44-28 

Poona 4  42-14 

Didam 5  32-24 

Phido 4  31-33 

‘t Seepaerd 2 21-43 

Flash Vorden 1 17-39 

Thuve 2  10-54 
 

 

9e divisie afd. 7 

Poona 5  41-23 

Phido 5  36-20 

Didam 7  34-30 

Grol 2  30-34 

Spees Sjuttel 2 29-19 

Pluumke ’67 4 27-29 

Ulftse BC 4 23-41 

LBC ‘72 4  12-36 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Zelhem R1 37-11 

Phido R1  28-20 

Ruurlo R1  22-18 

Ulftse BC R1 22-26 

Didam R1  13-27 

Flash Vorden R1 6-26 
 

 

U16 afd. 5 

Varsseveld J1 59-5 

Poona J2  54-10 

Varsseveld J4 37-27 

Didam J3 31-33 

Zevenaar J1 23-41 

Thuve J1  22-34 

Phido J1  18-46 

Ulftse BC J1 4-52 
 

 

U16 afd. 6 

LBC ’72 J1 56-8 

Phido J2  26-30 

Varsseveld J3 25-23 

Poona J4  15-25 

Ulftse BC J2 6-42 
 

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 

Hoewel het spelniveau niet bijster hoogstaand 

was, werd Barneveld 1 door ons eerste zonder de 

nog zieke Thijs toch op een 7-1 nederlaag 

getrakteerd. Dave/Koen kenden een stroef 

begin, maar wisten in 2 games te winnen. Femke/  

Inge brachten de shuttles veel te hoog terug en 

moesten zich in 2 games gewonnen geven. Koen 

speelde een degelijke partij en won die in 2 

games. Tessa won de 1e game ruim, moest zich in 

de 2e game naar 23-21 winst schreeuwen. Dave 

had voor zijn zege 3 games nodig, Femke won na 

winst van de 1e ook de 2e, maar wel in de 

verlenging: 24-22. Beide mixen (Tessa/Dave en 

Inge/Koen) werden winnend in 2 games in Ulfts 

voordeel beslist. Omdat ook Stuban 1 afgelopen 

weekend een potje verloor, blijft de voorsprong 

op de grootste concurrent vier punten. 

Vanmiddag zal team 1 weer vol aan de bak 

moeten, want met BECA 2 komt een niet te 

onderschatten tegenstander op bezoek. In 

Arnhem werd het in september 5-3 in ons 

voordeel. Laat je dus niet verrassen !!!!! 
 

UBC 2 

Waar ons tweede eerder dit seizoen in 

Doetinchem tegen Phido 2 een bitterballenscore 

liet noteren, bleef men nu in eigen hal op een 6-2 

zege steken. Halverwege stond nog 4-0 op het 

scorebord door overwinningen voor Jacco/Dawit, 

Linda/Kim, Frank en Linda, allemaal in 2 games. 

Vervolgens ging het bij de singles van Dawit en 

Kim tijdelijk mis, beide in 3 games. Daarna pakte 

men in de mixen de draad weer op. Sharon/Jacco 

en Berdien/Frank walsten zonder problemen over 

hun tegenstanders heen. Vanmiddag is Didam 3 

de tegenstander. Gelet op de uitoverwinning  

(6-2) in september verwachten we ook nu een 

dergelijk resultaat..  

 

UBC 3 

Ons derde boekte in Doetinchem tegen Phido 4 

een mooie 7-1 overwinning. Bart/Vincent en 

Sandra/Barbara zegevierden probleemloos in 2 

games. Ook Bart sloot winnend in 2 games af. 

Alleen Barbara moest het loodje leggen en 

 

verloor in 2 games. Daarna borduurden John en 

Sandra voort op eerdere winstpartijen en wonnen 

beide hun single in 2 games. Barbara/John 

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

stelden daarna orde op zaken en trokken de 

overige games naar zich toe. Sandra/Vincent 

tekenden in 2 games voor het laatste punt. 

Morgen treedt team 3 in alle vroegte aan tegen 

Didam 5. In Ulft werd het eerder dit seizoen  

7-1. Dat zou voor de zondagmorgen vroeg ook een 

aardig resultaat zijn. 
 

UBC 4 

Na het 8-0 verlies in de wedstrijd in Doetinchem 

eerder dit seizoen voegde team 4 tegen Phido 5 

nu drie wedstrijdpunten aan het totaal toe. 

Halverwege stond men op een 3-1 voorsprong. 

Piet/Charles verloren nipt in 2 games. Gonnie/ 

Nicole speelden een goede 1e, een slechte 2e en 

weer een goede 3e game en wonnen dus. Charles 

had de 1e game nodig om het spel van zijn 

tegenstander te doorgronden, en kwam daarna in 

de 2e en 3e game niet meer in de problemen. Ook 

Gonnie speelde een goede pot. Na moeizame 

winst van de 1e game was de 2e game een eitje. 

In de vier partijen die volgden kwam team 4 niet 

meer tot scoren. Hans II en Nicole delfden in 

hun single het onderspit en ook beide mixen 

leverden niets op. Audrey/Piet verloren in 

tweeën, Nicole/Hans in drieën. Of team 4 

afgelopen woensdagavond thuis tegen hekken-

sluiter LBC ‘72 4 weer eens aan de positieve kant 

van de score is gebleven, lezen we in het volgende 

Thuisnieuws. 
 

UBC R1 

Het is R1 vorige week maandag gelukt koploper 

Zelhem R1 twee wedstrijdpunten afhandig te 

maken. Peter scoorde in 2 verloren games in 

totaal 9 punten, een slecht begin dus. Na winst 

van de 1e game (22-20) moest Ben de resterende 

games aan de tegenstander laten. Madelon en 

Lysanne verloren in hun single beide de 1e game, 

maar trokken de 2e en 3e game overtuigend naar 

zich toe. Op basis van de singles was het logisch 

dat Peter/Ben weinig in de melk te brokkelen  

 

hadden. Jammer dat Madelon/Lysanne het spel 

uit de singles in hun dubbel niet konden kopiëren, 

ze verloren nu in drieën. Madelon/Peter hadden 

het in de mix ook moeilijk, verlies in 2 games. 

Lysanne/Ben boden met name in de 1e game (23-

25) goed tegenstand, en waren in de 2e game wat 

sneller klaar. En zo was de 6-2 nederlaag een 

feit. Dinsdagavond brengt R1 een bezoekje aan 

Didam R1, daarover volgende keer meer!!! 

 

UBC-ERS, AANVERWANTEN,  

VRIENDEN, KENNISSEN, 

SPONSOREN OF ….. 

GEWOON 

GEZELLIGHEIDSBEESTEN 
 

KOMT ALLEN NAAR ONS 
 

OUDJAARS-

INVITATIETOERNOOI 

 

 

WANNEER? 

28 DECEMBER 2019 

WAAR?  

DE IJSSELWEIDE 

HOE LAAT? 

VANAF 18:00 UUR 

 

SPELEN TOT UITERLIJK 19:45 UUR 

EN DAARNA ………………………………..TOT 

DE LAATSTE NAAR HUIS GAAT 

 

 

UBC J1 

Van J1 hebben we nog de verslagen van drie 

wedstrijden tegoed. Tegen Phido J1 werd met  

2-6 verloren, de punten kwamen van Yara, die 

haar single wist te winnen en van Wobke/Yara die 

hun dubbel wonnen. Ook Sybren won in zijn single 

de 1e game (22-20), maar verloor de 2e en 3e. 

Verder was er singleverlies voor Wobke en 

Femke en verlies in de dubbels voor Yara/ 

Sybren, Wobke/Femke en Femke/Sybren. Van 

Varsseveld J4 werd een week later met 0-8 

verloren. Sybren, Jip, Yara en Wobke waren 

ingedeeld. Vermeldenswaard was de dubbelpartij 

van Yara/Jip die nipt in drieën verloren werd. 

Ook in Duiven tegen Thuve J1 werd het 8-0 voor 

de thuisspelende ploeg, waarbij J1 dit keer door 

Sybren, Yara, Bente en Femke vertegenwoordigd 

werd. Alle potjes gingen in 2 games verloren. Dat 

kon wel eens aan het vroege tijdstip hebben 

gelegen??? 
 

UBC J2 

J2 speelde de afgelopen weken een thuis- en 

uitwedstrijd tegen koploper LBC ’72 J1. In Ulft 

werd met 7-1 verloren, in Lichtenvoorde delfde 

men met 8-0 het onderspit. Dit ging niet altijd 

zonder slag of stoot, want in Ulft verloren Tim 

en Mirthe en ook Mirthe/Lisa pas in de 3e game. 

De enige overwinning kwam op naam van Mirthe/ 

Tim, die in 2 games zegevierden. Helaas kon Mika 

geen positieve bijdrage aan het eindresultaat 

leveren. In de uitwedstrijd was de bezetting met 

Mika, Lisa, Mirthe en Tim hetzelfde. Nu lukte het 

niet een punt in de wacht te slepen, maar waren 

met name de singles van Mirthe en Lisa spannend. 

Deze gingen in 3 games verloren. Ook in de 

dubbel van Mirthe/Lisa ging het er lang spannend 

aan toe, helaas werd in drieën verloren. Mika/ 

Mirthe bleven in hun dubbel lang bij, maar 

trokken uiteindelijk met twee keer 18-21 aan het 

kortste eind. 
 

UBC O1 

Over dit team in het volgende Thuisnieuws 

meer!!!!  

 
 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=147
https://www.bing.com/images/search?q=bitterballen&id=90D69D579739470C15414D15BBD9DDC818314D0C&FORM=IQFRBA

