
 

THUISNIEUWS 
 

Seizoen 2019/2020 

No. 8, 14-12-2019

 
 

Voor de seniorenteams was de laatste competitieronde behoorlijk succesvol. Het begon met een midweekse overwinning van team 4: 6-2. Vervolgens waren daar twee overwinningen op zaterdagnamiddag: 

een 8-0 zege voor ons eerste en een 7-1 zege voor ons tweede. Zondagmorgen tenslotte zegevierde team 3 met 6-2. Ook bij de jeugd kunnen we een klein succesje melden, want J2 liet voor het eerst deze 

competitie een gelijk spel noteren. Helaas was dat voor J1 en O1 niet weggelegd, want beide teams verloren, met 0-8 resp. 2-3. 

In het laatste weekend voor de winterstop zijn er behalve de midweekse wedstrijd van UBC 3 geen thuiswedstrijden gepland. De recreanten bijten deze ronde dinsdag uit tegen Didam R1 het spits af. 

Team 1 moet zaterdagmiddag in Amersfoort een goed resultaat zien neer te zetten. Team 2 en 4 maken zaterdagmiddag hun opwachting in Gaanderen tegen twee teams van Poona. En alle jeugdteams (J1, 

J2 en O1) zijn zondag in Varsseveld te bewonderen. Over al deze wedstrijden berichten we dan weer in de tweede volle week van januari, als voor de seniorenteams competitieronde 11 wordt gespeeld. 

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

Dinsdag 

Didam R1 – UBC R1 

 

Woensdag 

UBC 3 – Flash Vorden 1 

 

Zaterdag 

Amersfoort 4 - UBC 1 

Poona 1 - UBC 2 

Poona 5 – UBC 4 

 

Zondag 

Varsseveld J1 – UBC J1 

Varsseveld J3 – UBC J2 

Varsseveld O1- UBC O1 

 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

 

Rianto O1 14-6 

Eefde O1  13-7 

Ulftse BC O1 6-9 

Pluumke ’67 O1 4-6 

Varsseveld O1 3-12 

 

 

3e divisie afd. 2 

Ulftse BC 1 63-17 

Stuban 1  55-25 

Iduna 3  45-27 

Amersfoort 4 35-29 

BECA 2000 2 31-41 

Elo United 2 26-46 

Barneveld 1 22-42 

Thiela 2  11-61 
 

 

5e divisie afd. 5 

Ulftse BC 2 60-12 

Poona 1  48-24 

BECA 2000 8 44-28 

Phido 1  41-31 

Pluumke ’67 2 36-36 

Didam 3  32-40 

De IJssel 1 19-53 

’t Pluumpje 1 8-64 
 

 

8e divisie afd. 5 

Ulftse BC 3 57-15 

Poona 4  48-16 

Hengelose BC 1 44-28 

Phido 4  35-37 

Didam 5  34-30 

Flash Vorden 1 26-46 

 ‘t Seepaerd 2 25-47 

Thuve 2  11-61 
 

 

9e divisie afd. 7 

Poona 5  46-26 

Phido 5  42-22 

Didam 7  39-33 

Spees Sjuttel 2 32-24 

Grol 2  32-40 

Pluumke ’67 4 30-34 

Ulftse BC 4 29-43 

LBC ‘72 4  14-42 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Zelhem R1 45-11 

Phido R1  28-20 

Ruurlo R1  22-18 

Ulftse BC R1 22-26 

Didam R1  13-35 

Flash Vorden R1 6-26 
 

 

U16 afd. 5 

Varsseveld J1 67-5 

Poona J2  62-10 

Varsseveld J4 41-31 

Didam J3 31-41 

Zevenaar J1 27-45 

Thuve J1  25-39 

Phido J1  23-49 

Ulftse BC J1 4-60 
 

 

U16 afd. 6 

LBC ’72 J1 56-8 

Phido J2  26-30 

Varsseveld J3 25-23 

Poona J4  19-29 

Ulftse BC J2 10-46 
 

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 

Zonder Thijs, die nog met de naweeën van een 

griep kampte en nog niet volledig wedstrijdfit 

was, boekte team 1 tegen BECA 2 het maximale 

resultaat, want er werd met 8-0 gewonnen. Door 

het gelijk spel van de andere titelkandidaat 

(Stuban 1) werd de voorsprong uitgebouwd. Na 

winst van de 1e game wonnen Dave/Koen ook de 

2e game ietwat moeizaam (24-22). Femke/Inge 

verloren nog wel de 1e game, maar trokken in 

beide overige games al strijdend aan het langste 

eind. Koen gunde zijn tegenstander in 2 games 

slechts 16 punten, Tessa was na winst van de 1e 

game (24-22) ook gelijk klaar, want haar tegen-

standster liep in de eerste rally van de 2e game 

een hamstringblessure op, waardoor de latere 

GD2 (Inge/Koen) overbodig werd. Intussen 

wisten zowel Dave als Femke hun singles in 

tweeën in eigen voordeel te beslissen. De 

slotpartij van Tessa/Dave was de kroon op het 

werk:  winst in 2 games. Hopelijk put men uit dit 

resultaat de nodige energie voor de partij van 

zaterdagmiddag tegen Amersfoort 7. In Ulft 

werd moeizaam met 5-3 gewonnen. 
 

UBC 2 

Op de uitoverwinning (6-2) in september tegen 

Didam 3 volgde nu een 7-1 zege en zo ligt het 

tweede nog steeds op kampioenskoers. Jacco/ 

Dawit begonnen met een degelijke dubbelzege in 

tweeën. Berdien/Kim speelden een spannende 

tweegamer, die echter wel (en als enige partij) 

verloren ging. Frank, Sharon en Dawit zege-

vierden in hun singles in 2 games, alvorens Linda 

in drieën het vijfde wedstrijdpunt liet noteren. 

Sharon/Jacco waren snel in 2 games klaar, 

Berdien/Frank hadden voor hun overwinning 3 

games nodig. Zaterdagmiddag speelt het tweede 

in Gaanderen tegen nummer 2 op de ranglijst en 

dat zou nog wel eens een pittige wedstrijd 

kunnen worden. In oktober werd nog met 7-1 

gewonnen. Eens kijken of men dit resultaat kan 

benaderen. 

 
 

 

UBC 3 

Ons derde trakteerde Didam 5 zondagmorgen in 

alle vroegte op een 6-2 nederlaag, voorwaar een 

aardig resultaat. Alle partijen waren na 2 games 

over, waarbij opvalt dat Rick bij alle negatieve 

scores (HE2 en GD1 met Barbara) betrokken was. 

Aan de sokken van de teamleden lag het niet, 

want die waren gloednieuw en voorzien van 

flitsende opdrukken. Voor het overige goede 

nieuws zorgden Bart/Vincent en Barbara/Sandra 

in de dubbels, Bart, Barbara en Sandra (25-23 in 

de 2e winnende game !!!) in de singles en Sandra/ 

Vincent in GD2. Ook het derde ligt nog prima in 

de race om het kampioenschap en heeft bij een 

mogelijke vlotte thuisoverwinning van afgelopen 

woensdagavond de kansen in eigen handen. 

Daarover in het volgende Thuisnieuws meer !!! 
 

UBC 4 

Team 4 bleef in competitieronde 9 thuis tegen 

hekkensluiter LBC ‘72 4 met een 6-2 zege na vier 

achtereenvolgende nederlagen eindelijk weer 

eens aan de positieve kant van de score. Charles/ 

Piet hadden voor winst een 3e game nodig. 

Gonnie/Nicole waren na winst van de 1e vooral in 

de 2e game een maatje te groot. Charles en 

Gonnie legden twee goede singles op de mat met 

winst in tweeën. Hans II kwam moeizaam in de 

wedstrijd, verloor dan ook de 1e game, speelde in 

de 2e game goed, begon in de beslissende 3e 

game slecht, kwam halverwege de 3e game nog 

aardig terug, echter niet genoeg om die ook naar 

zich toe te trekken; 21-23. Nicole tekende in 2 

games voor het vijfde wedstrijdpunt, waarna zij 

met Piet de mix in tweeën verloor. Dat lieten 

Audrey/Hans II zich niet gebeuren, want zij 

wonnen in 2 games. Ook team 4 speelt (evenals 

team 2) zaterdagmiddag in Gaanderen tegen 

koploper Poona 5. Eerder dit seizoen werd thuis 

met 3-5 verloren. Of men zich veel illusies 

maakt??? 
 

UBC R1 

Dinsdagavond bracht R1 dus 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 20:00 UUR 

EN DAARNA ………………………………..TOT 

DE LAATSTE NAAR HUIS GAAT 

 

 
UBC J1 

Ons eerste jeugdteam had met Poona J2 een 

tegenstander die op alle fronten de betere was. 

Sybren, Wobke, Yara en Femke deden hun 

stinkende best, maar hadden in alle partijen 

weinig kansen. Toch blijven we herhalen: Alleen 

van veel wedstrijden word je beter! En zondag in 

Varsseveld liggen er weer kansen. 

 

UBC J2 

J2 bleef voor het eerst dit seizoen aan de 

positieve kant van de score, want tegen Poona J4 

werd gelijk gespeeld. Na de singles stond J2 via 

zeges van Mika (in tweeën), Lisa (in drieën) en 

Mirthe zelfs met 3-1 voor. Alleen Tim leverde 

zijn single in. In de dubbels waren alleen Mirthe/ 

Lisa succesvol. Mika/Tim en Mirthe/Tim gingen 

in 2 games ten onder. Lisa/Mika trokken in de 

spannende 3e game net aan het kortste eind. Ook 

J2 speelt zondag in Varsseveld en wie weet is ook 

nu wat moois mogelijk. 
 

UBC O1 

Ons opstapteam heeft inmiddels met wisselend 

succes drie competitiewedstrijden achter de 

rug. Tegen Rianto O1 werd thuis weliswaar met  

1-4 verloren, spannend was het zeker. Thierry 

verloor in 2 games, Lucas nipt in 3 games. Merijn/ 

Wout hadden het lastig in de dubbel, verlies in 

tweeën. Bente/Lucas tekenden via een gewonnen 

3e game voor het enige O2-wedstrijdpunt. 

Thierry/Wout moesten na 2 games hun 

tegenstanders feliciteren. In Eefde volgde een 

3-2 overwinning, met winst in 2 games na 

spannende potjes voor Merijn en Thierry. Ook 

Lucas/Merijn droegen hun steentje bij. Dat lukte 

Merijn/Thierry en Lucas/Thierry in hun dubbels 

niet. Beide dubbels gingen in 2 games verloren. 

Uit werd tegen Rianto O1 al beter gespeeld dan 

in de thuiswedstrijd, want nu werd met 3-2 

verloren. Lucas delfde in 3 games het onderspit, 

Bente in 2 games. In de dubbels waren eerst 

Merijn/Thierry succesvol met 23-21 winst in de 

3e game. Wout/Lucas hadden voor hun zege 2 

games nodig. Bente/Wout tenslotte gingen in 2 

games kopje onder. Of O1 zondag in Varsseveld 

goed heeft geboerd, lezen we in het volgende 

Thuisnieuws. 

 

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
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/236x/64/c4/1b/64c41b4ac799e8c719cae72601718869--badminton-donald-duck.jpg&imgrefurl=https://nl.pinterest.com/anneke06031105/badminton/&docid=FGrplBaH4woJcM&tbnid=GDXXVFmYCQqe8M:&vet=10ahUKEwiTgcHeh7PmAhWqy6YKHSu2C6oQMwhzKCgwKA..i&w=236&h=196&hl=nl&bih=908&biw=1843&q=badminton%20plaatjes&ved=0ahUKEwiTgcHeh7PmAhWqy6YKHSu2C6oQMwhzKCgwKA&iact=mrc&uact=8

