
 

THUISNIEUWS 
 

Seizoen 2019/2020 

No. 9, 11-1-2020

 
 

Ook de laatste competitieweek voor de winterstop was voor onze kampioenskandidaten een prima week. Door het tweede opeenvolgende gelijk spel van Stuban 1 liep ons eerste door de winst in Amersfoort 

uit naar een voorsprong van tien punten. Team 2 staat met nog vier wedstrijden te gaan zestien punten voor op nummer twee. En ook het derde nam door een 7-1 overwinning weer wat afstand van de naaste 

belagers. Team 4 speelde verdienstelijk tegen de koploper (3-5 verlies). De recreanten speelden in december zo kort voor de winterstop zelfs nog twee potjes en noteerden de derde overwinning en een 

gelijk spel, waar er vorig seizoen slechts één overwinning te boek stond. Het bezoek van de jeugdteam aan Varsseveld was alleen voor het opstapteam succesvol. O1 won met 4-1, J1 (0-8) en J2 (1-7) vielen 

niet in de prijzen. Vandaag is het volle bak in de hal, ook nog eens voor de laatste keer dit seizoen! Team 1 ontmoet Thiela 2, team 2 neemt het op tegen ’t Pluumpje 1, J1 ontvangt Didam J3 en J2 tenslotte 

bindt de strijd aan met Varsseveld J3. Helaas kunnen we dit weekend in de thuisomgeving onlangs de redelijk ruime voorsprong van team 1, 2 en 3 nog geen kampioen verwelkomen. 
 

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

Dinsdag 

’t Seepaerd 2 – UBC 3 

 

Woensdag 

UBC 4 – Grol 2 

 

Zaterdag 

UBC 1 – Thiela 1 

UBC 2 – ’t Pluumpje 1 

UBC J1 – Didam J3 

UBC J2 - Varsseveld J3 

 

REFREIN KAMPIOENSLIED: 

(om alvast wat te oefenen en 

de kelen te schrapen) 
 

Kampioen, kampioen, UBC, ja 

UBC is kampioen 

Kampioen, kampioen, en daar 

kan geen tegenstander wat 

aan doen 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

 

Eefde O1  16-9 

Rianto O1 14-6 

Ulftse BC O1 10-10 

Pluumke ’67 O1 6-9 

Varsseveld O1 4-16 

 

 

3e divisie afd. 2 

Ulftse BC 1 69-19 

Stuban 1  59-29 

Iduna 3  52-28 

Amersfoort 4 37-35 

BECA 2000 2 34-46 

Elo United 2 30-50 

Barneveld 1 27-45 

Thiela 2  12-68 
 

 

5e divisie afd. 5 

Ulftse BC 2 67-13 

BECA 2000 8 51-29 

Poona 1  49-31 

Phido 1  46-34 

Pluumke ’67 2 37-43 

Didam 3  35-45 

De IJssel 1 27-53 

’t Pluumpje 1 8-72 
 

 

8e divisie afd. 5 

Ulftse BC 3 64-16 

Poona 4  53-19 

Hengelose BC 1 47-33 

Didam 5  41-31 

Phido 4  36-44 

‘t Seepaerd 2 33-47 

Flash Vorden 1 27-53 

Thuve 2  11-69 
 

 

9e divisie afd. 7 

Poona 5  51-29 

Phido 5  47-25 

Didam 7  44-36 

Spees Sjuttel 2 41-31 

Pluumke ’67 4 36-36 

Grol 2  35-45 

Ulftse BC 4 32-48 

LBC ‘72 4  18-54 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Zelhem R1 45-11 

Ruurlo R1  32-24 

Ulftse BC R1 31-33 

Phido R1  28-20 

Didam R1  19-45 

Flash Vorden R1 13-35 
 

 

U16 afd. 5 

Varsseveld J1 75-5 

Poona J2  62-10 

Varsseveld J4 41-31 

Didam J3 37-43 

Zevenaar J1 29-51 

Thuve J1  25-39 

Phido J1  23-49 

Ulftse BC J1 4-68 
 

 

U16 afd. 6 

LBC ’72 J1 56-8 

Phido J2  33-31 

Varsseveld J3 32-24 

Poona J4  20-36 

Ulftse BC J2 11-53 
 

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=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=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=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=31
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=147
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=147


 

UBC 1 

Werd eind september tegen Amersfoort 7 in 

Ulft nog moeizaam met 5-3 gewonnen, uit in 

Amersfoort kon toch enigszins onverwacht voor 

ons eerste een ruime 6-2 overwinning worden 

opgetekend. Blijkbaar is men in de loop van het 

seizoen duidelijk gegroeid. En het begon niet 

eens zo florissant door verlies van Dave/Thijs 

(de laatste was weer terug na een aantal weken 

rust i.v.m. ziekte). Inge/Femke beslisten een 

zwaarbevochten dubbel in hun voordeel. Terwijl 

de heren (Koen en Dave) hun singles in tweeën 

naar zich toe trokken, had Tessa al haar 

vechtlust nodig om de single uiteindelijk winnend 

af te sluiten. Femke kon de tendens van de 

laatste weken (achtereenvolgens vijf keer single-

winst) dit keer geen vervolg geven, ze verloor in 

2 games. Daarna was de beurt aan de mixen: 

Tessa/Dave zegevierden in 3, Inge/Koen in 2 

games. Bij een ruime zege vanmiddag tegen 

hekkensluiter Thiela 2 komt het kampioenschap 

steeds dichterbij. Laten we team 1 naar een 

optimaal resultaat schreeuwen. 
 

UBC 2 

Ons tweede evenaarde met de 7-1 overwinning op 

Poona 1 het in oktober bereikte resultaat. Men 

bleek dus (overigens zonder Kim) niet voor niks 

naar Gaanderen afgereisd. Via overwinningen in 2 

games van Martin/Frank, Sharon/Berdien, Jacco 

en Sharon bouwde men gestaag de voorsprong op, 

voordat Dawit in zijn single in 3 games het, naar 

later bleek, enige verliespunt achter zijn naam 

kreeg. Linda, Berdien/Jacco en Linda/Martin 

waren verantwoordelijk voor winst in de overige 

partijen. Ook voor het tweede gloort het 

kampioenschap, zeker als vanmiddag hekken-

sluiter ’t Pluumpje uit Eerbeek zijn opwachting 

maakt. Mocht u voor team 1 schreeuwen, doe dat 

dan gelijk ook voor team 2. 

 
 

 

UBC 3 

Het derde blijft na de vlotte thuisoverwinning in 

competitieronde 10 tegen Flash Vorden 1 gewoon 

prima in de race om het kampioenschap. De 

dubbels waren een gemakkelijke prooi voor Bart/ 

Vincent en Barbara/Sandra. Alleen Barbara had 

3 games nodig voor haar overwinning in de single, 

alle overige singles werden in 2 games gewonnen 

(Bart, John en Sandra). Terwijl ook Barbara/ 

John vlotjes in 2 games zegvierden, moesten 

Sandra/Vincent zich in de beslissende spannende 

3e game nipt gewonnen geven. Of het derde 

afgelopen dinsdagavond in ’s Heerenberg ook  

’t Seepaerd 2 met een goed resultaat aan de 

zegekar heeft kunnen binden, lezen we in het 

volgende Thuisnieuws. De week erna volgt thuis 

de (naar alle waarschijnlijkheid) allesbeslissende 

wedstrijd om het kampioenschap tegen Poona 4. 
 

UBC 4 

Tegen koploper Poona 5 verloor team 4 (net als 

eerder dit seizoen) met 3-5. Dat was best een 

aardig resultaat. Charles/Hans Nij begonnen met 

een verliespartij (in tweeën). Gonnie/Nicole 

brachten de stand via winst in 2 games weer in 

evenwicht. Zeges van Charles en Gonnie in de 

singles zorgden zelfs voor een voorsprong voor 

team 4. Terwijl Hans in  2 games het loodje legde, 

lukte het Nicole na verlies van de 1e game en 

winst van de 2e (23-21) net niet de 3e game naar 

zich toe te trekken: 18-21. Audrey/Charles 

waren na verlies van de 1e in de 2e game met 20-

22 dicht bij een 3e game, maar dat mocht niet zo 

zijn. Gonnie/Hans moesten in 2 games de eer aan 

de tegenstanders laten. Team 4 speelde 

woensdagavond thuis tegen Grol 2, waarvan in de 

uitwedstrijd met 5-3 gewonnen werd. Je zou 

zeggen dat er kansen op een overwinning zijn. 

Daarover in het volgende Thuisnieuws meer!!! 
 

UBC R1 

Allereerst bracht R1 een bezoekje aan Didam 

R1, waar men met een 5-3 zege aan de haal ging. 

Voor Peter was er nog geen winst weggelegd, hij 

verloor in tweeën. Daarna bouwden Maarten, Ria 

en Lysanne aan een voorsprong door singlewinst, 

 

dit alles in 2 games. Peters tweede partij met 

Maarten leverde ook geen winst op. Lysanne/ 

Madelon walsten in 2 games over de Didamse 

dames heen. Ria/Peter leverden de eerste mix in, 

Madelon/Maarten zorgden in 3 games voor het 

vijfde wedstrijdpunt en de uiteindelijke zege. 

Een week later werd thuis tegen Ruurlo R1 gelijk 

gespeeld. Ook hier hetzelfde wedstrijdbeeld als 

in Didam. Waar Peter in 2 games verloor, 

zegevierde Maarten in tweeën. Madelon gunde 

haar tegenstandster slechts 12 wedstrijdpunten 

en was binnen tien minuten klaar. Ria bood in de 

1e game nog aardig tegenstand, maar moest zich 

in de 2e game al snel gewonnen geven. Maarten/ 

Ben wonnen na verlies van de 1e nog de 2e game, 

maar waren in de 3e game redelijk kansloos. Ria/ 

Madelon stelden daar in 2 games weer een 

winstpartij tegenover. Omdat de mixen 

(Madelon/Peter verlies in tweeën, Ria/Ben winst 

in drieën) netjes over beide teams werden 

verdeeld, bleef de einduitslag mooi in evenwicht. 

R1 speelt volgende week donderdag in Vorden 

tegen hekkensluiter Flash R1 met uitzicht op de 

vierde overwinning in deze competitie. 
 

WIST U DAT ………. 

• op 29 december 44 deelnemers van 18:00-

20:00 uur enthousiast aan het Oudjaars-

toernooi hebben deelgenomen; 

• er aansluitend prijzen zijn uitgereikt; 

• Bertie ten Haaf de succesvolste introducé 

was; 

• Lieke Maes de best deelnemende dame was; 

• Dave ter Voert de best scorende heer was; 

• Yolanda Boekelder de minst goede score 

voor haar rekening nam; 

• het aansluitend nog best gezellig werd; 

• Sharon en Linda de verloting goed voor 

elkaar hadden; 

• we vol goede moed aan het nieuwe jaar zijn 

begonnen; 

• ergens half februari de UBC-kampioenen op 

gepaste wijze in het zonnetje worden gezet; 

• iedereen daarover op de hoogte wordt 

gehouden. 

 

UBC J1 

Ons eerste jeugdteam wacht na de uitwedstrijd 

in Varsseveld nog steeds op een gelijk spel of 

overwinning. Ook tegen Varsseveld J1 zat een 

positief resultaat er geen enkel moment in. 

Allereerst waren Yara, Sybren, Femke en Wobke 

in de singles redelijk kansloos. Ook de dubbels 

werden in verschillende samenstellingen in 2 

games verloren (Yara/Sybren, Wobke/Femke, 

Wobke/Sybren en Yara/Femke). Vanmiddag gaat 

J1 tegen Didam J3 proberen de nodige punten te 

sprokkelen. Of dat lukt ……??? We gaan het zien. 
 

UBC J2 

Ook J2 speelde voor de winterstop in Varsseveld 

tegen Varsseveld J3 en scoorde één wedstrijd-

punt. Daarvoor was Lisa verantwoordelijk, want 

zij wist haar single in 2 games winnend over de 

streep te trekken. Daarmee was de koek wel op. 

Mika (in tweeën), Tim (in drieën) en debutante 

Chloë (in tweeën) delfden het onderspit. Ook in 

de dubbels viel er voor achtereenvolgens Mika/ 

Tim, Lisa/Chloë, Mika/Lisa en Chloë/Tim geen 

overwinning te noteren. Vanmiddag komt 

hetzelfde Varssveldse team in Ulft op bezoek. 

Eens kijken of J2 op basis van de eerdere uitslag 

vanmiddag progressie heeft geboekt. 
 

UBC O1 

Ons opstapteam was in Varsseveld wel succesvol, 

want er werd keurig met 4-1 gewonnen. Eerst won 

Lucas in 2 games, daarna speelde Thierry een 

spannende partij die hij in de 3e game won. Ook 

Wout/Lucas deden het na verlies van de 1e game 

prima, maar konden niet voorkomen dat ze ook de 

2e game verloren: 20-22. Dat bleek ook de enige 

verliespartij, want in de dubbels wonnen zowel 

Bente/Merijn als Merijn/Thierry in 2 games. 

Door dit resultaat bivakkeert O1 keurig in de 

middenmoot. Volgende week ontvangt O1 

hetzelfde team uit Varsseveld en je zou, gelet op 

bovenstaande uitslag, verwachten dat er ook nu 

een overwinning in het verschiet ligt. In het 

volgende Thuisnieuws meer!!!! 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Frlv.zcache.nl%2Fgrappige_evolutie_van_badminton_t_shirt-ra20717b01528443f9cce6abd3e550e97_k2gr0_307.jpg%3Frvtype%3Dcontent&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.zazzle.nl%2Fbadminton%2Bshuttle%2Bkleding&tbnid=T6BEndwthM9S3M&vet=10CIABEDMohwJqFwoTCICu6NXz8eYCFQAAAAAdAAAAABAD..i&docid=4CERsTjBOhTyRM&w=307&h=207&itg=1&q=badminton%20grappig&hl=nl&ved=0CIABEDMohwJqFwoTCICu6NXz8eYCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HSiQibeU&id=A22310A1A9991C4A0F97E488F28A191F52A064F5&thid=OIP.HSiQibeUIuBcPCY7PI-e8gHaHF&mediaurl=http://www.hellastiel.nl/wp/wp-content/uploads/2014/03/kampioensbeker.gif&exph=203&expw=212&q=kampioen+plaatjes+badminton&simid=607997858973944852&selectedIndex=2
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HSiQibeU&id=A22310A1A9991C4A0F97E488F28A191F52A064F5&thid=OIP.HSiQibeUIuBcPCY7PI-e8gHaHF&mediaurl=http://www.hellastiel.nl/wp/wp-content/uploads/2014/03/kampioensbeker.gif&exph=203&expw=212&q=kampioen+plaatjes+badminton&simid=607997858973944852&selectedIndex=2

