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Wat een begin van 2020: Kampioenschappen voor team 1 en 2 en ook team 3 op kampioenskoers. Het eerste behaalde de maximale score (8-0) tegen Thiela en de benodigde 5 punten uit tegen Elo United 2. 

Voor het tweede gold precies hetzelfde: 8-0 tegen ’t Pluumpje 1 en vervolgens 5-3 winst uit tegen Beca 8. Team 3 won twee keer overtuigend met 6-2, waaronder van mede-kampioenskandidaat Poona 4, 

maar zit nog even in de wachtkamer. Ook andere UBC-teams waren actief. Team 4 zegevierde weer eens: 5-3 thuis tegen Grol 2, vervolgens werd in Silvolde met 7-1 verloren. R1 wist in Vorden met 5-3 te 

winnen. J1 begint steeds beter te spelen, maar dat levert nog geen winst op (0-8 tegen Didam J3 en 1-7 tegen Phido J1). J2 speelde verdienstelijk gelijk tegen Varsseveld J3. Ons opstapteam tenslotte was 

met 4-1 Varsseveld O1 de baas. Waarom eigenlijk nu op woensdag een Thuisnieuws? Door een tweetal verzette wedstrijden spelen vanavond team 2, 3 en 4 thuis met een volle zaal tot gevolg. EN IS ER 

NOG EEN FEESTJE I.V.M. ALLE KAMPIOENSTEAMS? Jazeker, de Thuisnieuwsredactie beraadt zich nog over een geschikte datum. Zeker is wel dat Mark met trekzak het UBC-kampioenslied voor alle 

kampioenen zal begeleiden. EN DAT MAG U NIET MISSEN. Uiteraard houden we de aandachtige lezer op de hoogte!!! 
 

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

Woensdag 

UBC 2 – Pluumke ’67 2 

UBC 3 – Hengelose BC 1 

UBC 4 – Pluumke ’67 4 

 

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!!!! 
 

  
 

 

Rianto O1 20-10 

Eefde O1  19-11 

Ulftse BC O1 14-11 

Pluumke ’67 O1 9-21 

Varsseveld O1 8-17 

 

 

3e divisie afd. 2 

Ulftse BC 1 82-22 

Stuban 1  73-31 

Iduna 3  65-31 

BECA 2000 2 45-51 

Amersfoort 4 41-47 

Elo United 2 36-60 

Barneveld 1 28-60 

Thiela 2  14-82 
 

 

5e divisie afd. 5 

Ulftse BC 2 80-16 

BECA 2000 8 59-37 

Poona 1  58-38 

Phido 1  58-38 

Didam 3  45-51 

Pluumke ’67 2 41-55 

De IJssel 1 33-63 

’t Pluumpje 1 10-86 
 

 

8e divisie afd. 5 

Ulftse BC 3 76-20 

Poona 4  62-26 

Hengelose BC 1 60-36 

Didam 5  51-37 

Phido 4  43-53 

‘t Seepaerd 2 37-59 

Flash Vorden 1 32-64 

Thuve 2  15-81 
 

 

9e divisie afd. 7 

Poona 5  62-34 

Phido 5  60-28 

Didam 7  52-44 

Spees Sjuttel 2 50-38 

Grol 2  44-52 

Pluumke ’67 4 40-48 

Ulftse BC 4 38-58 

LBC ‘72 4  22-66 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Zelhem R1 52-12 

Ruurlo R1  38-34 

Ulftse BC R1 36-36 

Phido R1  35-21 

Didam R1  22-50 

Flash Vorden R1 17-47 
 

 

U16 afd. 5 

Varsseveld J1 88-8 

Poona J2  80-16 

Varsseveld J4 53-43 

Didam J3 48-48 

Zevenaar J1 38-58 

Phido J1  33-63 

Thuve J1  31-57 

Ulftse BC J1 5-83 
 

 

U16 afd. 6 

LBC ’72 J1 64-8 

Varsseveld J3 36-28 

Phido J2  33-31 

Poona J4  20-44 

Ulftse BC J2 15-57 
 

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 

“Ulftse BC op de drempel van het kampioenschap” 

lazen we ’s maandags in de Gelderlander na de 

eclatante 8-0 overwinning op Thiela 2. De focus 

van het hele team in die wedstrijd werd mooi in 

beeld gebracht door de begeleidende foto van 

Tessa. De singles van Dave, Thijs, Tessa, Femke, 

de mixen van Femke/Koen en Inge/Thijs en de 

mannendubbel (Koen/Dave) werden in 2 games 

beslist. Alleen Tessa/Inge hadden voor hun zege 

3 games nodig. Uit tegen Elo United 2 had ons 

eerste het aanzienlijk lastiger. Op blz. 14 van de 

Gelderlander lazen we maandagochtend in de 

kleine lettertjes dat “het kantje boord was”. Met 

zo’n twintig trouwe UBC-supporters op de 

tribune werd het in Hengelo (O) tussen 14:00 en 

17:00 uur een ware thriller. Vijf punten waren 

voor het kampioenschap nodig. Dave/Thijs 

wonnen nog wel de 1e game, maar daarna maakten 

de Hengelo-ers het hun dusdanig lastig, dat de 2e 

en 3e game verloren gingen. Intussen waren 

Tessa/Inge in twee sterke games hun tegen-

standsters de baas. Koen speelde een prima pot, 

die hij winnend in 2 games naar zich toetrok. 

Tessa won de 1e game, maar kon haar goede spel 

in de 2e game geen vervolg geven en verloor die 

dan ook, om halverwege de beslissende 3e game 

de draad weer op te pakken en het derde 

wedstrijdpunt te laten noteren. Dave zag een 

optimaal gemotiveerde tegenstander tegenover 

zich, won de 1e game nog met 30-29 (!!!), maar was 

in de 2e en 3e game niet bij machte om door het 

harnas van de tegenstander heen te breken en 

verloor beide games. Omdat ook Femke haar 

ervaren tegenstadster niet echt onder druk kon 

zetten, was de stand voorafgaand aan de mixen 

ineens gelijk. Femke/Koen verloren nog wel de 1e 

game (20-22), wisten het spel in de 2e game om 

te buigen om uiteindelijke gedecideerd (21-11) de 

3e game te pakken. Inge/Thijs pakten de 

spannende 1e game (22-20), waren in de 2e game 

duidelijk de weg kwijt (12-21), stonden ook de 3e 

game lang op vijf punten achterstand, maar zagen 

op 13-18 achter ineens het licht. Thijs begon 

rustiger te spelen en te prikken en dat wierp 

vruchten af. Inge kon regelmatig aan het net  
 

afmaken. Of Thijs kwam zelf met de smash door. 

Punt voor punt werd gesprokkeld en met de steun 

van het Ulftse publiek was de buit bij 21-18 

binnen. De ontlading was groot en zo kwam er een 

einde aan een mooi middagje. 
 

UBC 2 

Voor team 2 was na de 8-0 zege tegen hekken-

sluiter ’t Pluumpje 1 alleen nog de vraag, wanneer 

het kampioenschap binnen zou zijn. Zonder Linda, 

Frank en Martin kende men met de tegen-

standers uit Eerbeek geen enkel probleem. De 

dubbels waren een prooi voor Jacco/Dawit en 

Sharon/Kim, de singles verliepen voor Jacco. 

Sharon, Dawit en Berdien al even soepel en ook 

de mixen waren voor Kim/Jacco en Berdien/ 

Dawit redelijk snel voorbij. Zou het een week 

later op zondagmorgen in Arnhem tegen Beca 8 

dan echt gebeuren? Zonder Sharon, Kim en 

Frank, maar wel met de steun van team 1 en wat 

oudgedienden op de tribune werd met 5-3 

gewonnen. Martin/Dawit speelden te gehaast en 

legden in 2 games het loodje. Bij Linda/Berdien 

liep het na verlies van de 1e game in de 2e en 3e 

game een stuk beter met winst tot gevolg. 

Terwijl Jacco team 2 in 2 games op voorsprong 

bracht, wist Berdien in een spannende partij de 

3e game niet in eigen voordeel te beslissen en was 

de tussenstand weer gelijk. Linda, die duidelijk 

last van haar rug had en de 1e game ruim verloor, 

rechtte die rug en won de 2e en 3e game zonder 

problemen. Daarmee waren de voor het 

kampioenschap benodigde punten binnen en kon 

de vlag uit. Intussen had Dawit zijn single in 3 

games verloren, maar dat kon de pret niet 

drukken. Snel werd een door team 1 (inmiddels 

naar Hengelo (O) vertrokken) gedoneerde fles 

Grolsch soldaat gemaakt en ging het team op de 

foto. Dat de mixen van Linda/Martin en Berdien/ 

Jacco in 2 games gewonnen werden, is nog leuk 

voor de statistieken. Vanavond speelt team 2 

tegen Pluumke ’67 2 uit Winterswijk en zal de 

ongeslagen status het uitgangspunt zijn. 

 

UBC 3 

Het derde heeft voor het bereiken van het 

kampioenschap de langste weg af te leggen. 

Tegen ’t Seepaerd 2 werd met 6-2 gewonnen. 

John/Vincent moesten vol aan de bak, maar dat 

resulteerde nog niet in de gewenste overwinning, 

zij gingen in 3 games kopje onder. Audrey was 

opgetrommeld om Sandra te vervangen en zij 

leverde met Barbara een topprestatie door in 2 

games de dubbel te winnen. Bart had weinig 

moeite met zijn tegenstander en won in tweeën, 

Audrey was al blij dat ze de dubbel had 

gewonnen, speelde haar single rustig uit en 

scoorde in totaal 11 wedstrijdpunten. Rick was 

blijkbaar op trainingskamp geweest, want hij won 

niet alleen zijn single, maar later met Barbara 

ook nog eens de mix, beide partijen in 3 games. 

Tussendoor had Barbara volgens planning haar 

single gewonnen. Het slotakkoord was in 3 games 

voor Audrey/Bart. De belangrijkste wedstrijd 

van het seizoen volgde een week later, want 

mede-titelkandidaat Poona 4 kwam in Ulft op 

bezoek. Met alle beschikbare hulpmiddelen werd 

met 6-2 gewonnen. Bart/Vincent hadden 3 games 

nodig voor hun overwinning. Barbara/Jolien 

kregen weinig vat op de Gaanderse dames en 

moesten zich in 2 games gewonnen geven. Bart en 

Sharon lieten in de singles niet al te veel van hun 

tegenstanders heel en wonnen in tweeën. John 

kwam in de 1e game te laat op stoom, verloor die 

game ook en liet in de 2e game vijf keer een 

gamepoint liggen met verlies als gevolg. Barbara 

verloor nog wel de 1e game, gooide het roer om en 

won in een spannend potje beide overige games. 

Daarmee was in ieder geval een gelijk spel veilig 

gesteld, maar door winst in beide mixen (Sharon/ 

Rick in tweeën, Jolien/Bart in drieën) werd nog 

wat aan het wedstrijdgemiddelde gewerkt, en 

werd een aardig voorschot op het kampioenschap 

genomen. Ook bij een overwinning vanavond tegen 

Hengelose BC 1 is het kampioenschap nog geen 

zekerheidje. Morgenavond speelt Poona 4 een 

inhaalwedstrijd en na de uitslag van die 

wedstrijd is er meer duidelijkheid. 
 

UBC 4 

Team 4 wist thuis tegen Grol 2 weer eens te 

winnen. 5-3 stond er na afloop op het wedstrijd-

formulier. Dat had nog wel wat voeten in de 

aarde, want om 20:00 uur waren alleen de 

spelers, die niet ingepland waren, in de hal 

aanwezig. Hans de N en Charles zaten thuis te 

bankieren na een vermoeide dag werken. Ze 

werden wel opgetrommeld, maar ondertussen 

stond team 4 door nederlagen van Hans Nij en 

Gonnie wel op 0-2. Twee zeges in 2 games in de 

dubbels (Hans de N./Charles en Gonnie/Nicole) 

bracht de stand weer in evenwicht. Terwijl Hans 

de N. in 2 games het onderspit delfde, wist 

Nicole haar single in 2 games te winnen (2e game 

met 21-3 !!!). De mixen leverden het maximale 

resultaat op: Audrey/Charles wonnen in tweeën, 

Gonnie/Hans Nij in drieën. Vorige week woensdag 

reisde team 4 naar Silvolde om de strijd aan te 

binden met Spees Sjuttel 2. Gonnie, Nicole en 

Audrey werden vergezeld door beide Hansis, 

maar erg succesvol was het bezoek niet, want er 

werd met 1-7 verloren. I.v.m. een enkelblessure 

kon Hans Nij in zijn single niet voluit gaan. Dit 

belette hem niet met Nicole in de GD het enige 

punt te scoren. Vanavond is dan Pluumke ’67 4 op 

bezoek. In Winterswijk werd eerder dit seizoen 

met 6-2 verloren. Tijd voor revanche, zou je dan 

zeggen!! Maar hoe fit is iedereen van team 4? 
 

UBC R1 

Zonder Ria en Peter boekte R1 in Vorden tegen 

hekkensluiter Flash R1 de vierde overwinning van 

dit seizoen: 5-3. De singles werden keurig over 

beide teams verdeeld. Ben en Lysanne wonnen 

beide in 2 games, Maarten (in tweeën) en 

Madelon (in drieën) moesten de eer aan de 

tegenstanders laten. De HD ging in 3 games naar 

Ben/Maarten, de DD in 2 games naar Madelon/ 

Lysanne. Madelon/Maarten verloren nipt hun GD 

in 2 games, Lysanne/Ben haalden de uiteindelijke 

winstpartij binnen. R1 sluit op 29 januari het 

seizoen met een thuiswedstrijd tegen Phido R1 

af. 
 

OVER DE JEUGDTEAMS IN HET VOLGENDE 

THUISNIEUWS MEER !!!! 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.snasport.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Fvlaggenlijn-kampioen-halfrond-8m.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.snasport.nl%2Fwat-gaan-ze-doen-worden-ze-kampioen%2F&tbnid=Ghd5ZJ3JJ6vYEM&vet=12ahUKEwisqNb_rJLnAhUlo7QKHcnZDT4QMyg6egQIARBk..i&docid=P2_XudrueHpLQM&w=1024&h=349&q=badminton%20plaatjes%20kampioen&hl=nl&ved=2ahUKEwisqNb_rJLnAhUlo7QKHcnZDT4QMyg6egQIARBk

