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No. 11, 5-2-2020

 
 

Een unieke gebeurtenis in de historie van de Ulftse BC, want nooit eerder werden er drie seniorenteams kampioen. Dus is het hoog tijd voor een feestje. Zorg dat je erbij bent op 19 februari, want dan 

worden alle kampioenen middels het welbekende UBC-kampioenslied onder de bezielende begeleiding van trekzakker Mark toegezongen. Uw favoriete badmintonner/badmintonster zit er beslist bij, want op 

de 19e verwelkomen we na de training/vrij spelen rond 21:30 uur de volgende matadoren: 

Team 1 met (op alfabetische volgorde) Dave, Femke, Inge, Koen, Tessa en Thijs     DEZE MENSEN ZIJN DIE AVOND VERPLICHT AANWEZIG !!!!! 

Team 2 met (op alfabetische volgorde) Berdien, Dawit, Frank, Jacco, Kim, Linda, Martin en Sharon   DEZE MENSEN ZIJN DIE AVOND VERPLICHT AANWEZIG !!!!! 

Team 3 met (op alfabetische volgorde) Audrey, Barbara, Bart, John, Jolien, Rick, Sandra en Vincent   DEZE MENSEN ZIJN DIE AVOND VERPLICHT AANWEZIG !!!!! 

Vanavond nog één thuiswedstrijd van de senioren, want team 3 speelt tegen hekkensluiter Thuve 2. 
 

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

Woensdag 

De IJssel 1 – UBC 2 

UBC 3 – Thuve 2 

 

12 februari 

VAN DE KOLK CUP 

UBC 2- Flits 2 

Zondag 

Iduna 3 – UBC 1 

Didam 7 – UBC 4 

Zevenaar J1 – UBC J1 

Phido J2 – UBC J2 

Pluumke ’67 O1 – UBC O1 

 

FEEST 

ULFTSE BC 

KAMPIOENSTEAMS 
 

19 februari 
 

Eerst vrij spelen, daarna 

muziek en borrelen …….. 

 

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 17-13 

Pluumke ’67 O1 10-20 

Varsseveld O1 9-21 

 

 

3e divisie afd. 2 

Ulftse BC 1 82-22 

Stuban 1  73-31 

Iduna 3  69-35 

Amersfoort 4 50-54 

BECA 2000 2 49-55 

Elo United 2 41-63 

Barneveld 1 37-67 

Thiela 2  15-89 
 

 

5e divisie afd. 5 

Ulftse BC 2 86-18 

Poona 1  66-38 

Phido 1  63-41 

BECA 2000 8 62-42 

Didam 3  49-55 

Pluumke ’67 2 43-61 

De IJssel 1 37-67 

’t Pluumpje 1 10-94 
 

 

8e divisie afd. 5 

Ulftse BC 3 81-23 

Poona 4  72-32 

Didam 5  63-41 

Hengelose BC 1 63-41 

Phido 4  44-60 

‘t Seepaerd 2 43-61 

Flash Vorden 1 34-70 

Thuve 2  16-88 
 

 

9e divisie afd. 7 

Phido 5  71-33 

Poona 5  67-37 

Didam 7  56-48 

Spees Sjuttel 2 55-49 

Grol 2  48-56 

Pluumke ’67 4 46-58 

Ulftse BC 4 41-63 

LBC ‘72 4  32-72 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Zelhem R1 57-15 

Phido R1  44-28 

Ruurlo R1  38-34 

Ulftse BC R1 38-42 

Didam R1  27-53 

Flash Vorden R1 20-52 
 

 

U16 afd. 5 

Varsseveld J1 95-9 

Poona J2  80-16 

Varsseveld J4 61-43 

Didam J3 56-48 

Zevenaar J1 38-58 

Thuve J1  36-68 

Phido J1  34-70 

Ulftse BC J1 8-96 
 

 

U16 afd. 6 

LBC ’72 J1 69-11 

Varsseveld J3 43-37 

Phido J2  41-39 

Poona J4  32-56 

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


 

Dit keer beginnen we met onze 

jeugdteams, want die kwamen er in 

het laatste Thuisnieuws wegens 

ruimtegebrek wat bekaaid af. 
 

UBC J1 

Gelet op de individuele uitslagen begint J1 steeds 

beter te spelen. Tegen Didam J3 werd weliswaar 

met 0-8 verloren, maar zonder slag of stoot ging 

dat zeker niet. In de single speelde Sybren een 

driegamer en samen met Yara in de dubbel ook, 

helaas toch verloren. Ook in de andere potjes 

(Yara, Femke en Wobke in de singles en Femke/ 

Sybren, Yara/Wobke en Femke/Wobke in de 

dubbels) werd J1 beslist niet weggespeeld. 

Vervolgens werd thuis tegen Phido J1 met 1-7 

verloren. Sybren en Wobke hadden in hun singles 

zware tegenstanders en konden dan ook geen 

potten breken: verlies in 2 games. Yara won na 

een spannende 1e game (23-21) ook de 2e game en 

pakte een punt voor J1. Ook Femke was dichtbij, 

won de 1e game, maar moest na verlies van de 2e 

en 3e game de tegenstander alsnog feliciteren. 

Alle dubbelpartijen (Yara/Sybren, Wobke/ 

Femke, Wobke/Sybren en Yara/Femke) gingen 

naar de tegenstanders. Afgelopen zaterdag-

middag was Thuve J1 in Ulft te gast en konden 

drie punten aan het totaal worden toegevoegd. 

Sybren, Femke (beiden in tweeën) en Wobke (in 

drieën) moesten de eer in hun single nog aan de 

tegenstander laten, Yara noteerde in 2 games 

het eerste punt. Die eer was ook weggelegd voor 

Femke/Wobke in 2 spannende games en voor 

Femke/Sybren (23-21 in de 3e game). Yara was in 

de dubbel met Sybren en later met Wobke niet 

zo succesvol als in de single. Een dag later mocht 

J1 in Varsseveld tegen J4 van de gelijknamige 

club alweer aan de bak, helaas leverde dat een  

0-8 nederlaag op. Mika, Femke, Wobke en Yara 

hadden de wedstrijd van zaterdag misschien nog 

in de benen, want alle singles en dubbels gingen 

in 2 games verloren. Zondagmiddag speelt J1 de 

laatste wedstrijd in Zevenaar. Wie weet is een 

overwinning mogelijk!! Dat zou een mooie 

afsluiting van de competitie zijn. 
 

 

UBC J2 

J2 had in de tweede wedstrijd tegen Varsseveld 

J3 duidelijk progressie geboekt. Werd uit nog 

met 1-7 verloren, nu werd voor de tweede keer 

dit seizoen gelijk gespeeld. Mirthe won in 3 

games in een spannende partij haar single en 

samen met Tim ook in drieën de dubbel. Lisa wist 

haar single zelfs in 2 games te winnen. Het vierde 

punt was voor Mirthe/Lisa, die in 2 games de 

dubbel pakten. Geen succes was er weggelegd 

voor Mika en Tim in de single en Mika/Tim en 

Mika/Lisa in de dubbels. De uitwedstrijd tegen 

koploper LBC ’72 J1 ging niet door en moet nog 

worden ingepland. Zondagmorgen speelt J2 in 

Doetinchem tegen Phido J2. 
 

UBC O1 

O1 speelde tweeëneenhalve week geleden voor de 

tweede keer tegen Varsseveld O1 en won ook nu 

overtuigend met 4-1. Bente moest in 2 games 

buigen, maar de volgende partijen waren 

vervolgens een prooi voor Lucas, voor Merijn/ 

Wout, voor Thierry/Merijn en voor Thierry/ 

Lucas, allemaal in tweeën. Afgelopen zaterdag 

speelde O1 thuis tegen Pluumke ’67 O1 en wist 

voor de vierde keer een overwinning te boeken: 

3-2. De eerste drie potjes leverden een positief 

resultaat op. Merijn won de single in 2, Thierry 

in 3 games. Ook Merijn/Wout wisten hun dubbel 

in 3 games winnend over de streep te trekken. 

Daar bleef het bij, want Bente/Lucas en Bente/ 

Wout moesten na 2 games hun tegenstanders 

met de overwinning feliciteren. O1 speelt 

zondagmorgen nog uit tegen Pluumke ’67 O1 en 

sluit op 22 februari de competitie thuis tegen 

Eefde O1 af. 
 

ONTHAAL KAMPIOENSTEAMS 

ULFTSE BC 1 2 en 3 

19 FEBRUARI (± 21:30 uur) 

 
 

 

VAN DE KOLK Hypotheken CUP 
In kalenderweek 7 begint de bekercompetitie. 

Ulftse BC komt met team 1 en 2 in deze beker-

competitie uit. In de eerste ronde is UBC 2 

ingedeeld in een poule samen met Flits 2 (uit 

Wierden) en Poona 1 (uit Gaanderen). Er worden 

5 partijen gespeeld: HE, DE, HD, DD, GD. De 

poulewinnaar gaat door naar de volgende ronde. 

In ronde 2 wordt ook UBC 1 ingeloot. De eerste 

poulewedstrijd van UBC 2 is een thuiswedstrijd 

op 12 februari tegen Flits 2, een pittige tegen-

stander. Flits 2 werd onlangs kampioen in de 4e 

divisie, afd. 3. Reden genoeg om het tweede dan 

ook massaal aan te moedigen !!! 
 

UBC 2 

Team 2 begon competitieronde 13 de woensdag-

avond na het behaalde kampioenschap tegen 

Pluumke ’67 2 beroerd, want zowel de HD (Frank/ 

Dawit) als de DD (Kim/Berdien) gingen in twee 

games verloren. Daarna kwam alles nog goed, 

want uiteindelijk werd het door overwinningen 

van achtereenvolgens Jacco (in tweeën), Sharon 

(in drieën), Dawit (in tweeën), Kim (in drieën) en 

Sharon/Jacco en Berdien/Frank (beide in 

tweeën) 6-2 en behield team 2 de ongeslagen 

status. Vanavond sluit team 2 de competitie in 

Rheden af, waar De IJssel 1 als tegenstander 

fungeert. We gaan er een beetje van uit dat 

behoud van de ongeslagen status mogelijk is. In 

een volgend Thuisnieuws daarover meer. 
 

UBC 3 

Ons derde had met Hengelose BC 1 in competitie-

ronde 13 nog een behoorlijk lastige tegen-

stander, waarvan met 5-3 werd gewonnen. De 

afwezige Sandra werd door oudgediende Audrey 

vervangen. Terwijl Bart/Rick de HD in 2 games 

naar zich toe trokken, delfden Barbara/Audrey 

het onderspit. Vervolgens wisten de heren (Bart 

en John) hun single in 2 games te winnen, Audrey 

en Barbara kwamen in hun single te kort. Beide 

verloren in  2 games. In de mixen werd de over-

winning alsnog veilig gesteld, want Barbara/ 

Vincent wonnen in 2, Audrey/Bart in 3 games. Na 

het puntenverlies van mede-kampioenskandidaat 

 

Poona 4 anderhalve week geleden kon de 

kampioensvlag alsnog te voorschijn worden 

gehaald. Vanavond is de laatste wedstrijd van het 

derde tegen Thuve 2 dus eigenlijk een potje om 

des keizers baard. Ook die zal men echter willen 

winnen. U wordt in een volgend Thuisnieuws nader 

geïnformeerd. 
 

UBC 4 

Team 4 speelde de laatste thuiswedstrijd tegen 

Pluumke ’67 4 met Madelon als vervangster van 

Nicole verdienstelijk gelijk. Ook Hans Nij (enkel-

blessure) en Piet (oogproblemen) waren er niet 

bij. Door twee zeges in de dubbel (Charles/Hans 

de N en Gonnie/Madelon), beide in 2 games, was 

de start prima. Hans de N verloor nipt in de 3e 

game (20-22), en ook Gonnie en Madelon verloren 

hun singles in tweeën. Charles bracht de stand 

door een degelijke overwinning in 2 games weer 

in evenwicht. Na winst van de 1e game moesten 

Gonnie/Hans de N in beide overige games nog 

diep buigen. Madelon/Charles dwongen in 2 

spannende games (23-21, 21-19) alsnog een gelijk 

spel af. Team 4 neemt het zondag in de laatste 

wedstrijd tegen Didam 7 op. Over het resultaat 

brengen we de aandachtige lezer in het volgende 

Thuisnieuws natuurlijk weer op de hoogte. 
 

UBC R1 

R1 sloot op 29 januari het seizoen met een 

thuiswedstrijd tegen Phido R1 af. Helaas ging die 

wedstrijd met 2-6 verloren. De Doetinchemse 

heren waren een maatje te groot. Ben verloor 

zijn single in 2 games, ook Peter speelde 2 games 

en kreeg slechts 7 punten mee. Nadat Ria zich na 

2 games gewonnen moest geven, scoorde Lysanne 

het eerste wedstrijdpunt door singlewinst in 2 

games. Maarten/Ben speelden een aardige 

dubbel, konden echter na 20-22 in de 2e game net 

geen 3e game afdwingen. Lysanne/Madelon 

kenden vooral de 1e game (21-4) geen enkel 

probleem met hun tegenstandsters en wonnen 

ook de 2e game probleemloos, wat het tweede 

wedstrijdpunt betekende. Daar bleef het echter 

bij, want beide mixen (Ria/Peter en Madelon/ 

Maarten gingen in 2 games verloren. 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.hbbond.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2FiStock-471396474-1024x512.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hbbond.nl%2Fsave-the-date%2F&tbnid=d5HXCHeB6c8_1M&vet=10CEwQMyiIAWoXChMIkML29eS15wIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=NLKp2LPgQINvCM&w=1024&h=512&q=badminton%20plaatjes&hl=nl&ved=0CEwQMyiIAWoXChMIkML29eS15wIVAAAAAB0AAAAAEAI

