
 

THUISNIEUWS 
 

Seizoen 2019/2020 

No. 12, 12-02-2020

 
 

WAT STAAT ER DE KOMENDE MAANDEN NOG ALLEMAAL TE GEBEUREN? 
 

De door Badminton Nederland georganiseerde competitie is bijna ten einde, tijd om vooruit te blikken op dat wat nog komen gaat. Uiteraard wordt er op de 

woensdagavond gewoon getraind op de gebruikelijke tijden en vindt voor de B-selectie elke laatste woensdag van de maand de vertrouwde husselavond plaats. 

Op de achterkant vindt de geïnteresseerde lezer nog wat extra info over speciale door UBC georganiseerde evenementen. Verder zijn de eindstanden van de 

senioren- en recreantencompetitie opgenomen. 
 

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

De Jeugdcompetitie is nog niet helemaal klaar. Er staan nog 

wedstrijden op het programma voor J2 en O2. Over de laatste 

wedstrijden van de jeugdteams praten we de geïnteresseerde lezer 

in een volgend Thuisnieuws bij. 
 

Nog te spelen: UBC J2 – Poona J4 (22-2-2020) 

  UBC O1 – Eefde O1 (???) 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

 

Eefde O1  24-11 

Rianto O1 20-10 

Ulftse BC O1 19-16 

Pluumke ’67 O1 13-22 

Varsseveld O1 9-26 

 

 

3e divisie afd. 2 

Ulftse BC 1 86-26 

Stuban 1  81-31 

Iduna 3  73-39 

Amersfoort 4 56-56 

BECA 2000 2 49-63 

Elo United 2 47-65 

Barneveld 1 39-73 

Thiela 2  17-95 
 

 

5e divisie afd. 5 

Ulftse BC 2 93-19 

Poona 1  71-41 

BECA 2000 8 68-44 

Phido 1  66-46 

Didam 3  52-60 

Pluumke ’67 2 48-64 

De IJssel 1 38-74 

’t Pluumpje 1 12-100 
 

 

8e divisie afd. 5 

Ulftse BC 3 87-25 

Poona 4  78-34 

Didam 5  68-44 

Hengelose BC 1 66-46 

Phido 4  49-63 

‘t Seepaerd 2 45-67 

Flash Vorden 1 37-75 

Thuve 2  18-94 
 

 

9e divisie afd. 7 

Phido 5  74-38 

Poona 5  72-40 

Spees Sjuttel 2 61-51 

Didam 7  58-54 

Pluumke ’67 4 53-59 

Grol 2  50-62 

Ulftse BC 4 47-65 

LBC ‘72 4  33-79 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Zelhem R1 64-16 

Phido R1  50-30 

Ruurlo R1  40-40 

Ulftse BC R1 38-42 

Didam R1  27-53 

Flash Vorden R1 21-59 
 

 

U16 afd. 5 

Varsseveld J1 95-9 

Poona J2  86-18 

Varsseveld J4 63-49 

Didam J3 59-53 

Zevenaar J1 46-58 

Phido J1  39-73 

Thuve J1  36-68 

Ulftse BC J1 8-104 
 

 

U16 afd. 6 

LBC ’72 J1 84-12 

Phido J2  48-40 

Varsseveld J3 43-45 

Poona J4  32-56 

Ulftse BC J2 17-71 
 

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


 

ONTHAAL KAMPIOENSTEAMS 

ULFTSE BC 1 2 en 3 

19 FEBRUARI (± 21:30 uur) 
 

Mark (voormalig kokkie) Bouwman begeleidt 

vanaf 21:30 uur ons UBC-huiskoor bij het zingen 

van de kampioensliederen voor de teams 1, 2 en 

3. Eerst wordt er nog met alle senioren (A- en 

B-selectie) gehusseld. Wil je meedoen, zorg dan 

dat je om 20:00 uur aanwezig bent, want …………., 

“Dann geht’s los!!!” 

 

VAN DE KOLK Hypotheken CUP 
In kalenderweek 7 wordt een start gemaakt 

met de bekercompetitie. Ulftse BC komt met 

team 1 en 2 in deze bekercompetitie 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. Vanavond wordt de eerste 

poulewedstrijd van UBC 2 gespeeld. Ons tweede 

wacht met Flits 2 een pittige tegenstander, 

want dit team werd onlangs kampioen in de 4e 

divisie, afd. 3. Reden genoeg om team 2 dan ook 

massaal aan te moedigen !!! Op donderdag 5 

maart speelt team 2 dan om 20:00 uur in 

sporthal De Bongerd tegen Poona 1, waarvan ons 

tweede tijdens de reguliere competitie twee 

keer met 7-1 heeft gewonnen. In ronde 2 wordt 

ook UBC 1 ingeloot. 

 

VOORJAARSCOMPETITIE 
Ons recreantenteam R1 is ingeschreven voor de 

zg. voorjaarscompetitie. Deze wedstrijden 

worden tussen half maart en eind mei 

afgewerkt, op dit moment is nog niet bekend, 

wanneer de speeldata/-tijden zijn. 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

FEESTAVOND 

18 APRIL 2020 
Tussen 10:00 -17:30 uur organiseren we in de 

sporthal de clubkampioenschappen met 

aansluitend de feestavond in de kantine. Bart 

regelt het toernooi voor de A-selectie, Eric 

voor de B-selectie. Voor de invulling van de 

aansluitende feestavond zorgen Inge en Frank. 

Uit betrouwbare bron vernamen we dat er in 

ieder geval vanaf 20:00 uur een pub-quiz zal 

worden gehouden. Evenals vorig jaar bestaat de 

mogelijkheid na afloop van het toernooi in de 

kantine tegen een schappelijke prijs voor eigen 

rekening wat te eten. Uiteraard wordt er ook 

geborreld ……….., tot de laatste naar huis gaat. 

Houdt de mail in de gaten voor de officiële 

uitnodiging en aanmelding. 

ULFTSE BC 

FRED BESSELINK TOERNOOI 

7 JUNI 2020 
Elk jaar vindt eind mei/begin juni ons jaarlijks 

terugkerend UBC-toernooi plaats met open 

inschrijving. Dit jaar is 7 juni de hal tussen  

9:00–20:00 uur vol met deelnemers uit heel het 

land. Een aantal UBC-ers heeft al ingeschreven. 

Voor hen die nog niet hebben ingeschreven: 

Wees er snel bij, want vol is vol !!!!  

Bij inschrijving vóór 1 maart ontvang je een 

waardebon van €7,50 van onze toernooisponsor 

Badmintonplanet, op de toernooidag te 

besteden. Traditiegetrouw kun je in de loop van 
 

de dag bij meester-BBQ-er Rick en consorten 

terecht voor een verrukkelijke hamburger, 

wellicht aangevuld met een bord frites van onze 

kantinebaas Erik. En wie weet sleep je gedurende 

de dag nog één of meerdere fraaie prijzen van 

onze verloting in de wacht. Mocht je als 

nieuweling overwegen aan dit toernooi deel te 

nemen, overleg dan even met je trainer of dit 

zinvol is en voor welke categorie je dan het beste 

kunt inschrijven. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

1 JULI 2020 
Ter afsluiting van het seizoen 2019/2020 begint 

om 20:00 uur onze ledenvergadering, waarin 

bestuurlijk wordt teruggeblikt op het afgelopen 

seizoen en wordt vooruitgekeken naar de 

toekomst. We hopen op een massale aanwezig-

heid, want dit is het moment dat elk lid zijn 

vragen en ideeën betreffende het beleid op 

velerlei gebied kwijt kan. Na afloop nemen we 

i.v.m. de zomervakantie voor een week of zes 

afscheid van elkaar, ook nu weer onder het genot 

van een hapje en een drankje. Wie weet is het 

terrasweer!!! 
 

UBC 1 

Zonder Koen werd in Utrecht bij stormachtig 

weer de succesvol verlopen competitie met een 

gelijk spel beëindigd. Het begon niet best met 

verliespartijen in beide dubbels (Dave/Thijs en 

Inge/Femke). De singles verliepen voor de heren 

positief. Dave kende in 2 games niet al te veel 

problemen. Thijs had voor zijn overwinning 3 

games nodig. Tessa (verlies in tweeën) en Femke 

(verlies in drieën) waren wat minder goed op 

dreef. Net als in Hengelo maakten de mixen veel 

goed. Tessa/Dave wonnen zonder problemen in 2 

games. Inge/Thijs wisten de beslissende 3e game 

in de thrillerachtige verlenging over de streep te  

trekken: 23-21. Zo kwam een einde aan een prima 

seizoen met promotie naar de 2e divisie tot 

gevolg. Daarover volgend seizoen meer !!!! 
 

UBC 2 

Met een klinkende 7-1 overwinning sloot team 2 

zonder Berdien, Frank en Martin in Rheden tegen 

De IJssel 1 de competitie ongeslagen af, beslist  

een voortreffelijke prestatie. Alleen Sharon/ 

Kim moesten het wedstrijdpunt aan de tegen-

standsters laten. Ook de singles van Sharon 

(hoewel, 21-9 in de 3e game is natuurlijk redelijk 

dik) en Linda (22-20 in de 3e game) hadden nog 

wat om het lijf. De overige potjes (Jacco/Dawit 

in de dubbel en beide in de single, Kim/Jacco en 

Linda/Dawit in de mix) gingen zonder problemen 

in 2 games naar team 2. 
 

UBC 3 

In de laatste thuiswedstrijd van team 3 werd 

Thuve 2 met 6-2 aan de zegekar gebonden. Met 

Sandra als aandachtig en meelevend toeschouwer 

en Jolien als vervangster mocht iedereen nog een 

keer aan de bak. Bart/John hadden geen kind aan 

hun opponenten: winst in 2 games. Barbara/Jolien 

wonnen nog wel met 23-21 de 1e game, maar 

verloren nipt de 2e en 3e game. Daarna wisten 

Rick (in drieën), Vincent (in tweeën) en Barbara 

(ook in tweeën) hun singles winnend af te sluiten, 

alvorens Jolien in 2 games het tweede verlies-

punt incasseerde. Via twee zeges in beide mixen 

(Barbara/John in 3, Jolien/Rick in 2 games) kon 

de 6-2 eindstand worden genoteerd. 
 

UBC 4 

Ook team 4 sloot het seizoen zondagmiddag met 

een 6-2 uitoverwinning tegen Didam 7 prima af. 

Het verlies in 2 games door Charles/Hans Nij in 

de dubbel werd door winst van Gonnie/Nicole in 

2 games goedgemaakt. In zijn single had Charles 

weinig in de melk te brokkelen en verloor in 2 

games. Daarna ging het crescendo, want Gonnie, 

Nicole en Hans Nij wonnen in tweeën. Na verlies 

van de 1e wonnen Gonnie/Charles niet alleen de 

2e (26-24), maar ook de 3e game. Nicole/Hans 

maakten het zichzelf wat minder moeilijk: winst 

in 2 games. Eind goed, al goed!!!!! 

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
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
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
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

