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Waarde Thuisnieuwslezers: In deze onzekere corona-tijden is dit met recht een heus “Thuisnieuws”. Velen van jullie zullen gelet op de staat van ons land regelmatig 

thuis op 2 meter afstand van elkaar de dagen doorbrengen. Uiteraard missen we onze woensdagavonden, vrijdagavonden en/of zaterdagnamiddagen. Maar we slaan 

ons er man- en vrouwmoedig doorheen. Hoe lang het duurt is ongewis, in ieder geval is tot en met 6 april de sporthal gesloten, zo deelde Optisport ons mee, nadat 

het bestuur ons eerder al op de hoogte had gebracht tot en met 31 maart badmintonactiviteiten op te schorten. Houd de mail in de gaten, want via dat kanaal 

worden we op de hoogte gehouden, zowel over het al dan niet doorgaan van de clubkampioenschappen/feestavond op 18 april als ons eigen toernooi op 7 juni. 
 

BLIJF FIT EN GEZOND !!!   THUISNIEUWS NALEZEN???   KIJK OP WWW.ULFTSE-BC.NL 
 

Is het eind van het seizoen, denk je dat je in alle rust op je lauweren kunt gaan rusten! 

Niets is minder waar, er waren allerlei feestjes te vieren i.v.m. de kampioenschappen 

van team 1, 2 en 3. Ook de jeugd had nog wat achterstallige wedstrijden te gaan en 

daarover moet de enthousiaste Thuisnieuwslezer ook nog worden geïnformeerd. Op de 

volgende bladzijden vind je dus de teksten terug, waarmee de aanwezige kampioenen 

op woensdagavond 19 februari onder de meer dan subtiele begeleiding van trekzak-

specialist (voormalig kokkie) Mark, het UBC-huiskoor en de aanwezige feestvierders 

werden toegezongen. Daarnaast de wedstrijdverslagen van ons tweede in de twee 

poulewedstrijden voor de Van der Kolk Hypotheken Cup 2020. Zodra we weten, hoe de 

draad wordt opgepakt, hoort u weer van ons. 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

 

Eefde O1  27-13 

Ulftse BC O1 21-19 

Rianto O1 20-10 

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 102-10 

Poona J2  94-18 

Varsseveld J4 63-49 

Didam J3 59-53 

Zevenaar J1 46-66 

Phido J1  39-73 

Thuve J1  37-75 

Ulftse BC J1 8-104 
 

 

U16 afd. 6 

LBC ’72 J1 84-12 

Phido J2  51-45 

Varsseveld J3 48-48 

Poona J4  35-61 

Ulftse BC J2 22-74 
 

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


 

19 FEBRUARI 2020 

ONTHAAL KAMPIOENSTEAMS 

ULFTSE BC 1 2 en 3 

 

Nadat er tussen 20:00 en 21:15 uur eerst door 

zo’n 35 UBC-ers gezellig in carnavalsoutfit 

gehusseld was, werden de teams 1, 2 en 3 door 

ons UBC-huiskoor onder subtiele begeleiding van 

(voormalig kokkie) Mark Bouwman toegezongen. 

Op de bekende melodie van Freek de Jonge “Er 

is leven na de dood” kregen de aanwezige 

kampioenen allemaal een beurt. Hieronder op 

velerlei verzoek en voor het UBC-archief de 

tekst: 

Refrein: 

Kampioen, kampioen, UBC, ja UBC is kampioen 

Kampioen, kampioen, en daar kon geen 

tegenstander wat aan doen !!! 
 

Oude tijden gaan herleven, 

Sla het vat alvast maar aan, 

In dit jaar met heel veel badmintonplezier. 

Alle tegenstanders beven, 

Doen het haast al in hun broek, 

Dus wij gaan nu met zijn allen aan het bier. 
 

TEAM 1 
Femke is de allerjongste, 

Staat soms puffend op de baan 

Ramt de veren shuttles snel over het net. 

Wacht, nog even deze rally! 

Laat de tegenstander staan, 

Gauw naar buiten voor een lek’re sigaret 
 

Tessa is nu echt volwassen, 

Werd vroeger ook nog “mug” genoemd, 

En zelfs “krummel” was een vaak gehoorde naam 

Ze is soms heel erg goed te horen, 

Kraait het uit dan van plezier 

‘t Is haar vechtlust, een echt wapen op de baan’. 
 

 

Inge is de oudste dame 

Van de dames in team één, 

Voor de spirit van het team van groot belang. 

Houdt iedereen goed op de hoogte. 

Is de spreekbuis van het team, 

Houdt daarnaast de tegenstander in bedwang. 

Refrein 
 

Dave kan smashen als geen ander 

Met een lijf, heel vlot gespierd, 

Brengt zo alle tegenstanders van hun stuk. 

Als zijn spieren weer gaan rollen, 

En hij vriendelijk naar hen lacht, 

Lijkt zo’n tegenstander net een heuse kruk. 
 

Wie is onder ons bescheiden, 

Wel, dan hebben we ’t over Koen. 

Niets brengt deze koele kikker van zijn stuk, 

Laat zijn tegenstanders lijden, 

Loopt beslist niet naast zijn schoen, 

En heeft leren omgaan met de wedstrijddruk. 
 

En dan de derde in dit rijtje 

Dat is Thijs, wie kent hem niet? 

Gaat op de baan nog wel eens hevig uit zijn dak! 

Moest aan ‘t niveau eerst nog wel wennen. 

Aan zijn fitheid ligt dat niet, 

Sloopt zijn tegenstander met een speels gemak. 

Refrein 

 

TEAM2 
Laat ons beginnen met de slimste: 

Berendientje zeggen wij 

Soms last van zenuwen, die gieren door haar keel 

Nu is dat niet echt meer nodig. 

Oh, wat is ze daarom blij! 

Voor succes ook in dit team vaak essentieel. 
 

Kim, die krijgt al snel een kleurtje, 

Als ze heel hard werken moet. 

Heel de Achterhoek kleurt prachtig donkerrood. 

Ze is ons eigen bellefleurtje, 

Zontomaatje zo u wilt, 

Maar haar wil tot winnen, die is levensgroot. 
 

 

Sharon, die weet ze goed te raken 

Speelt met veel plezier haar spel 

De routine neemt ze als bagage mee 

Weet het spel goed te verplaatsen 

En haar staartje danst dan mee 

Velen zijn met haar inbreng heel tevree 
 

Linda moet toch vaak wel wikken 

Badminton een goede idee? 

Niet altijd even soepel in de moede rug 

Laat ons af en toe wel schrikken 

Met een val of een spagaat 

Maar zij blijft voor elke tegenstander stug. 

Refrein 
 

Dawit is een echt talentje. 

Komt ook helemaal uit Wehl, 

Is met zestien lentes ook nog aardig jong, 

Heeft op de baan daar heus geen last van, 

Wint vaak op het strijdtoneel, 

Misschien is dit te wijten aan een paardenlong. 
 

Jacco moest een stapje terug doen, 

Kwam terecht in dit team twee. 

Maar dat bracht hem helemaal niet van zijn stuk 

Hij pikte op, die fraaie handschoen, 

Onverslaanbaar bovendien, 

Zijn aanwezigheid die bracht het team geluk. 
 

Met ene Frankie in je midden 

Is er altijd wel jolijt. 

En je hoort nog eens wat herrie op de baan. 

Duurt de rally dan wat langer, 

Dan heeft Frankie meestal spijt, 

Moet ie daar dan ook nog hel’maal achteraan. 
 

Met onze diesel namens Martin 

(’t Is de laatste van dit team) 

Zijn we ook vanavond helemaal compleet. 

Hij bleef weer rennen, vliegen, opstaan, 

En nog doorgaan bovendien, 

Slaakte daarna menig overwinningskreet. 

Refrein 

 

 

 

TEAM 3 
Alweer wat jaartjes hier in Ulft: 

Barb’ra, kinderopvang juf. 

Ze staat nog wel eens hevig giech’lend op 't veld. 

De tegenstander snapt er niks van. 

Heeft die dame dan geen puf? 

Zo scoort ze regelmatig punten en dat telt! 
 

Sandra is nu met zijn tweeën, 

Slaat de shuttle blij van zin. 

Vanaf nu krijgt ze wat extra vrije tijd. 

Want wij maken ons toch zorgen. 

Hoe moet dat straks met een gezin? 

Kijk goed uit voor bekkeninstabiliteit! 
 

Vol goede moed ’t seizoen begonnen, 

Maar dat ging al snel verkeerd! 

Karin had enorm last van haar-en rug. 

In totaal twee potjes spelen. 

Maar ook een kijker promoveert. 

Applaudisseren en dan ook nog vliegensvlug. 
 

Liep het seizoen zo op zijn einde, 

Kwam Jolien ook nog in beeld. 

Voor wat nog komen ging toch maar van stal 

gehaald. 

Het betrof zo’n zeven potjes. 

‘t Is niet veel, dat wat ze speelt. 

Zo heeft haar inzet zich dus heus wel uitbetaald. 
 

En deze kwieke pensionado: 

Audrey Wijnands is haar naam, 

Hielp het derde minstens neeg’ keer uit de 

brand. 

Was vroeger zeker een tornado, 

In het spel ook zeer bekwaam, 

Haar staat van dienst bij UBC is imposant. 

Refrein 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Frkwestland.nl%2Fapplication%2Ffiles%2F8014%2F9207%2F2550%2Fkoor_open_repetitie.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Frkwestland.nl%2Fnaaldwijk%2Fnieuws%2Fopen-repetities-bij-cantemus-domino-naaldwijk1&tbnid=U8-ihxJz9JgWoM&vet=10CHkQMyiEAmoXChMIqJ_avP_i5wIVAAAAAB0AAAAAEAM..i&docid=b7y6XTQ8gTlh5M&w=340&h=340&q=badminton%20plaatjes&hl=nl&ved=0CHkQMyiEAmoXChMIqJ_avP_i5wIVAAAAAB0AAAAAEAM
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.webshopapp.com%2Fshops%2F29479%2Ffiles%2F32233080%2F260x260x2%2Fbadminton-shuttle-op-marmer.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.copasportprijzen.nl%2Fuw-sport-a-t-m-z%2Fbadminton%2F&tbnid=4bFcj4nvl_CiIM&vet=10CJkBEDMo9wJqFwoTCKif2rz_4ucCFQAAAAAdAAAAABAE..i&docid=Pl-HHCShNwKr4M&w=260&h=260&q=badminton%20plaatjes&hl=nl&ved=0CJkBEDMo9wJqFwoTCKif2rz_4ucCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.webshopapp.com%2Fshops%2F29479%2Ffiles%2F32233080%2F260x260x2%2Fbadminton-shuttle-op-marmer.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.copasportprijzen.nl%2Fuw-sport-a-t-m-z%2Fbadminton%2F&tbnid=4bFcj4nvl_CiIM&vet=10CJkBEDMo9wJqFwoTCKif2rz_4ucCFQAAAAAdAAAAABAE..i&docid=Pl-HHCShNwKr4M&w=260&h=260&q=badminton%20plaatjes&hl=nl&ved=0CJkBEDMo9wJqFwoTCKif2rz_4ucCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.webshopapp.com%2Fshops%2F29479%2Ffiles%2F235638091%2F260x260x2%2Fbadminton-trofee-15-t-m-17cm.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.copasportprijzen.nl%2Fuw-sport-a-t-m-z%2Fbadminton%2F&tbnid=_xHoC4D5PL6qXM&vet=10CHoQMyigAWoXChMIqJ_avP_i5wIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=Pl-HHCShNwKr4M&w=260&h=260&q=badminton%20plaatjes&hl=nl&ved=0CHoQMyigAWoXChMIqJ_avP_i5wIVAAAAAB0AAAAAEAI


 

En ook Bart weerde zich heftig, 

Haalde net geen 100% 

Toch speelt hij badminton met heel zijn hart en 

ziel. 

Heel veel schijn in alle slagen, 

Twaalf bewegingen voor een slag, 

Maakt z’n tegenstander gek met dat gepiel. 
 

John zijn service is geweldig, 

Heel erg hoog en heel erg diep, 

Dus vliegt de shuttle soms wel anderhalluf uur, 

Voor hij echt kan retourneren. 

Want daar zorgt die John wel voor, 

Dat maakt de tegenstander heel vaak overstuur. 
 

Zo langs de baan een aardig heertje, 

Doch op ‘t veld een ware leeuw, 

Dat is Vincent, derde heer van dit team drie. 

Heel fanatiek ook in de rally, 

Af en toe een luide schreeuw, 

Zo raak je kwijt je overtol’ge energie. 
 

Kwam hij maar wat vaker trainen; 

’t Gaat over Rick, ’t is heus echt waar! 

Zag u hem dan onlangs wel eens in de hal? 

Met zijn goddelijke benen, 

In dit UBC-sportjaar, 

Ja, voor hem klinkt ook dit fraai trekzakgeschal 

Refrein 
 

Een woord van dank ook aan de spelers, 

Die soms dienden als stand-in. 

Voor ’t succes is ook hun rol echt heel veel 

waard. 

Wa’s dan toch niet origineler, 

Dan een fraaie afsluitzin, 

En ons refrein is ook voor jullie, uiteraard! 

Refrein 
 

Zijn we echt niemand vergeten? 

Wie heeft ook wel wat verdiend? 

Ja, de trainer krijgt een veertje in zijn reet. 

Vaak toch langs de lijn gezeten, 

Om een wedstrijdje te zien, 

Niet bij iedereen, wat hem ook wel eens speet 

Refrein 
 

 

 

Vervolgens werden de trainers Dave, Tessa, 

Frank en Koen bedankt voor hun inzet tijdens de 

afgelopen competitie en begeleiding van de 

probeer-badminton-actie. Namens de A-selectie 

bood Berdien Bart een fles whisky aan als blijk 

van waardering voor het vele werk op de baan en 

achter de schermen. Ter afsluiting van dit 

muzikale half uurtje werden de slotcoupletten 

nog op fraaie wijze vertolkt. 
 

Dank ook mensen op de banken, 

Voor het klaterend applaus 

En voor altijd maar weer de mentale steun. 

Voor u zoetgevooisde stemmen, 

En een fraaie woordensaus, 

Stem nu in met onze kampioenschapsdeun. 

Refrein 
 

De troubadours, die gaan besluiten, 

Onze klus zit er weer op, 

Ja, we hebben het vanavond wel gezien. 

Zet de bloemetjes maar buiten, 

De stekker gaat nu uit de stop 

Een lekker biertje op ons eigen baantje tien!!! 

Refrein 
 

Zo kwam er een eind aan het officiele gedeelte 

naar aanleiding van een prachtig seizoen met 

maar liefst drie kampioenen, een uniek feit in de 

UBC-historie. Het was nog lang onrustig in de 

kantine, er werden de nodige spiritualien van 

(licht) alcoholische aard genuttigd. Via een 

bittergarinuuur werd ook de inwendige mens 

niet vergeten. Tegen half twee gingen de 

laatste bezoekers huiswaarts. 
 

 
 

 

 

UBC 2 

Half februari trof team 2 in de eerste poule-

wedstrijd van de eerste ronde van de beker-

competitie met Flits 2 ook gelijk de zwaarste 

tegenstander. In een spannende wedstrijd werd 

met 2-3 verloren en leek de kans op het 

bereiken van de volgende ronde verkeken. 

Jacco/Dawit verloren in 2 games, beide in de 

verlenging (21-23, 23-25). Linda/Sharon wonnen 

nog wel de 1e game, maar moesten de 2e en 3e 

game aan de tegenstanders laten. De druk van 

het moeten winnen kwam op Franks schouders 

te liggen, want verlies zou waarschijnlijk 

uitschakeling betekenen. Na verlies van de 1e 

game (7-21) vocht Frank zich netjes terug in de 

wedstrijd en won de 2e game (21-19), waardoor 

een 3e game de beslissing moest brengen. Frank 

kreeg echter last van zijn hamstring, kon niet 

soepel bewegen en verloor de 3e game met 8-21. 

Sharon zorgde via een singleoverwinning in 3 

games en Berdien/Jacco (ook in drieën) gaven 

de uitslag een draaglijk aanzien. Uit tegen Poona 

Gaanderen (ook al tegenstander in de reguliere 

competitie) werd begin maart nog wel met 4-1 

gewonnen. Alleen Dawit was in de single niet 

tegen zijn opponent opgewassen. Verder waren 

er overwinningen voor Jacco/Dawit, Berdien/ 

Linda, Sharon en Linda/Frank. 
 

UBC J1 

Van ons eerste jeugdteam zijn we nog het 

verslag van de uitwedstrijd tegen Zevenaar J1 

schuldig. Ook hier had J1 het moeilijk, zoals 

eigenlijk het hele seizoen, en werd met 8-0 

verloren. In de singles gingen Sybren, Femke, 

Yara in 2 games ten onder. Wobke was nog het 

dichtst bij een overwinning, verloor uiteindelijk 

de beslissende 3e game met 15-21. Alle dubbels 

(Yara/Sybren, Femke/Wobke, Femke/Sybren 

en Yara/Wobke) waren een prooi voor de tegen-

standers. Zo kwam er voor J1 een einde aan een 

leerzaam seizoen en nemen de spelers in ieder 

geval de nodige ervaring mee naar het volgende 

seizoen in de hoop dat men met evenveel plezier 

en enthousiasme blijft spelen en trainen als het 

afgelopen seizoen. 
 

 

UBC J2 

Het tweede jeugdteam speelde in februari nog 

twee wedstrijden. Werd in Doetinchem met 7-1 

van Phido J2 verloren, thuis tegen Poona J4 

werd de competitie met een klinkende 5-3 zege 

(de eerste van dit seizoen !!!) afgesloten. Tegen 

Phido J2 kwamen Tim en Lisa in de singles 

nauwelijks aan scoren toe, Mika (in 3 games) en 

Mirthe (nipt in tweeën) waren dicht bij een 

overwinning. Mirthe/Tim lieten via winst in 3 

games het enige punt noteren. De overige 

dubbels (Mika/Tim, Mirthe/Lisa en Lisa/Mika) 

werden in het voordeel van de tegenstanders 

beslist. In de laatste wedstrijd van het seizoen 

viel er dan toch nog wat te vieren. Na de singles 

stond J2 zomaar op een 3-1 voorsprong via 

overwinningen van Mika in 3 games en Lisa en 

Mirthe, beide in 2 games. Alleen Tim moest zijn 

single inleveren. Terwijl Tim/Mika in de dubbel 

niet tegen de tegenstanders waren opgewassen, 

wonnen Lisa/Mirthe na de spannende 1e game 

(23-21) ook de 2e game. De mixen werden netjes 

over beide teams verdeeld: Lisa/Mika wonnen in 

2 games, Mirthe/Tim moesten de eer in 2 games 

aan de opponenten laten. Zo boekte J2 op de 

valreep nog een prima en voor de toekomst 

hoopgevend resultaat. 
 

UBC O1 

Ook het opstapteam moest in februari nog twee 

keer aan de bak en dat resulteerde in twee 

nipte nederlagen (2-3). In Winterswijk was er 

tegen Pluumke ’67 O1 singlewinst voor Merijn en 

dubbelwinst voor Lucas/Thierry, beide potjes in 

2 games. Daarnaast verloor Lucas zijn single in 

tweeën. Ook Bente/Wout en Merijn/Wout 

gingen in 2 games kopje onder. Thuis tegen 

Eefde O1 begon het team prima, want zowel 

Thierry als Merijn wonnen beide in 2 games de 

single. Daarna stokte de productie, want Wout/ 

Lucas (in tweeën), Bente/Merijn (in drieën) en 

Wout/Thierry (22-24 in de 2e game) legden nipt 

het loodje. Toch was het een mooi seizoen, want 

er werd door O1 vier keer gewonnen en vier 

keer verloren met een plek in de middenmoot als 

resultaat. 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=MBE%2fSIdI&id=BC36230992453B4226757BB17B8AA02F24A9383D&thid=OIP.MBE_SIdIWH5-A7ij30UfgQHaGO&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.xavin.nl%2fmedia%2fwysiwyg%2fsoorten-wijn.jpg&exph=505&expw=600&q=wijn&simid=607992924220294279&selectedIndex=4

