
 

 

THUISNIEUWS 

BELANGRIJK: WE MOGEN WEER !!! 

 

Seizoen 2019/2020 

No. 15, 28-06-2020

 

 

Waren we in het vorig Thuisnieuws nog hevig teleurgesteld dat onze Mark (nee, niet kokkie Mark, maar onze MP) geen binnensportenverenigingen blij had gemaakt, toch 

heeft UBC niet stil gezeten en is op initiatief van ons enthousiaste trainersgilde de badmintondraad opgepakt, weliswaar in de buitenperiferie van de sporthal, maar 

toch………. De jeugd traint alweer enkele weken en ook veel senioren zijn via een ingenieus inschrijfsysteem op de woensdag-, donderdag- en vrijdagavond en 

zaterdagmorgen enthousiast in kleine groepjes aan het trainen. Op de facebook-pagina van onze club zijn de nodige foto’s en filmpjes te zien van deze buitenactiviteiten 

in corona-tijd. Zelfs de kantine is half juni weer open gegaan en de eerste drankjes van (lichte) alcoholische en non-alcoholische aard zijn alweer over de toonbank gegaan. 

Kortom: heel langzaam wennen we aan de nieuwe anderhalve meter samenleving. En op 24 juni kwam dan eindelijke het verlossende woord: DE SPORTHALLEN GAAN 

WEER OPEN. We kunnen dus gewoon aan de bak. Komende drie weken geen opgave via linkjes meer, maar weer lekker naar binnen. Lees verderop onder welke voorwaarden 

er gesport wordt. Daarnaast in dit Thuisnieuws de (voorlopige) indeling van de Bondscompetitieteams 1 t/m 4 en J1. De indeling voor R1 en de twee opstapteams volgt in 

een later stadium. Over de teamindeling wordt momenteel op hoog niveau gebrainstormd. Ook daarover hopen we op korte termijn uitsluitsel te kunnen geven. Tot slot 

nog informatie van de sponsorcommissie over de clubkleding voor het nieuwe seizoen. 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  



 

Bestuursmededelingen: 
 

 
 

Yes, we mogen weer! Vanaf 1 juli is 

binnensport weer toegestaan en daar is 

ook Ulftse BC natuurlijk ontzettend blij 

mee. 
 

Badminton in juli en augustus 
Omdat we zo’n drie maanden niet van de hal 

gebruik konden maken, heeft Optisport 

aangeboden op 1, 8 en 15 juli door te 

badmintonnen.  

Dit betekent voor de jeugd dat de trainingen 

binnen in de hal van 18:30-19:30 uur door 

Dave en Tessa nog drie weken doorgaan. 

Voor de senioren geldt: B-selectie: training 

van 19:45-20:30 uur door Koen/Frank; 

training A-selectie van 20:30-22:00 uur 

door Bart. Op de vrije banen kan dan nog vrij 

gespeeld worden. 

De trainingen ter voorbereiding op het 

nieuwe seizoen starten voor de A-selectie 

weer op 12 augustus vanaf 20:00 uur. Voor 

de B-selectie en de jeugd beginnen de 

trainingen op 2 september. Uiteraard is 

iedereen ook vanaf 12 augustus al van harte 

welkom. Per september gelden dan weer de 

gebruikelijke trainingstijden, zoals die ook 

afgelopen seizoen golden. 
 

Overigens gaat Tessa de komende weken op 

zaterdagmorgen nog door met de buiten-

training. Opgave voor zaterdag 4 juli 

(10:00-11:00 uur) kan dus via dit LINKJE.  
 

 

Hieronder in het kort de voorwaarden, 

waaronder binnensport mogelijk is. 
 

Allereerst dienen de hygiëneregels van 

het RIVM gevolgd te worden: 

■ Heb je klachten? Blijf thuis en laat 

je testen. 

■ Houd 1,5 meter afstand (behalve 

tijdens het sporten). 

■ Vermijd drukte. 

■ Was vaak je handen. 
 

Voor het sporten gelden de volgende 

spelregels: 

■ Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat 

zij normaal spelcontact mogen 

hebben. Tijdens trainingen en 

wedstrijden hoeft GEEN 1,5 meter 

afstand te worden gehouden. 

■ Voorafgaand en na afloop van de 

sportbeoefening dienen sporters van 

19 jaar en ouder wél 1,5 meter 

afstand tot elkaar te houden, 

waaronder in de kleedkamers en in de 

kantines die ook per 1 juli weer open 

mogen. 

■ Kleedruimtes en toilet- en douche-

voorzieningen zijn weer open. 

■ Geforceerd stemgebruik langs het 

veld, zoals schreeuwen en spreek-

koren, is niet toegestaan. 
 

Horeca 
De horeca zal open zijn tijdens en na de 

trainingsmomenten tot uiterlijk 23:30 

uur. Als je gebruik wilt maken van de 

horeca kan dat, wel nadat je gedoucht 

hebt. Tevens zal er een inschrijflijst in de 

horeca liggen, gasten dienen dit in te 

vullen bij binnenkomst. 
 

 

 

 
 

Algemene Ledenvergadering 
Voordat het seizoen echt losbarst, zal onze 

uitgestelde jaarvergadering nu op 19 augustus 

vanaf 20:00 uur in de kantine van de sporthal 

plaatsvinden. Het is dé mogelijkheid een 

eventuele kritische noot te kraken of met 

ideeën te komen. Alle leden ontvangen 

binnenkort een uitnodiging met de benodigde 

stukken. Het bestuur hoopt op jullie massale 

aanwezigheid!!! 
 

Van de sponsorcommissie 
Achter de schermen treft de sponsorcie. in 

samenwerking met BadmintonPlanet.nl 

voorbereidingen om net zoals vorig jaar club-

kleding van Erima (na) te bestellen voor het 

nieuwe competitieseizoen. 
 

Concreet betekent dit dat je je item zelf 

bestelt en betaalt via een speciale webpagina 

op BadmintonPlanet.nl. BadmintonPlanet zorgt 

voor de bedrukking van het UBC-logo (deze 

wordt later gefactureerd door UBC) en het 

logo van BadmintonPlanet. De complete 

bestelling van UBC wordt dan doorgestuurd 

naar een andere drukker, waar het logo van 

sponsor Technoflow wordt opgedrukt. De 

sponsorcommissie zorgt voor uitlevering van de 

kleding. Zodra alles gereed is, volgt hierover 

een aparte email. 
 

De kleding van (voornamelijk) jeugdleden heeft 

nog geen logo's. Deze willen we uiteraard ook 

bedrukt hebben voor aanvang van het nieuwe 

seizoen. Voor de inzameling van deze kleding 

volgt binnenkort een aparte email. 
 

 

Dit jaar is hoogstwaarschijnlijk de huidige 

kledinglijn (Erima 1900 2.0) voor het laatst 

te bestellen. Met het bestuur wordt 

besproken, hoe we invulling gaan geven voor 

het competitieseizoen 2021-2022. 
 

Vragen? Mail naar sponsor@ulftse-bc.nl 

 
LANGS DEZE WEG WILLEN WE 

OOK ONZE SPONSOREN EN 

ADVERTEERDERS BEDANKEN VOOR 

HUN FINANCIËLE STEUN IN DEZE 

RARE EN VOOR HEN OOK 

MOEILIJKE TIJDEN IN DE HOOP 

DAT ZE ONS BLIJVEN STEUNEN. 
 

 
 

Met dit Thuisnieuws eindigt tevens 

deze veelbewogen jaargang. Een 

succesvol seizoen vanwege de drie 

kampioenschappen, maar ook met een 

abrupt einde door een bizar virus. En 

we weten nog niet, waar het allemaal 

eindigt. Komt er nog een nieuwe golf? 

En zijn we dan weer terug bij af? Of 

gaan heel langzaam de scherpe randjes 

er af en raken we gewend aan het 

nieuwe normaal? 

In die onzekerheid wenst de redactie 

iedereen een fijne vakantie, geniet van 

de dingen die weer wel mogen en blijf 

wel een beetje op afstand.  

Maar vooral: 

BLIJF GEZOND !!! en tot september !!!! 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxU2j5GMRxAnXp1QfvgaEyjcM-h1ZxYtqhEeIgZ5H5l25nww/viewform?usp=sf_link
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen
mailto:sponsor@ulftse-bc.nl
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8pozo2dW&id=DE36FD17F22097A06A6C7DCC6E2554B4A8341297&thid=OIP.8pozo2dWKzHfE9fKpBHYNQHaEK&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.ugenda.nl%2fimages%2fjem%2fevents%2ffeesten-tot-aan-het-einde-van-deze-carnaval_20170228.jpg&exph=563&expw=1000&q=we+gaan+los&simid=608012041364310172&selectedIndex=41


 

Bijgaand de poule-indeling 

voor de bondscompetitie-

teams. 

De indeling voor het 

recreantenteam en de 

opstapteams is nog niet 

bekend en volgt nog. 

 

 

2e divisie afd. 1 

AMOR GS BC 2 (Groningen) 

ULFTSE BC 1 

ALMERE 4 

BECA 2000 1 (Arnhem) 

AMERSFOORT 4 

HARDERWIJK 

1CULEMBORG 1 

FLITS 1 (Wierden) 
 

 

 

4e divisie afd. 3 

DENEKAMP 1 

ULFTSE BC 2 

‘t PLUUMKE 67 1 (W’’wijk) 

BECA 2000 5 (Arnhem) 

ELO UNITED 3 (Hengelo O) 

HARDERWIJK 2 

POONA 1 (Gaanderen) 

SMASH HOOGEVEEN 1 

 

 

7e divisie afd. 18 

BECA 2000 10 (Arnhem) 

SPEES SJ. 1 (Silvolde) 

ULFTSE BC 3 

ZEVENAAR 1 

PHIDO 3 (Doetinchem)BBS 

2 (Gem. Bronckhorst) 

LBC ‘72 1 (Lichtenvoorde) 

LOCHEM 2 
 

 

 

9e divisie afd. 6 

PHIDO BC 5 (Doetinchem) 

SPEES SJ. 2 (Silvolde) 

DIOS 1 (Dinxperlo) 

ULFTSE BC 4 

DIDAM 4 

BBS 5 (Gem. Bronckhorst) 

POONA 6 (Gaanderen) 

VARSSEVELD 2 
 

 

 

U16 afd. 3 

ORION J2 

PHIDO J1 

PHIDO J2 

POONA J2 

POONA J3 

SJUTTEL GEEST J3 

SVS BADMINTON J1 

ULFTSE BC J1 
 

 


