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Gegroet, gewaardeerde Thuisnieuwslezers. We hebben allemaal in meerdere of mindere mate ervaren, dat het corona-virus sinds half maart heel veel roet in het badminton-eten strooide: geen club-

kampioenschappen, geen UBC-toernooi, en een tot 19 augustus uitgestelde jaarlijkse ALV. Dat het seizoen niet als een nachtkaarsje uitging, was te danken aan de initiatieven van Inge en de trainers Tessa, Bart, 

Koen en Frank, die vanaf 20 mei tot half juli via wisseldiensten de enthousiaste leden in de omgeving van de sporthal met allerlei al dan niet badmintongerichte oefeningen in beweging hielden. Ook de jeugd werd 

door Tessa en Dave op de woensdagavond tussen 18:30-20:15 uur buiten in twee groepen bediend. Een applaus voor dit initiatief is hier zeker op zijn plaats!!! Ligt het seizoen i.v.m. de vakantie normaal gesproken 

vanaf 1 juli stil, nu mochten we na de mededeling van het OMT, dat binnen sporten weer was toegestaan, nog voorzichtig drie weken de hal in. Velen van jullie zullen daarna in vakantietijd regelmatig thuis of iets 

verder weg op 1,5 meter afstand van elkaar de dagen hebben doorgebracht. Hopelijk hebben jullie je er man- en vrouwmoedig doorheen geslagen. En we konden zowaar al weer half augustus de hal en zelfs de 

kantine in. Hoe lang het ons in deze onzekere corona-tijden gegund is, ons favoriete spelletje te beoefenen, is ongewis. Middels dit eerste Thuisnieuws hopen we iedereen te informeren over de indeling en 

samenstelling van de UBC-teams en gemotiveerd te krijgen voor het komend seizoen. 
 

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

7-9-2020 

Lochem 2 - UBC 3 
 

9-9-2020 

UBC 4 – Phido 4 
 

13-9-2020 

Harderwijk 1- UBC 1 

Harderwijk 2- UBC 2 
 

16-9-2020 

UBC 3- Zevenaar 1 
 

17-9-2020 

Dios 1 – UBC 4 

BBS R2 – UBC R1 
 

18-9-2020 

Denekamp 1 – UBC 2 

20-9-2020 

Amor GS 2 – UBC 1 

Phido J1 – UBC J1 
 

23-9-2020 

UBC 4 – Poona 6 
 

 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  

 

U16 afd. 4 

Phido J1 (Doetichem) 

Poona J2 (Gaanderen) 

Shuttle Up ’81 J1 

(Aalten) 

Ulftse BC J1 
Varsseveld J3 

 
 

2e divisie afd. 1 

Almere 4 

Amersfoort 4 

Amor GS 2 (Groningen) 

Beca 2000 1 (Arnhem) 

Culemborg 1 

Flits 1 (Wierden) 

Harderwijk 1 

Ulftse BC 1 
 

 

4e divisie afd. 3 

Beca 2000 5 (Arnhem) 

Denekamp 1 

El;o United 3 (Hengelo O.) 

Harderwijk 2 

Pluumke ’67 1 (Winterswijk) 

Poona 1 (Gaanderen 

Smash Hoogeveen 1 

Ulftse BC 2 

 

7e divisie afd. 16 

BBS 2 (Bronckhorst) 

Lichtenvoordse BC ’72 1 

Lochem 2 

Phido 3 (Doetinchem) 

Spees Sjuttel 1 (Silvolde) 

Ulftse BC 3 
Zevenaar 1 
 

 

9e divisie afd. 6 

BBS 5 (Bronckhorst 

Didam 4 

Dios 1 (Dinxperlo) 

Phido 5 (Doetinchem 

Poona 6 (Gaanderen) 

Spees Sjuttel 2 (Silvolde) 

Ulftse BC 4 
Varsseveld 2 

 

Y-klasse afd. 3 

BBS R1 (Bronkhorst) 

BBS R2 (Bronkhorst) 

Lichtenvoordse BC ’72 R1 

Phido R1 (Doetinchem) 

Rianto R2 (Zutphen) 

Ulftse BC R1 
 

 

Ulftse BC O1 
 

Nog nader in te 

delen  
 

 

Ulftse BC O2 
 

Nog nader in te delen 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=147


De afgelopen week was de Thuisnieuwsredactie 

in de media (lees De Gelderlander) aandachtig op 

zoek om iets te lezen over de start van het 

nieuwe badmintonseizoen. En jawel hoor, daar 

stond zowaar in het Regiosport-gedeelte onder 

het kopje BADMINTON iets over ’t Pluumke uit 

Winterswijk, dat voor het begin van het seizoen 

in de 4e divisie naar Drenthe moest. De UBC-

geïnteresseerde moest vervolgens in het artikel 

met de titel “Hercules gaat met Zwitser Pelzer 

op ontdekkingsreis in de eredivisie” (we hebben 

het hier dan over tafeltennis !!!) in de slotalinea 

lezen, dat coach Bart Bisselink met zijn selectie 

veel getraind had en op die manier hoopte op een 

voorsprong t.o.v. andere ploegen. Bart meldde 

nog, dat zijn ploeg zonder al te grote 

titelaspiraties in de 2e divisie thuishoorde. 
 

Zo is vorige week de competitie dan toch echt 

begonnen, waarbij team 3 op maandagavond met 

een 5-3 zege goed begon. Op woensdagavond was 

team 4 in eigen huis aan de beurt met een 2-6 

nederlaag als resultaat. Zondag tenslotte 

openden team 1 en 2 hun seizoen in Harderwijk. 

Nadat team 2 ‘s morgens tegen het tweede via 

een 8-0 zege behoorlijk had huisgehouden, werd 

ons eerste ’s middags tegen het eerste team van 

dezelfde club met een 2-6 nederlaag het bos 

ingestuurd. 
 

UBC 1 

“We moeten echt nog weer wennen aan dit 

niveau”, bleek de conclusie van coach Bart in de 

Gelderlander na de 6-2 nederlaag van team 1 

tegen Harderwijk 1. Koen/Thijs begonnen nog 

aardig met een zege in 3 games. Inge/Femke 

moesten vervolgens in de Harderwijkse dames 

hun meerdere erkennen, verlies in tweeën. Na 

verlies van de 1e game kwam Dave op stoom en 

won afgetekend beide overige games. Tessa was 

niet opgewassen tegen haar tegenstandster en 

verloor in 2 games. Thijs wist net geen 3e game 

af te dwingen (17-21, 23-25), waarna ook Femke 

in 2 games het onderspit delfde. Waar misschien 

op meer gehoopt was, gingen helaas ook beide 

mixen (Inge/Koen en Tessa/Dave) in 3 games 

verloren. Zondag kan team 1 opnieuw de borst 
 

nat maken, want dan staat in Groningen een 

wedstrijd tegen Amor 2 op het programma, dat 

in de eerste ronde het seizoen met een 6-2 

overwinning goed is begonnen. We duimen voor 

een goed resultaat. 
 

2e divisie afd. 1 

Harderwijk 1 6-2 

Culemborg 1 6-2 

Amor GS 2 6-2 

Almere 4  4-4 

Flits 1  4-4 

Beca 2000 1 2-6 

Amersfoort 4 2-6 

Ulftse BC 1 2-6 
 

UBC 2 

Of er ook in corona-tijd na afloop van een met  

8-0 gewonnen wedstrijd bitterballen worden 

genuttigd, is de redactie nog niet ter ore 

gekomen, feit is wel dat team 2 in de eerste 

ronde met dit resultaat het seizoen uitstekend 

begon. Of dat aan debutant (????) Sander lag, is 

niet duidelijk, maar hij won met Frank in ieder 

geval in 2 games de dubbel. Ook Sharon/Linda 

zegevierden in 2 games. In hun singles kenden 

achtereenvolgens Jacco, Sharon en Sander 

weinig problemen (overwinningen in 2 games), 

Linda had daar 3 games voor nodig. Sharon/ 

Jacco wonnen routineus de eerste mix, Linda/ 

Frank verloren nog wel de 1e game, maar door 

winst van beide overige games was de prima 

competitiestart van team 2 een feit. Gezegd 

moet nog wel, dat teamgenote Berdien niet 

meespeelde. Wie weet gaat zij vrijdagavond mee 

naar Denekamp voor de tweede wedstrijd van dit 

seizoen. 
 

4e divisie afd. 3 

Ulftse BC 2 8-0 

Smash Hveen 1 7-1 

Denekamp 1 5-3 

Elo United 3 5-3 

Poona 1  3-5 

Beca 2000 5 3-5 

Pluumke ’67 1 1-7 

Harderwijk 2 0-8 
 

UBC 3 

Het derde (na de promotie dit jaar uitkomend in 

de 7e div.) beet op maandagavond namens UBC de 

spits af. Na halverwege nog tegen een 3-1 

achterstand aangekeken te hebben behaalde 

team 3 tegen Lochem 2 een aardige 5-3 zege. 

Zonder Sandra, Rick en John werden de honneurs 

waargenomen door Kim, Barbara, Bart, Vincent en 

debutant Dave ter V. Beide dubbels (Bart/ 

Vincent in drieën, Barbara/Kim in tweeën) gingen 

verloren, en ook Barbara’s single was in 2 games 

voor de Lochemse tegenstandster. Daarna wisten 

Kim, Bart (beide in 2 games) en Dave ter V. (in 3 

games) de stand weer in evenwicht te brengen. 

De 5-3 zege werd in tweeën veilig gesteld door 

Kim/Vincent en door Barbara/Dave ter V., die 

daar wel 3 games voor nodig hadden. Vanavond is 

Zevenaar 1 op bezoek. Voor dit team is het de 

eerste wedstrijd van het seizoen. 
 

7e divisie afd. 16 

Spees Sjuttel 1 6-2 

Ulftse BC 3 5-3 

Lochem 2  3-5 

BBS 2  2-6 

LBC ’72 1 

Phido 30 

Zevenaar 1 
 

UBC 4 

Gonnie, Nicole, Charles en beide Hansi’s (de N + 

Nij) bemensen dit seizoen team 4 en gaan vooral 

voor een plezierig en gezellig seizoen. De eerste 

thuiswedstijd afgelopen woensdag was geen 

onverdeeld succes, want we noteerden een 2-6 

nederlaag. Charles was nog niet wedstrijdfit, 

waardoor beide Hansi’s vol aan de bak moesten. 

In de dubbel hadden beide mannen weinig in te 

brengen, verlies in 2 games. Gonnie/Nicole 

verloren nipt de beslissende 3e game (19-21). 

Hans de N verloor nog wel de 1e game, maar 

maakte dat in de 2e en 3e game ruimschoots goed: 

winst in 3 games dus. Gonnie, Hans en Nicole 

konden de wedstrijd geen positieve wending 

geven en verloren in 2 games. Gonnie/Hans de N 

deden met winst in 2 games namens team 4 nog 

iets terug. Nicole/Hans Nij trokken de 1e game 

nog met 24-22 naar zich toe, maar wisten dit niet 

in de volgende games te verzilveren met verlies 

tot gevolg. Morgenavond speelt het vierde in 

Dinxperlo tegen Dios 1, waar ze naar alle 

waarschijnlijkheid ex-UBC-er Herman zullen 

tegenkomen. 
 

9e divisie afd. 6 

Spees Sjuttel 2  8-0 

BBS 5   0-8 

Phido 5   6-2 

Ulftse BC 4  2-6 

Dios 1 (Dinxperlo) 

Poona 6 (Gaanderen) 

Varsseveld 2 
 

UBC R1 

De dames Lysanne, Femke, Ria, Linda en Madelon 

vormen samen met de heren Ben, Peter K., 

Maarten en Peter V. ons recreantenteam. 

uitkomend in de Y-klasse, afd. 3. Morgenavond 

openen zij in Vorden tegen BBS R2 het seizoen. 

Dit team won de eerste wedstrijd met 8-0, team 

R1 lijkt dus een zware dobber te krijgen. 

Daarover in het volgende Thuisnieuws meer. 
 

UBC J1 

Wobke, Yara, Femke, Lisa. Mika en Sybren 

beginnen as. zondag tegen Phido J1 aan hun 

competitieseizoen en hopen met de ervaring, 

opgedaan in het afgelopen seizoen, in de U16, 

afd. 4 weer de nodige stappen te maken. 
 

Opstapcompetitie 

Deze teams worden in de loop van het seizoen 

ingedeeld. Zodra de indeling bekend is, worden 

we daarover in het Thuisnieuws geïnformeerd. 
 

Bente, Merijn, Lucas, Chiel vormen het O1-

opstapteam. 
 

Kim, Len en Wout spelen in het O2-opstapteam. 

 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=CA0278FD-7AC7-4A7E-8B0F-61DD578BF218&team=147

