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Behalve ons jeugdteam waren alle seniorenteams in de afgelopen competitieronde behoorlijk succesvol. Het begon op woensdag met de 6-2 thuiswinst van team 3, op
donderdag gevolgd door de 5-3 overwinning van team 4 in Dinxperlo en een gelijk spelletje van Recreanten 1 in Vorden. Op vrijdagavond zegevierde team 2 met 6-2 in
Denekamp. Helaas ging Jeugd 1 zondagmorgen in Doetinchem kopje onder (1-7), ’s middags kon team 1 na de uitwedstrijd in Groningen vier punten laten bijschrijven.
Vanmiddag dan de eerste thuiswedstrijden op de zaterdag. Het eerste ontvangt Almere 4. Het tweede speelt tegen het Winterswijkse Pluumke ’67 1, een tegenstander,
die garant staat voor fanatisme en waartegen het tweede de borst dus nat kan maken. J1 krijgt de jeugd uit Aalten op bezoek en zal er alles aan doen er een mooi potje
van te maken.
BLIJF FIT EN GEZOND !!!
Woensdag
UBC 4 – Poona 6

Zaterdag
UBC 1 – Almere 4
UBC 2 – Pluumke ’67 1
UBC J1 – Shuttle Up ’81 J1

THUISNIEUWS NALEZEN???

KIJK OP WWW.ULFTSE-BC.NL

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT????
OP NAAR DE KANTINE VOOR EEN DRANKJE, BITTERBAL OF PATAT!!!!

Ulftse BC O1

Ulftse BC O2

Nog nader in te delen

Nog nader in te delen

Y-klasse afd. 3
BBS R2
BBS R1
Ulftse BC R1
Rianto R2
LBC ’72 R1
Phido R1

U16 afd. 4
Varsseveld J3
Phido J1
Ulftse BC J1
Poona J2
Shuttle Up ’81 J1

Zondag
Spees Sj. 1 – UBC 3

2e divisie afd. 1
Harderwijk 1
11-5
Amor GS 2
10-6
Flits 1
9-7
Almere 4
9-7
Culemborg 1
9-7
Ulftse BC 1
6-10
Beca 2000 1
5-11
Amersfoort 4
5-11

4e divisie afd. 3
Smash Ho’veen 1
Ulftse BC 2
Elo United 3
Beca 2000 5
Denekamp 1
Pluumke ’67 1
Poona 1
Harderwijk 2

14-2
14-2
11-5
8-8
7-9
4-12
4-12
2-14

7e divisie afd. 16
Phido 3
11-5
Ulftse BC 3
11-5
Spees Sjuttel 1
6-2
Lochem 2
6-10
BBS 2
4-12
Zevenaar 1
2-6
LBC ’72 1

9e divisie afd. 6
Spees Sjuttel 2
Phido 5
Ulftse BC 4
Varsseveld 2
Dios 1
Poona 6
BBS 5

12-4
10-6
7-9
6-2
3-5
2-6
0-8

12-4
8-0
4-4
0-16

15-1
7-1
1-7
1-7
0-8

UBC 1
In Groningen kwam ons eerste in de wedstrijd
tegen Amor 2 uitstekend uit de startblokken.
Blijkbaar had de lange reis de moraal niet
aangetast. Koen/Thijs waren aardig op dreef en
wonnen in een degelijke pot in 2 games. Femke/
Inge hadden in de 1e game nog weinig in te
brengen (7-21), wisten hun spel in de 2e game wat
aan te passen, wat in gamewinst resulteerde,
Helaas konden de dames de 3e game net niet naar
zich toe te trekken: verlies met 19-21. Beide
eerste singles waren een prooi voor Dave en
Tessa, beide in 2 games. En zo stond team 1
zowaar met 3-1 voor. Na de singles van Thijs en
Femke was echter de stand weer in evenwicht,
want beide verloren in 2 games. Tessa had na de
single last van haar rug gekregen, waardoor
Femke met Dave moest mixen. Deze mix ging in 2
games verloren. Inge/Koen wisten hun partij
gelukkig wel te winnen, hadden daar echter wel
een 3e game voor nodig, die ze zonder al te grote
problemen in hun voordeel beslisten. Zo
overheerste tevredenheid met het bereikte
gelijk spel. De Gelderlander wist o.a. te melden,
dat coach Bart vooral “de prestatie van zijn
speelster Tessa Bleuming (???) bijzonder vond ….
Tessa stond tegenover een speelster die een
paar weken geleden nog in de eredivisie speelde.
Die werd er in twee sets afgetikt door Tessa”.
“What;s in a name”, zullen we maar denken.
Vandaag komt met Almere 4 een ploeg uit de
middenmoot op bezoek. Hopelijk resulteert het
thuisvoordeel in de eerste overwinning van dit
seizoen en ziet team 1 kans om bij die
middenmoot aan te haken.

UBC 2
Team 2 wist vrijdagavond de tweede wedstrijd
van dit seizoen winnend af te sluiten en keerde
met 6 wedstrijdpunten huiswaarts. In de dubbels
kwam team 2 na de lange reis naar Denekamp
moeizaam op gang. Zowel Jacco/Frank als Linda/
Sharon leverden de 1e game in om daarna de 2e en
3e game alsnog winnend over de streep te
trekken. Jacco won afgetekend in 2 games zijn
single, Sharon had de 1e game verloren, stond in
de 2e game op een 18-12 voorsprong, toen het
noodlot toesloeg en zij met een zweepslag werd
geconfronteerd. De partij moest zodoende
worden opgegeven. In de tussentijd had Frank
zijn single zonder al te veel problemen gewonnen,
terwijl Inge de eer in 2 games aan de tegenstandster moest laten. In de mix werkte ze dat
vlekje samen met Jacco weer weg en nadat ook
Linda/Frank in 2 games aan het langste eind
hadden getrokken, was de eindoverwinning in de
pocket. Vanmiddag kruist het tweede de degens
met Pluumke ’67 1 en het is alweer een aantal
jaren geleden, dat deze derby op het programma
stond. Eens kijken hoe de krachtsverhoudingen
tegenwoordig zijn.
UBC 3
Ook het derde bleef voor de tweede keer dit
seizoen in zijn eerste thuiswedstrijd aan de
winnende kant van de score en rekende met 6-2
af met Zevenaar 1. Bart/Rick speelden wisselvallig, moesten na winst van de 1e game de 2e game
nog aan de tegenstander laten, maar trokken de
3e game weer naar zich toe. Voor Sandra eindigde
(na een lange afwezigheid i.v.m. haar zwangerschap) samen met Kim de dubbel door een enkelblessure in het begin van de 2e game in mineur.
Hopelijk herstelt ze snel. Daarna waren de
singles achtereenvolgens een prooi voor Bart,
Kim, Dave (allen in tweeën) en Barbara in een
spannende 3-gamer. Of ze haar kruit in de mix
had verschoten, blijft onduidelijk, feit is wel, dat
ze samen met Dave de GD1 redelijk eenvoudig in
2 games aan de tegenstanders moest laten. Kim/
Rick lieten het zover niet komen en zegevierden

in 3 games. Morgen speelt het derde in Silvolde
tegen Spees Sj. 1, dat in ronde 1 met 8-0 won.
Benieuwd of team 3 de ongeslagen status kan
behouden.
UBC 4
Na het verlies in ronde 1 ging team 4 donderdagavond vol goede moed naar Dinxperlo om Dios 1
te bestrijden. Zij ontmoetten daar een ex-UBCer, want Herman maakte deel uit van dat team.
Of dat de herendubbel beïnvloedde, is niet
geheel duidelijk, maar Hans de N/Charles gunden
de tegenstanders in 2 games slechts 11 punten.
Gonnie/Nicole konden dit kunststukje niet
kopiëren, want zij gingen in 2 games ten onder.
In beide volgende potjes ging het niet veel beter,
want zowel Hans als Nicole delfden in 2 games
het onderspit. Dat lieten Charles (tegen Herman)
en Gonnie niet gebeuren, beide wonnen
afgetekend in 2 games. De eindzege werd via
twee pittige mixen bewerkstelligd, want Gonnie/
Charles wonnen de 3e game met 23-21. Nicole/
Hans verloren nog wel de 1e game, maar bogen de
partij vervolgens zonder problemen om in de
winst. Hopelijk heeft team 4 voor de thuiswedstrijd van afgelopen woensdagavond tegen
Poona 6 moed geput, daarover in het volgende
Thuisnieuws meer!!!
UBC R1
R1 opende vorige week donderdagavond in Vorden
tegen BBS R2, de fusieclub in de gemeente
Bronckhorst, het seizoen met een verdienstelijk
gelijk spel, zeker als je bedenkt dat die tegenstander in ronde 1 met 8-0 had gewonnen. Het
begon voor R1 nog niet eens zo geweldig. Ben won
nog wel de 1e game (21-15), maar scoorde
vervolgens in beide overige games in totaal ook
15 punten, niet genoeg dus voor de overwinning.
Maarten kon vervolgens geen potten breken en
verloor in 2 games. Ria won nog wel de 1e game
(22-20), maar delfde in beide overige games
uiteindelijk het onderspit. Femke debuteerde
prima in R1, want zij liet haar tegenstandster in
2 games redelijk kansloos. Ben/Maarten legden
een spannende partij op de mat en wonnen in 2

games, beide in de verlenging: 22-20 en 23-21.
Nadat ook Ria/Femke in 2 games hadden
gewonnen, was de stand weer in evenwicht. De
mixen werden keurig over beide teams verdeeld.
Ria/Ben verloren in tweeën, Femke/Maarten
verloren nog wel de 1e game, maar wisten de 2e en
3e game overtuigend te winnen en zo was de 4-4
een feit. Volgende week vrijdag speelt R1 in
Doetinchem tegen Phido R1.
UBC J1
Of het aan de omgeving van de topsporthal in
Doetinchem lag, is niet duidelijk, maar zonder
Wobke en Femke kwamen Yara, Lisa. Mika en
Sybren zondag tegen Phido J1 bij het begin van
hun competitieseizoen van een koude kermis
thuis, want er werd met 1-7 verloren. Achtereenvolgens leverden Mika, Sybren en Yara hun single
in 2 games in, Lisa verloor ook, maar deed dat in
3 games. Daarna waren de dubbels van Mika/
Sybren, Yara/Lisa en Lisa/Mika allemaal in 2
games een prooi voor de Doetinchemse tegenstanders. Yara/Sybren redden uiteindelijk de
eer door een overwinning in 3 games. Wie weet
kan J1 de wrange smaak van deze nederlaag
vanmiddag tegen Shuttle Up ’81 J1 wegspoelen.
Dit team uit Aalten verloor de eerste wedstrijd
met 0-8.

