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in Corona-tijd

Dat waren weer een paar vreemde weken. Waren we net weer een beetje gewend aan badmintonnen in corona-tijd, moest er eind september weer afgeschaald worden om vervolgens op 14 oktober in een tweede
halve lock-down verzeild te geraken. En dat betekende weer allerlei aanpassingen op trainingsgebied, waarbij de nodige flexibiliteit van iedereen wordt gevraagd. Maar goed ….. we kunnen in ieder geval nog iets.
Ook afwezigheid door blessures speelde menig team in de afgelopen weken parten. Tessa’s afwezigheid door een pittige rugblessure was een behoorlijke aderlating voor team 1. In team 2 ontbrak Sharon door een
zweepslag. Gelukkig zijn de teams ruim bemenst en kon men het binnen de teams opvangen. Het eerste noteerde in twee wedstrijden zes wedstrijdpunten. Team 2 won in een Achterhoeks onderonsje van Pluumke
uit Winterswijk, vervolgens ook nog eens van Elo United 3. Voor het derde ging de wedstrijd tegen Spees Sjuttel 1 niet door. Team 4 noteerde een winst partij en een gelijk spel. De recreanten speelden de
afgelopen weken twee wedstijden die ruim werden verloren. EN DAN JEUGD 1: Dat won de eerste thuiswedstrijd onder het toeziend oog van veel familieleden met maar liefst 8-0, een geweldig succes om vervolgens
in Gaanderen nipt te verliezen. Inmiddels is de indeling van de twee opstapteams bekend, hieronder vindt de aandachtige lezer de indeling, inclusief de namen van de spelers. Door de onlangs afgekondigde
gedeeltelijke lock-down moeten de kinderen van beide teams nog even wachten. Wanneer de competitie weer wordt voortgezet, is nog niet onduidelijk.

BLIJF FIT EN GEZOND !!!
Opstapcompetitie afd. 2
Eefde O2
’t Pluumke ’67 O1
Varsseveld O1
Ulftse BC O1

In O1 spelen Bente,
Merijn, Lucas en
Chiel.

2e divisie afd. 1
Almere 4
19-13
Culemborg 1
17-15
Harderwijk 1
14-10
Amor GS 2
14-10
Ulftse BC 1
12-20
Beca 2000 1
10-14
Flits 1
9-7
Amersfoort 4
9-15

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

26-6
24-8
17-15
15-17
15-17
12-20
11-21
8-24

THUISNIEUWS NALEZEN???

KIJK OP WWW.ULFTSE-BC.NL

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

7e divisie afd. 16
Phido 3
11-5
Ulftse BC 3
11-5
Spees Sjuttel 1
6-2
LBC ’72 1
6-2
Lochem 2
6-10
BBS 2
6-18
Zevenaar 1
2-6

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

25-7
16-16
12-4
10-6
8-16
5-19
4-12

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

22-2
13-11
8-0
6-2
5-19
2-22

Opstapcompetitie afd. 3
Phido O1
Spees Sj. O2
’t Seepaerd O1
Ulftse BC O2

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

18-6
12-4
12-12
6-10
0-16

In O2 spelen Kim,
Len, Wout en Sem.

#Ook
Badminton
Doen
We
Samen.

UBC 1
Met Tessa behoorlijk in de lappenmand was de
eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen
Almere 4 bij voorbaat een lastige pot. De 2-6
nederlaag was dan ook een logisch gevolg van haar
afwezigheid. Dave/Thijs konden net niet genoeg bij
de tegenstanders aanhaken, om het hen echt lastig
te maken: verlies in 2 games. Femke/Inge verloren
nipt de 1e game (20-22), wonnen overtuigend de 2e
game (21-10) en dachten het lek boven water te
hebben om de 3e game alsnog nipt (19-21) te
verliezen. Koen moest zich in 2 games zonder al te
veel illusies gewonnen geven. Inge speelde als 1e
dame verdienstelijk, maar verloor wel in tweeën.
Femke richtte zich na verlies van de 1e game op, won
de 2e game in de verlenging, maar maakte aan het
eind van de 3e game te veel fouten en verloor. Inge/
Koen lieten het tweede wedstrijdpunt aantekenen
via een overtuigende zege in 2 games. Helaas lukte
dat Femke/Thijs niet, verlies in tweeën. Uit tegen
Amersfoort 4 was team 1 (nog steeds zonder
Tessa) blij met vier punten. Koen/Thijs beslisten de
noodzakelijk geworden 3e game in hun voordeel.
Inge/Femke redden het net niet om na verlies van
de 1e game een 3e game af te dwingen, want de 2e
ging nipt verloren (20-22). Via twee verloren singles
van Koen en Inge (beide in 2 games) keek men tegen
een 1-3 achterstand aan. Dave zegevierde in
straight games, waarna Femke na verlies van de 1e
game zowel de 2e game (22-20) als de 3e wist te
winnen. Terwijl Inge/Koen de mix in 2 games naar
zich toe trokken, moesten Femke/Dave de eer aan
de tegenstanders laten. Toch mooi vier punten mee
naar Ulft !!!!!

UBC 2
Het was niet alleen bij binnenkomst van tegenstander Pluumke ’67 1 uit Winterswijk naast de
baan een feest der herkenning, ook op de baan was
de gedachte “Hoe is het mogelijk?” van menig
gezicht af te lezen. Zonder Sharon (geblesseerd)
had team 2 na een 4-0 voorsprong halverwege nog
de nodige moeite om de overwinning over de streep
te trekken. Sander/Frank begonnen goed, hoewel,
ze verloren wel (na winst van de 1e) de 2e game met
6-21 (!!??) om de 3e game winnend af te sluiten.
Linda/Berdien zegevierden probleemloos in tweeën,
waarna Jacco en Linda beide eerste singles in 2
games in winst omzetten. Sander gaf beide keren
aan het einde van beide verloren games de single uit
handen. Berdien wist na verlies van de 1e in de 2e
game (24-26) net geen 3e game af te dwingen.
Terwijl Linda/Frank alle zeilen bij moesten zetten
om in 3 games te winnen, lieten Berdien/Jacco na
winst van de 1e game de wedstrijd uit de handen
glippen: verlies van de 2e game met 6-21 (!!!) en de
3e game met 21-23. In de wedstrijd in Hengelo (O)
tegen Elo United 3 werden weer vijf punten
bijgeschreven. Jacco/Frank walsten vrij snel over
de tegenstanders heen. Linda/Inge hadden voor
hun zege drie games nodig. Jacco’s tegenstander
speelde nog wisselvalliger dan hijzelf, waardoor
winst in 3 games mogelijk was. Omdat Inge ook in 2
games zegevierde, stond het tweede halverwege
met 4-0 voor. Daarna was het even gedaan met de
dadendrang, want zowel Sander als Linda delfden in
2 games het onderspit. Linda/Frank bleven bij de
les en wonnen in tweeën. Inge/Sander hadden een
pittigere mix tegenover zich, hetgeen in verlies in
drieën resulteerde.
UBC 3
Omdat bij tegenstander Spees Sj.
iemand op corona werd getest, werd
in ronde 3 voor het derde uitgesteld.
derde deze competitie pas twee
gespeeld.

Hoezo anderhalve meter???

1 in Silvolde
de wedstrijd
Zo heeft het
wedstrijden

UBC 4
Tegenstander Poona 6 ontpopte zich in de derde
competitieronde als een team, waartegen een mooie
score mogelijk zou moeten zijn. Hans de N/Charles
hadden geen enkele moeite en zegevierden in 2
simpele games. Gonnie/Nicole verloren na de 1e ook
nog eens de 2e game en zo was de stand weer gelijk.
Charles moest na winst van de 1e de 2e game aan de
tegenstander laten om e.e.a. vervolgens de 3e game
weer recht te trekken. Gonnie had voor haar zege
slechts 2 games nodig, waarna Hans Nij. geen vat
had op het spel van zijn opponent met verlies tot
gevolg. Gonnie/Hans de N. kenden geen problemen
en wonnen in tweeën. De afsluitende mix wisten
Nicole/Hans Nij niet in winst om te zetten en zo
stond 5-3 op het wedstrijdformulier. In Varsseveld
werd in ronde 4 tegen de reserves van dezelfde
naam zonder Hans Nij en Gonnie (voor haar viel
Femke in) verdienstelijk gelijk gespeeld. Hans de
N./Charles kenden geen problemen, winst in 2
games. Nicole/Femke kenden die problemen wel
met verlies in tweeën tot gevolg. Hans en Charles
zetten hun spel uit de dubbel in de singles voort en
zegevierden beiden in 2 games. Voor Nicole en
Femke geldt voor hun singles in negatieve zin
hetzelfde, want beide verloren deze in tweeën.
Nicole/Hans haalden in 2 games het vierde punt
binnen. Femke/Charles waren er dichtbij, want na
winst van de 1e game gingen de 2e met 21-23 en de
3e met 16-21 verloren.
UBC R1
R1 kreeg in Doetinchem tegen Phido R1 behoorlijk
klop, want het werd 0-8. Beide Peters (Kup + Vre)
kenden een slechte start, waarbij Peter K in 2
games slechts 8 wedstrijdpunten scoorde. Peter V.
dwong nog een 3e game af, die echter net verloren
ging. Ria overkwam hetzelfde, want zij verloor haar
single in de 3e game met 20-22. Alle overige
partijen gingen in 2 games verloren door achtereen
volgens Linda, Peter K + V, Ria/Linda, Linda/Peter K
en Ria/Peter V. Bijna net zo lastig had R1 het in de
thuiswedstrijd tegen BBS R1. Deze wedstrijd
leverde via een gewonnen single in 3 games van
Lysanne één schamel puntje op. Daarvoor waren
Peter K, Ben en Ria alle drie in 2 games redelijk

kansloos geweest. Na Lysanne’s winst gingen ook de
dubbels (Ria/Linda en Peter K + V) en de mix van
Linda/Peter V in 2 games verloren. Vermeldenswaard is nog de 2e game van Lysanne/Ben die
weliswaar net als de 1e game verloren ging, maar wel
met een stand van 26-28 !!!
UBC J1
In de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen
Shuttle Up ’81 J1 wist ons jeugdteam de wrange
nasmaak van de verliespartij in de eerste wedstrijd
van het seizoen weg te spoelen. En het werd zowaar
8-0, voor ons team een ongekend resultaat en alle
potjes ook nog eens in 2 games!!! In de singles waren
er overwinningen voor Sybren, Mika, Lisa en Yara.
In de dubbels zegevierden achtereenvolgens
Sybren/Mika, Lisa/Wobke, Yara/Sybren en
Wobke/Mika. Als we goed geïnformeerd zijn, zijn
er na afloop geen bitterballen op tafel gekomen,
een goed gebruik na een 8-0 overwinning, maar aan
alles moet je wennen, dus ouders ……….!!!!!
Een week later ging het in de uitwedstrijd tegen
Poona J2 iets minder, want er werd met 3-5
verloren. Na de singles stond het gelijk. Terwijl
Sybren en Yara hun single in 2 games winnend
afrondden, moesten zowel Mika als Femke zich na 3
games gewonnen geven. In de dubbels waren er
nederlagen voor Lisa/Mika en Wobke/Femke in
tweeën, en voor Wobke/Lisa in een spannende 3gamer. Door een zege in 3 games wisten Yara/
Sybren de nederlaag een positiever aanzien te
geven.
Zodra de competitie weer begonnen is, zullen we
uiteraard ook hier over de verrichtingen van onze
opstapteams verslag doen.

