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Wat een bizarre weken hebben we achter de rug. Dood en leven, winnen en verliezen, extra corona-maatregelen, niets bleef ons cluppie bespaard. In ieder geval hebben we waardig afscheid genomen van ons erelid 

Audrey, zowel tijdens de clubavond op 10 november als later tijdens de afscheidsplechtigheid op 16 november. 

In de meeste bondscompetitiepoules zijn we halverwege de competitie en kan een voorzichtige balans worden opgemaakt. Daar, waar de teams het nummer 1 dragen, ziet het er niet florissant uit. Ons 

Bondscompetitieteam 1 staat laatste in de poule, datzelfde geldt voor Jeugdteam 1 en Recreantenteam 1. Ons eerste zal alle zeilen bij moeten zetten om degradatie te voorkomen. Gelukkig kijkt bij J1 en R1 het  

degradatiespook niet mee, voor deze teams staat vooral het plezier voorop. De teams 2, 3 en 4 draaien heel aardig mee, hoeven niet echt naar beneden te kijken en kunnen vrijuit spelen. Wel zien we links en rechts 

wat pijntjes ontstaan, zitten mensen even wat minder in hun vel of spelen griep- en andere virussen op. Tot slot is het leuk om te zien, dat er door de jongere jeugd fanatiek wordt gebadmintond, niet alleen tijdens 

de trainingen, maar ook bij de wedstrijden voor de opstapcompetitie, waarvan verderop verslag. 
 

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

EN ALS KLAP OP DE VUURPIJL DAN OOK NOG DE 

AVONDLOCKDOWN. 

Dat betekent, dat de woensdag- en vrijdagavonden tot 14 

januari 2022 voorlopig in stilte thuis moeten worden 

doorgebracht. De enige mogelijkheid in 2021 is as. zaterdag 

vanaf 14:00 uur. Dus heb je niets te doen en wil je nog wat 

bewegen, wees welkom op 18 december tussen 14:00-

17:00 uur. 
 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

O-comp. Gr. 2, poule A 

Ulftse BC O1 10-5 

Pluumke 67 O1 7-3 

Shuttle Up 81 O1 2-3 

Varsseveld O1 1-9 
 

In Opstapteam 1 spelen 

Chloë, Elise, Bente, Lucas 

en Thierry 
 

O-comp. Gr.3, poule A 

Phido O1  20-0 

Ulftse BC O3 13-12 

Ulftse BC O2 12-18 

Shuttle Up 81 O2 4-6 

Poona O2  1-14 
 

In Opstapteam 2 spelen 

Pim, Jesse. Lenn en Wout 
 

In Opstapteam 3 spelen  

Kim, Fajen, Len en Sem. 

 

 

2e divisie afd. 1 

Culemborg 1 43-21 

Harderwijk 1 30-26 

Amersfoort 4 30-26 

Almere 4  29-27 

Beca 2000 1 28-28 

Amor GS 2 26-22 

Flits 1  23-33 

Ulftse BC 1 15-41 
 

 

4e divisie afd. 3 

Smash Ho’veen 1 42-14 

Beca 2000 5 40-16 

Ulftse BC 2 39-25 

Pluumke 67 1 38-26 

Denekamp 1 28-28 

Harderwijk 2 17-31 

Poona 1  15-49 

Didam 1  13-43 
 

 

6e divisie afd. 5 

t Pluumpje 1 31-9 

Rianto 1  30-18 

Ulftse BC 3 29-19 

Orion 3  19-21 

Eefde 1  18-22 

Almelo 2  16-32 

Phido 2  9-31 
 

 

9e divisie afd. 6 

Didam 4  52-12 

Poona 5  51-29 

BBS 5  33-31 

Ulftse BC 4 33-31 

Varsseveld 2 26-38 

Dios 1  21-19 

Spees Sj. 4 21-43 

BBS 7  11-45 
 

 

Y-klasse afd. 3 

BBS R1  41-15 

Phido R1  34-22 

LBC ’72 R1 34-22 

Ruurlo R1  33-23 

Rianto R1  26-30 

BBS R2  17-39 

Didam R1  16-32 

Ulftse BC R1 15-33 
 

 

U19 afd. 3 

Varsseveld J1 24-8 

BBS J1  15-9 

Ulftse BC J1 1-23 

 

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


UBC 1 

Met de 4-4 tegen Flits 1 schoot ons eerste in de 

strijd tegen degradatie niet echt veel op. Zonder 

de nog geblesseerde Koen verloren Dave/Thijs de 

3e game met 20-22. Tessa/Femke kwamen er niet 

aan te pas, verlies in tweeën. Beide heren scoorden 

in hun single de punten, Thijs in 2 en Dave in 3 

games. Terwijl Tessa in 2 games verloor. vocht 

Femke zich naar een zege in 3 games. Door verlies 

van Femke/Thijs en winst van Tessa/Dave bleef de 

stand gelijk. Thuis tegen Amor 2 miste team 1 naast 

Koen ook nog eens Tessa, waardoor Sharon haar 

opwachting in team 1 maakte. Dave/Thijs gaven 

goed partij, maar konden niet voorkomen dat in 2 

games werd verloren. Femke/Sharon was hetzelfde 

lot beschoren. Dave maakte na een gelijk opgaande 

strijd in de 3e game korte metten met zijn tegen-

stander. Terwijl Sharon in 2 games het onderspit 

delfde, was Thijs in beide games dicht bij winst:  

21-23; 26-28, net niet dus! Ook Femke lukte het 

niet zich in 3 games langs de tegenstandster te 

knokken. Hadden Femke/Thijs de 1e game nog 

gewonnen, in beide overige games ging het alsnog 

mis. Dat Sharon niet voor niks was ingevallen, bleek 

in de mix met Dave, die winnend werd afgerond. In 

ronde 7 was koploper Culemborg 1 uit duidelijk te 

sterk: het werd 8-0 voor de koploper. Team 1 miste 

opnieuw Tessa en Koen. Dave en Thijs kwamen in de 

singles net te kort en verloren in 3 games. De 

overige partijen gingen in 2 games verloren, waarbij 

ook door de dames (Femke en Sharon) naar behoren 

werd gepresteerd. Door de avondlockdown 

voorlopig tot 14 januari 2022 even geen thuis-

wedstrijden. Of en wanneer de wedstrijden worden 

ingehaald, is nog niet duidelijk. 
 

UBC 2 

Team 2 behaalde zonder Berdien een verrassende 

ruime 7-1 thuisoverwinning tegen koploper Smash 1 

uit Hoogeveen. Jacco bleek na zijn nederlaag in de 

single uiteindelijk de sjaak voor de bitterballen. 

Zegevierden Martin/Frank in 2 games, Sharon/ 

Linda hadden er 3 games voor nodig. In de singles 

was er winst voor Sharon (in tweeën), Frank en 

Linda, beide in drieën. De mixen waren in 2 games 

een makkelijke prooi voor Sharon/Jacco en Linda/  
 

Martin. Een week later moest team 2 het thuis 

zonder Sharon (invalster in team 1) en met Bart als 

invaller afleggen tegen het geroutineerde Beca 5. 

Laatstgenoemde won nog wel met Frank aan zijn 

zijde in een spannende 3-gamer. Linda/Berdien 

moesten toezien, dat hun tegenstandsters de 3e 

game met 22-20 wonnen. Jacco verloor een 

slopende 3-gamer, Linda verloor in 2 games. Frank 

tekende in 2 games voor het tweede (en naar later 

bleek tevens laatste) wedstrijdpunt. Berdien was in 

de beslissende 3e game uitgeput: 8-21. Beide mixen 

(Berdien/Bart en Linda/Frank) gingen tenslotte in 

2 games verloren. In Winterswijk incasseerde een 

uitgemergeld team 2 (Berdien, invalster Kim, Frank 

en Sander) een 7-1 nederlaag. Berdien/Sander 

waren in 2 games verantwoordelijk voor dat ene 

wedstrijdpunt, daarnaast verloor Berdien haar 

single in 3 games. De overige potjes waren redelijk 

snel klaar en een prooi voor Pluumke. Ook voor team 

2 gooien de corona-maatregelen roet in het eten en 

is het afwachten, wanneer wat op competitiegebied 

weer mag. 
 

UBC 3 

In Doetinchem was ons derde Phido 2 duidelijk de 

baas: 7-1. Bart/Vincent kenden in 2 games weinig 

problemen met hun tegenstanders, Kim/Sandra 

hadden iets meer moeite, winst in 3 games. Bart was 

in zijn single ook snel klaar, waarna Kim en Dave de 

klus in 3 games klaarden. Barbara gunde de tegen-

stander nog een wedstrijdpunt en verloor in 2 

games. Beide mixen (Barbara/Dave en Sandra/ 

Vincent) gingen in 2 games naar team 3. Uit in 

Eerbeek tegen ’t Pluumpje 1 had het derde een off-

day, want er werd met 1-7 verloren. Beide dubbels 

(Bart/Vincent en Sanda/Barbara) gingen in 2 games 

kopje onder. Bart schopte het tot 3 games, maar 

trok wel aan het kortste eindje. Ook Kim verloor in 

tweeën, Rick scoorde in 2 games slechts 9 punten. 

Sandra was als enige bij de les en scoorde in haar 

voorlopig laatste wedstrijd i.v.m. haar zwanger-

schap toch maar mooi een punt. Kim/Rick wisten 

geen van beide verlengingen (21-23) erdoor te 

drukken en ook Barbara/Vincent waren niet tegen 

hun tegenstanders opgewassen. In de al twee keer 

uitgestelde thuiswedstrijd tegen de andere 
 

kampioenskandidaat Rianto 1 werd met Frank i.p.v. 

Vincent de draad van winstpartijen weer opgepakt, 

want er werd met 5-3 gewonnen. Dat kwam dan 

vooral van de heren, want Bart, Frank en Rick/Bart 

waren in 2 games een maatje te groot voor de 

Zutphense heren. Kim/Barbara en Barbara verloren 

in 2 games, Kim verloor nipt in drieën . De mixen 

gaven uiteindelijk de doorslag: Barbara/Frank 

zegevierden zonder al te grote problemen in 2 

games, Kim/Rick ook, maar wel in twee games met 

de score 23-21. De wedstrijden tegen Orion 3 en 

Almelo 2 zijn om inmiddels bekende redenen tot 

nader order uitgesteld. 
 

UBC 4 

De thuiswedstrijd tegen BBS 7 was goed voor 

bitterballen: 8-0. Bij gebrek aan heren zorgden 

Dave ter V. en Vincent voor een prima bijdrage. 

Alleen de dubbel van Gonnie/Nicole werd in 

noodzakelijke verlenging van de 3e game in Ulfts 

voordeel beslist: 22-20. Alle overige partijen waren 

in 2 games voor team 4. Die score (8-0) werd ook 

behaald in de uitwedstrijd tegen Varsseveld 1. Nog 

zonder Charles en met Madelon als extra dame 

wonnen beide Hansis en Madelon/Gonnie de 

dubbels. Na een blessure van de eerste dame, 

opgelopen tijdens de VD werden geen VE1 en GD1 

meer afgewerkt. Nicole en Gonnie/Hans de N. 

werden zo gedwongen toe te kijken hoe beide 

heren, Gonnie en Madelon/Hans Nij. 8 wedstrijd-

punten konden bijschrijven. Helaas dit keer geen 

bitterballen, want de kantine was i.v.m. de nieuwste 

corona-maatregelen na 20:00 uur gesloten. Hans 

Nij had echter zelf wat geregeld en zo werd er bij 

de auto nog een klein feestje gevierd. In de thuis-

wedstrijd tegen koploper Didam 1 werd onlangs 

verdienstelijk met 3-5 verloren. Charles, die sinds 

begin oktober niet meer had gespeeld, speelde met 

Hans de N de dubbel die in de 3e game nipt verloren 

ging. Ook Gonnie/Nicole gingen in tweeën kopje 

onder. Hans de N en Gonnie trokken (beide in 2 

games) de stand weer gelijk. Ria speelde de single. 

Het lukte haar na een 20-14 voorsprong niet een 3e 

game af te dwingen, want ook de 2e game verloor 

ze: 20-22. Gonnie/Hans de N wonnen in een prima 

pot. Nicole/ Hans Nij lukte dat net niet, omdat de  

beslissende 3e game met 21-23 verloren ging. Leek 

het er aanvankelijk op, dat team 4 voor het niet op 

komen dagen bij de wedstrijd van afgelopen zondag 

tegen Spees Sj. 4 met een reglementaire 8-0 

nederlaag werd geconfronteerd, door tussenkomst 

van Thijs en de bondscompetitieleider zal voor deze 

wedstrijd een nieuwe datum worden geprikt. 

Verder geldt ook voor team 4 dat de komende 

thuiswedstrijden tegen BBS 5 en Dios 1 i.v.m. de 

avondlockdown zijn opgeschort. 
 

UBC R1 

R1 deed het tegen nummer 2 Phido R1 niet 

verkeerd, er werd met 3-5 verloren. Nadat Peter V. 

in 2 games had verloren, wist Maarten in 2 games 

te winnen. Bij de dames hetzelfde beeld: Ria 

verloor in tweeën, Madelon won in drieën. Peter/ 

Maarten en Ria/Madelon moesten beide in 2 games 

voor hun Doetinchemse tegenstanders buigen. Ook 

Ria/Peter waren niet bij machte het hun tegen-

standers lastig te maken: verlies in 2 games. 

Madelon/Maarten tekenden in 3 spannende games 

voor het derde wedstrijdpunt. In Zelhem werd met 

Madelon, Lysanne, Peter K. en Ben ook met 3-5 van 

de koploper BBS R1 verloren. In de singles werd 

alleen door Madelon gescoord, zij won simpel in 2 

games. Peter K., Ben en Lysanne redden het niet en 

verloren allen in 2 games. Beide dubbels (Peter K/ 

Ben en Madelon/Lysanne) waren spannend (3 

games), maar resulteerden niet in winst. In beide 

mixen ook volop spanning, waarin zowel Lysanne/Ben 

als Madelon/Peter K in drieën zegevierden, geen 

onaardig resultaat. In Lichtenvoorde moesten Ria, 

Lysanne, Peter K. en Maarten aan de bak. Ook in 

deze wedstrijd leverden de singles slechts één punt 

op. Peter K .(in totaal 11 pnt.), Ria (14 pnt.) en 

Maarten (25 pnt.) waren snel klaar. Lysanne won in 

2 games. Terwijl Maarten/Peter K) in 2 games het 

onderspit delfden, trokken Ria/Lysanne in 3 games 

aan het langste eind. Ook in de mixen waren de 

Lichtenvoordse tegenstanders de meerdere: Ria/ 

Peter K verloren in tweeën, Lysanne/Maarten in 

drieën. Door de avondlockdown, die loopt tot 14 

januari 2022 moeten de uitwedstrijden tegen 

Rianto R1 en BBS R2 en de thuiswedstrijden tegen 

Didam R1 en LBC R1 opnieuw worden ingepland. 
 

 



 

UBC J1; 

Ook BBS J1 was met 8-0 voor J1 een maatje te 

groot. Toch zit er wel degelijk een stijgende lijn in 

het spel. Inmiddels zijn ook Lucas en Merijn 

aangeschoven om ervaring op te doen. Lucas, Mika, 

Yara en Wobke gingen tijdens de singles in 2 

games kopje onder. In de dubbelopstelling 

speelden Mika/Merijn, Yara/Wobke, Wobke/Mika 

en Lucas/Merijn, helaas nog zonder resultaat. Alle 

dubbels gingen in 2 games verloren. Of J1 op 5 

december inderdaad in Steenderen heeft 

gespeeld, is gelet op de ontbrekende uitslag op 

toernooi.nl de vraag. 
 

UBC O1 

Het eerste opstapteam heeft inmiddels drie 

wedstrijden gespeeld met wisselend resultaat. 

Omdat van tegenstander Shuttle Up 81 O1 de 

namen ontbraken, konden geen individuele uitslagen 

op toernooi.nl worden ingevoerd. De wedstrijd werd 

wel met 3-2 gewonnen. Verlies was er in de 

uitwedstrijd in Winterswijk tegen Pluumke 67 O1. 

Na twee winstpartijen in de singles van Lucas en 

Thierry was de koek op. Lucas/Thierry verloren in 

de 3e game, hetzelfde geldt voor Chloé/Elise tegen 

de dames uit Winterswijk. In de daarop volgende 

dubbel gingen Chloé/Elise in 2 games kopje onder. 

Afgelopen zaterdag werd een fraaie 5-0 zege 

geboekt op Varsseveld O1. Lucas won in straight 

games, Thierry had 3 games nodig om zijn tegen-

stander te verslaan. Het eerste dubbel was een 

prooi voor Bente/Chloé. Na winst van de 1e game 

werd het in de 2e game nog spannend, maar ook die 

werd met 22-20 gewonnen. Chloé/Thierry hadden 

weinig te duchten, winst in tweeën. Daarna was het 

de beurt aan Bente/Lucas om hun tegenstanders in 

2 games het bos in te sturen. Voorlopig staat 

opstapteam 1 bovenaan, een mooi resultaat. Zo zien 

we maar weer dat trainen en wedstrijden spelen 

lonen. 
 

 

Opstapteam 2 en 3 zitten beide in dezelfde poule. 

Hieronder de resultaten van de wedstrijden. Ook 

hier geldt dat van de wedstrijden van Shuttle Up 

de namen van de kinderen niet konden worden 

ingevoerd. Daarom staat alleen de uitslag vermeld. 
 

Phido O1 -UBC O3 

Voor de eerste wedstrijd moesten Kim, Sem en Len 

naar Doetinchem. Met veel ouders uit Ulft op de 

tribune werd er fel gevochten en onderling goed 

gecommuniceerd. De tegenstanders sloegen net 

iets te hard om een potje te winnen: 0-5 verlies dus.  
 

UBC O2 - Phido O1 

Ook Opstapteam 2 ondervond de sterkte van de 

Doetinchemse tegenstander en onderging 

hetzelfde lot als O3: Er werd met 5-0 verloren. 

Jesse, Lenn, Wout en Pim boden prima tegenstand, 

maar konden nog geen potten breken. 
 

UBC O2 – UBC O3 

Omdat beide teams in dezelfde poule zijn 

ingedeeld, werd op een woensdagavond in november 

de wedstrijd tussen O2 en O3 gespeeld. Het werd 

een pittige strijd. Wout scoorde voor O3 tegen 

Sem in zijn single in de beslissende 3e game het 

enige wedstrijdpunt voor zijn team. Pim verloor net 

in 2 spannende games. In de dubbels waren de 

punten voor Fajen/Kim in 3 games tegen Jesse/ 

Lenn, voor Kim/Sem tegen Lenn/Wout en Fajen/Len 

tegen Pim/Jesse, beide potjes in 2 games. Zo werd 

de eindstand 4-1 in het voordeel van O3. 
 

Poona O1 – UBC O2 en UBC O3 

Beide opstapteams zegevierden tegen Poona O1 in 

Gaanderen met 5-0. Voor O2 zorgden Jesse en 

Wout voor de punten in de singles en Wout/Jesse, 

Pim/Jesse en Pim/Wout in de dubbels, alle partijen 

in 2 games. 

Voor O3 waren Kim en Len in de singles succesvol. 

In de dubbels zegevierden achtereenvolgens 

Kim/Sem, Kim/Len en Len/Sem. Alle partijen 

werden in 2 games afgewerkt. 
 

 

UBC O2 – Poona O1 

Afgelopen zaterdag ontmoette ons tweede opstap-

team thuis Poona O1 opnieuw, nu werd met 4-1 

gewonnen. Wout begon prima met een overwinning 

in 2 games. Pim moest de eer aan Amy laten en 

verloor in tweeën. Hij maakte dit later goed door 

zowel samen met Jesse als met Wout in 2 games 

twee dubbels te winnen. Tussendoor wisten ook 

Jesse/Wout hun dubbel tot een goed eind te 

brengen door in 2 games te winnen. 
 

Phido O1 – UBC O2 

Een dag later moest O2 alweer aan de bak. Hen 

wachtte de uitwedstrijd tegen koploper Phido O1 in 

Doetinchem. Net als in de thuiswedstrijd werd er 

met 5-0 verloren. Toch werden er al meer punten 

gescoord dan in de eerst wedstrijd. Zo wordt er 

door Jesse, Lenn, Pim en Wout duidelijk 

vooruitgang geboekt. 
 

UBC O2 - Shuttle Up '81 O2: 2-3 
 

UBC O3 - Shuttle Up '81 O2: 4-1 

 

 

 

Dan nog even dit: 
Via de Rabobank actie werd de club  

€ 241,35 rijker. 

Als klap op de vuurpijl werden we ook 

nog eens verblijd met € 754,00 door de 

PLUS-actie René Nijenhuis/Terborg 

Met dank aan de deelnemers aan deze 

beide acties.  
 

 
 

 

De Thuisnieuwsredactie 

wenst lezers, 

sponsoren en adverteerders 

fijne Kerstdagen 

in kleine kring. 
 

 
 

Helaas geen 

Oudjaarsinvitatietoernooi 

op 29 december. 

Toch een mooie 

jaarwisseling gewenst !!! 
 

 
 

Blijf ondertussen gezond !!! 
 

   
 



 
 

 

 


