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Welkom, beste Thuisnieuwslezers, in een nieuw badmintonseizoen. Het laatste Thuisnieuws dateert alweer van december 2020 (!!!), in de tussentijd werden jullie door de bestuurlijke corona-updates over het
verenigings-wel-en-wee geïnformeerd. Nu gaat de focus weer op de competitie in de hoop dat deze niet weer binnen een paar weken tot stoppen wordt gedwongen. Heel voorzichtig hebben we de afgelopen weken
weer kunnen wennen aan, hoe we de hal ruim een half jaar geleden achterlieten. Er kon na afloop worden gedoucht, en ook de mondkapjes konden af. Gelukkig was de kantine open en konden we genieten van een
door barman Eric koud getapt biertje of een smakelijk glas wijn. En niet te vergeten een overheerlijke vette bittergarnituur. Ons 45-jarig jubileum is door een kleine 10 jeugd- en 30 seniorleden gevierd,
onderbroken door de ALV, waarvan alle leden inmiddels de notulen per email toegestuurd hebben gekregen.
Wat zijn dan op sportief gebied de aspiraties voor komend seizoen? De enige hoop, die we als vereniging hebben, is dat we weer een heel seizoen zonder lockdowns of andere beperkende maatregelen kunnen
badmintonnen. Alle sportieve successen zijn dan mooi meegenomen.

BLIJF FIT EN GEZOND !!!
Woensdag:
UBC R1 – Rianto R1

Zondag:
Harderwijk 1 – UBC 1
Harderwijk 2 – UBC 2

THUISNIEUWS NALEZEN???

KIJK OP WWW.ULFTSE-BC.NL

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

Hier volgt nog info van de
opstapteams.

Hier volgt nog info van
de opstapteams.

U19 afd. 3
Varsseveld J1
Ulftse BC J1
BBS J1 (Steenderen)

Hier volgt nog info van
de opstapteams.

Vrijdag:
BBS 5 – UBC 4

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
Didam 1
Harderwijk 2
Pluumke ’67 1 (Winterswijk)
Poona 1 (Gaanderen)
Smash Hoogeveen 1
Ulftse BC 2

6e divisie afd. 5
Badminton Almelo 2
Eefde 1
Orion 3 (Enschede)
Phido 2 (Doetinchem)
’t Pluumpje 1 (Eerbeek)
Rianto 1 (Zutphen)
Ulftse BC 3

9e divisie afd. 6
BBS 5 (Hengelo G)
Didam 4
Dios 1 (Dinxperlo)
Phido 5 (Doetinchem)
Poona 5 (Gaanderen)
Spees Sjuttel 4 (Silvolde)
Ulftse BC 4
Varsseveld 2

Y-klasse afd. 3
BBS R1 (Zelhem)
BBS R2 (Vorden)
Didam R1
LBC ’72 R1 (Lichtenvoorde)
Phido R1 (Doetinchem)
Rianto R1 (Zutphen)
Ruurlo R1
Ulftse BC R1

UBC 1
Ons eerste komt in de 2e divisie dezelfde tegenstanders tegen als vorig seizoen en opent de
competitie zondag in Harderwijk tegen de eerste
versie van de club met dezelfde naam. Vorig jaar
werd daar met 6-2 verloren. Met Tessa, Femke,
Dave, Koen en Thijs hopen we op een betere start.
En voor wie het nog niet wist: Inge is in blijde
verwachting en zal vooral als aandachtig
toeschouwer fungeren.
UBC 2
Ook team 2 komt in de 4e divisie veel dezelfde
tegenstanders tegen als vorig jaar. Didam 1 is als
regionale tegenstander de vervanger van Elo United
3, dat zich terugtrok. As. zondag ontmoet ons
tweede Harderwijk 2, dat een jaar geleden tegen
team 2 met 0-8 hard onderuit ging. De kern van
team 2 wordt gevormd door Linda, Sharon, Berdien,
Jacco, Frank en Sander. Of zij allemaal spelen, is
nog onduidelijk. Dat leest u in het volgende Thuisnieuws.
UBC 3
Kim, Barbara, Sandra, Bart, Dave ter V, Vincent en
Rick maken door een extra promotie hun
opwachting in de 6e divisie en spelen komend
seizoen ook met veren shuttles. Hun eerste
wedstrijd is volgend weekend in Almelo.
UBC 4
Team 4 speelt dit seizoen in de 9e divisie en
ontmoet voor het merendeel dezelfde opponenten
als vorig seizoen. Evenals vorig jaar bestaat het
team uit Gonnie, Nicole, Charles, Hans de N en Hans
Nij. Daarnaast zal Madelon als invalster fungeren,
mocht het met het wedstrijdschema van R1 combineerbaar zijn. Vrijdagavond opent team 4 het
seizoen in Hengelo (G) tegen BBS 5.
UBC R1
Een vol programma voor R1 dit jaar met een poule
bestaande uit 8 teams. Logisch dat er uit een ruim
arsenaal spelers zal worden geput, namelijk Ria,
Madelon, Lysanne, Linda K., Peter V., Peter K., Ben
en Maarten. Dat wordt puzzelen voor een mooi

wedstrijdschema, zodat iedereen een steentje aan
het eindresultaat kan bijdragen. Zelfs nieuwkomer
Rieks zal af en toe een shuttletje meeslaan.
UBC J1;
Ons eerste jeugdteam speelt dit seizoen in de U19
weer een niveau hoger in een poule met slechts 3
teams. Dat levert voor Yara, Lisa, Wobke en Mika
niet al te veel wedstrijden op. Op 2 oktober begint
voor hun de competitie met een thuiswedstrijd
tegen Varsseveld J1.
EN DAN NOG EVEN DIT
Tijdens de op 4 september gehouden ledenvergadering met aansluitend de feestavond zou
onder begeleiding van trekzakspecialist Mark het
UBC-CORONA-LIED worden vertolkt. Gelukkig is
dat de aan- en afwezigen door ziekte van Mark
bespaard gebleven. Toch wil de Thuisnieuwsredactie de UBC-ers de tekst niet onthouden. Wie
weet wil iemand van de gewaardeerde lezersschare
zelf thuis in karaoke-stijl dit lied voor zijn naasten
ten gehore brengen. Als je de melodie van Freek de
Jonge “Er is leven na de dood” kent, moet
onderstaande een eitje zijn.
Refrein:
Wat een seizoen, wat een seizoen!
De hal ging dicht, wat konden we nog doen?
Wat een seizoen, wat een seizoen!
Ook in donk’re tijden zijn we kampioen.
Vorig jaar maart is het begonnen
Corona plots’ling in ’t land
Gooi die mooie hal maar eens een tijdje dicht
Daarom gauw maar iets verzonnen
Voor de onderlinge band
En het tegengaan van veel overgewicht
Refrein:
Op woensdag eerst de jeugd bedienen
Dave en Tessa stonden klaar
Deden dat van half zeven tot na acht
Netjes in twee aparte groepen
Was voor niemand een bezwaar
En zo werd toch nog badminton bijgebracht
Refrein:

Twintig uur vijftien: Dan was Koen er
Voor een groep van een man of tien
Sport en speels bewegen stond ook hier centraal
Wil je meedoen, snel opgeven
Anders ben je gauw gezien
En moet je wachten, toch zeker een etmaal
Refrein:
Donderdagavond was daar Frankie
Met z’n tienen aan de bak
Soms een shuttle, soms een bal of hullupstuk
Weggerukt bij z’n slokje whisky
Iedereen op zijn gemak
Mensen, let vooral op je eigenste bloeddruk
Refrein:
Dan op vrijdag was daar Bartje
Entertainer van de dag
10 leden maakten ‘s avonds van zijn dienst gebruik
Dat was niet voor een biljartje
Lekker een uurtje aan de slag
Tussendoor wat water uit de waterkruik
Refrein:
En als klapper op de vuurpijl
De vrije zaterdag met Tess
Uit haar eigen en ook nog eens vrije wil
Had er echt nog geen genoeg van
Doe mij maar een extra les
Geen moment stond je als deelnemer daar stil.
Refrein:
Half augustus weer de hal in
Het seizoen begon normaal
Vier rondes competitie werden er gespeeld
Half oktober een halve lockdown
Dat is waar je dan van baalt
De woensdagavond maar weer anders ingedeeld
Refrein
De trainers deden wat ze konden
Aangepast weer aan de slag
Nu met tijdvakken voor elke trainingsgroep
Helaas na afloop geen kantine
Gauw naar huis toe, hee, gedag,
En zo stond men buiten snel weer op de stoep
Refrein:

Voor Jacco, Piet, Wim, Frank en Eric
Was regelmatig weer de vraag
Hoe loodsen we de club door het corona-dal
Corona-update-mails verzonden
Omdat helaas niet alles mag
En zo staan de beste stuurlui aan de wal
Refrein:
Ook geen toernooi met bitterballen
Ter viering van het oude jaar
In plaats daarvan een verloting digitaal
Thuis de kurken laten knallen
Sharon en Linda als filmpaar
Met veel prijzen uit het sponsorarsenaal
Refrein:
Om de band wat aan te halen
Werden pub quizzen gespeeld
Inge, Tess, Bart, Linda K en ook Antoine
De deelnemers, die konden stralen
Waren via teams in beeld
Bedankt bedenkers van dit inventieve plan
Refrein:
Maar heel langzaam ging het beter
Stippen op de horizon
Want daar openen de hal en het terras
Soms nog anderhalve meter
Want niet corona overwon
Daarop heffen wij gezamenlijk het glas
Refrein:
Dank aan onze eigen leden
Bleven lid van onze club
Want het wij-gevoel staat hoog in het blazoen,
Da’s waarvoor wij telkens streden
En zitten nu in deze pub
Dat is ook waar wij het allemaal voor doen
Refrein:
De troubadours, die gaan besluiten,
Onze klus zit er weer op,
Want we hebben het vanavond wel gezien.
Zet de bloemetjes maar buiten,
Maak het feest nu maar compleet,
Wij gaan lekker zitten op ons eigen baantje tien!!!
Refrein:

