THUISNIEUWS

Seizoen 2021/2022
No. 2, 02-10-2021

Voor de meeste teams zitten er inmiddels twee competitierondes erop. Team 1 leverde dat slechts 3 wedstrijdpunten en een laatste plaats op de ranglijst op, Team 2 deed het met 9 punten (een gelijk spel en 53 uitwinst) een stuk beter. Team 3 speelde één uitwedstrijd (5-3 zege). Team 4 begon met een 3-5 uitverlies en thuis een gelijk spel. Recreanten 1 trapte van alle UBC-teams als eerste team op 15 september thuis
af en verloor met 3-5, afgelopen woensdag kwam daar een gelijk spelletje bij.
Vandaag de eerste thuiswedstrijden voor team 1, 2 en J1. Ondanks het herenoverschot bleek het halverwege deze week een probleem team 1 en 2 bemand te krijgen. Als we goed geïnformeerd zijn, maakt Frank
bij afwezigheid van Dave en Koen zijn debuut op tweede-divisie-niveau tegen Almere 4. Omdat Jacco een weekendje weg is, spelen Martin en Sander met ter aanvulling Dave ter V. in team 2, dat hekkensluiter
Poona 1 ontvangt. J1 begint aan het nieuwe seizoen met een wedstrijd tegen Varsseveld J1. Onze drie teams veel succes en het publiek veel kijkplezier gewenst !!!!!

BLIJF FIT EN GEZOND !!!
Woensdag:
UBC R1 – BBS R2
Donderdag:
Dios 1 – UBC 4

Zaterdag:
UBC 1 - Almere 4
UBC 2 - Poona 1
UBC J1 – Varsseveld J1

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.

N wedstrijd

2e divisie afd. 1
Culemborg 1
11-5
Harderwijk 1
11-5
Beca 2000 1
11-5
Almere 4
10-6
Amor GS 2
7-9
Amersfoort 4
6-10
Flits 1
5-11
Ulftse BC 1
3-13

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

14-2
12-4
9-7
8-8
6-10
4-4
2-6
1-15

6e divisie afd. 5
’t Pluumpje 1
7-1
Rianto 1
5-3
Ulftse BC 3
5-3
Almelo 2
3-5
Eefde 1
3-5
Phido 2
1-7
Orion 3

9e divisie afd. 6
Didam 4
13-3
Dios 1
10-6
Poona 5
9-7
BBS 5
9-7
Varsseveld 2
9-7
Ulftse BC 4
7-9
Spees Sj. 4
4-12
BBS 7
3-13

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

17-7
10-6
9-7
8-8
8-16
7-9
7-17
6-2

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

Hier volgt nog info van
de opstapteams.

UBC 1
Net als vorig seizoen ging ons eerste bij de start
van de competitie in Harderwijk met 6-2 onderuit.
Er had duidelijk meer in gezeten getuige het nipte
verlies in de 3e game met 22-20 van Koen/Thijs.
Voor Femke/Tessa bleken de Harderwijkse dames
in 2 games een maatje te groot. Dave zette in 2
games het eerste punt op het Ulftse scorebord.
Terwijl Femke en Tessa hun singles met duidelijke
cijfers verloren, hield Thijs de hoop op een punt
lang levend, helaas ging de 3e game met 17-21
verloren. Ook Femke/Koen hielden de race om de
punten lang vol, maar gingen tenslotte in 2 games
ten onder. Tessa/Dave lieten dat in hun mix niet
gebeuren en zegevierden in 2 games. De
uitwedstrijd in Westervoort tegen Beca 1 liep zo
mogelijk nog slechter af. En het begon eigenlijk
prima, want Koen/Thijs rekenden in een degelijke
pot gedecideerd in 2 games met de Arnhemmers af.
Ook Tessa/Femke begonnen goed met winst van de
1e game, maar daarna haperde de machine en gingen
beide overige games naar de tegenstandsters. Tot
overmaat van ramp moest Dave in de beslissende 3e
game bij 2-5 door een blessure opgeven.
Tegelijkertijd was ook Tessa met de 3e game bezig,
noodzakelijk na winst van de 1e en verlies van de 2e
game. Of de blessure van Dave haar spel
beïnvloedde, is niet te zeggen, maar ze verloor haar
partij wel. En zo stond team 1 ineens met 1-3
achter, waar misschien op meer gerekend was.
Nadat ook nog eens beide overige singles (Thijs en
Femke) en de mixen (Femke/Koen en Tessa/Thijs)
verloren gingen, stond slechts één schamel puntje
op het scorebord. Vanmiddag hopen we dat team 1
tot de tanden gewapend is, om tegen Almere 4 te
shinen. Aan het publiek zal het niet liggen!!!
UBC 2
Tegen Harderwijk 2 speelden Linda, Berdien, Jacco
en Frank verdienstelijk gelijk. Jacco/Frank trokken
de 1e game met 22-20 naar zich toe en lieten het
daarna niet meer aanbranden, winst in 2 games. Het
was jammer dat Linda/Berdien de 3e game net niet
in winst wisten om te zetten (19-21). Zowel Jacco
als Frank kenden in hun singles weinig problemen en
zegvierden beide in tweeën. Noch Linda noch

Berdien konden aan de resultaten van de heren
tippen en zo was de stand weer in evenwicht. De
mixen brachten daarin geen verandering, want
Berdien/Jacco wonnen in 2 games, Linda/Frank
moesten de eer in drieën aan de tegenstanders
laten. Vorige week vrijdag stond een wedstrijd
tegen Denekamp 1 op het programma en daar kwam
team 2 winnend uit de strijd: 5-3. Kenden Jacco/
Frank weinig problemen met hun tegenstanders,
Linda/Berdien legden na 3 games het loodje. Jacco
(eenvoudig in 2 games) en Frank (iets lastiger in
drieën) voegden 2 punten toe, de Denekampse
dames brachten door singlewinst in 2 games op
Linda en Berdien de stand weer in evenwicht.
Waarschijnlijk hadden de Ulftse dames hun kruit
bewaard voor de mixen, want deze (Berdien/Jacco
en Linda/Frank) werden probleemloos in 2 games
gewonnen. We zijn benieuwd of team 2 vanmiddag
weer een mooi resultaat kan behalen.
UBC 3
Voor hun eerste wedstrijd reisde team 3 zes man
sterk (drie vrouwen en drie mannen) vorige week
zondag naar Almelo. Bart/Rick kenden een slechte
start en verloren in 2 games. Kim/Sandra lieten
zich niet kennen en wonnen in tweeën. Daarna
volgden 4 driegamers. Bart, Dave en Barbara
wonnen allemaal in 3 games, alleen Sandra wist de
3e game niet naar zich toe te trekken. Kim/Rick
lukte het in een spannende pot net niet een 3e game
af te dwingen, want na verlies van de 1e werd ook de
2e game verloren (21-23). Het vijfde wedstrijdpunt
kwam op naam van Barbara/Dave ter V. In 2 games
rekenden zij eenvoudig met hun tegenstanders af.
Het derde speelt komende woensdag zijn tweede
wedstrijd thuis tegen Eefde 1.

UBC 4
Team 4 opende het seizoen in Hengelo (G) tegen
BBS 5 en ging daar met 3-5 de boot in. Peter V. was
mee om de schade aan heren beperkt te houden,
want Charles en Hans Nij waren er niet bij. Terwijl
Hans de N/Peter in 2 games verloren, bleek al snel
dat de dames Gonnie/Nicole (winst in de dubbel in
2 games) voor de punten moesten zorgen. Hans (in
tweeën) en Peter V. (verdienstelijk in drieën)
konden het in de single niet bolwerken. Gonnie (heel
eenvoudig) en Nicole (met iets meer problemen)
zegevierden in 2 games. In beide mixen (Gonnie/
Hans en Nicole/Peter) trokken de Hengelosen in 2
games aan het langste eind. In ronde 2 ontving het
vierde Spees Sjuttel 4 en dat leverde een gelijk
spel op. Alle heren waren ingevlogen, dus was het
goed om te zien dat Charles/Hans Nij. weinig
problemen met hun tegenstanders kenden, winst in
2 games. Gonnie/Nicole kwamen moeilijk onder de
druk van de Silvoldse dames uit en verloren nipt in
2 games. Dat het in deze wedstrijd van de heren
moest komen, bleek in de singles, want zowel
Charles als Hans de N. zegevierden in 2 games.
Gonnie wist nog wel de 1e game naar zich toe te
trekken, maar was vooral de beslissende 3e game
kansloos (5-21). Madelon werd ingezet voor de 2e
single, kon het in de 1e game nog aardig bijbenen
(21-23), maar was in de 2e game kansloos: 8-21. De
mixen werden keurig verdeeld: winst voor Gonnie/
Hans de N in tweeën, verlies voor Nicole/Hans Nij
in drieën. Hoe team 4 het er afgelopen donderdagavond in Dinxperlo tegen Dios 1 vanaf heeft
gebracht lezen we in het volgende Thuisnieuws.

UBC R1
Als eerste UBC-competitieteam beet R1 op 15
september met een 3-5 thuisnederlaag tegen
Rianto R1 uit Zutphen het spits af. Peter K. had
geen antwoord op het spel van zijn tegenstander
en ging kansloos in tweeën kopje onder. Maarten
bood goed tegenstand, maar moest telkens aan het
eind van beide games een niet meer te overbruggen
gaatje laten. Via overwinningen in 2 games van
Madelon en Lysanne was de stand echter weer
gelijk. Het beeld van de singles kwam in de dubbels
terug. Peter K/Maarten verloren in 2 games.
Madelon/Lysanne wonnen in tweeën, zij het wel met
wat meer moeite dan in de singles. In gewijzigde
samenstelling gingen beide mixen verloren: Ria/
Maarten in 2 games en Linda K met debutant Rieks
eveneens in 2 games. R1 speelde afgelopen
woensdag tegen BBS 2 uit Vorden 4-4. Over het
partijverloop in het volgende Thuisnieuws meer.
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. Vandaag begint voor
hun de competitie met een thuiswedstrijd tegen
Varsseveld J1.
BADMINTON POETRY

De shuttle
Gelijk een meteoor in zijn vlucht
Voelt de shuttle zich in de lucht
Als een speer gaat hij tekeer
Over het net, heen en weer, heen en weer …..
Het is zijn taak, maar soms wat benauwd
Voor de verliezer, dan wordt hij afgesnauwd
Is een shuttle meestal nijdig
Verliest ie zijn eerlijkheid, wordt partijdig
Aai hem (af en toe) eens over de kale bol
Zo houdt je gevederde vriend het het langst vol.

