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Bij afwezigheid van Dave en Koen kende Frank een prima debuut op tweede-divisie-niveau in de met 6-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Almere 4. Een week later ging het uit tegen Amersfoort 1 echter faliekant
mis: 0-8. Zo staat team 1 voorlopig onderaan de ranglijst. Team 2 staat er via overwinningen op laagvliegers Poona 1 (6-2 in Ulft en 7-1 in Gaanderen) en Didam 1 (7-1) met een eerste plaats voorlopig florissant voor.
Ook team 3 draait door winst thuis tegen Eefde 1 (7-1) en een gelijkspel tegen Orion 3 bovenin mee. Het vierde speelde in wisselende samenstelling en misschien daardoor nogal wisselvallig. Uit werd van Dios 1
gewonnen (5-3), van Poona 5 echter verloren (2-6). Recreanten 1 spreidt dezelfde wisselvalligheid ten toon. Tegen BBS R2 werd thuis gelijk gespeeld, in Ruurlo werd fors verloren (0-8). J1 tenslotte begon ook niet
al te best aan het nieuwe seizoen. Op een thuisnederlaag met een 1-7 tegen Varsseveld J1 volgde een week later in Varsseveld nog eens een 0-8 nederlaag tegen hetzelfde team. Opstapteam 3 begon met een 0-5
uitnederlaag. Vanmiddag volop reuring in de hal. Het eerste ontvangt mededegradatiekandidaat Flits 1 uit Wierden. Team 2 neemt het op tegen nummer twee Smash Hoogeveen 1. Twee belangrijke wedstrijden
dus!!! En dan spelen ook de opstapteams hun eerste thuiswedstrijden. We wensen alle teams veel succes!!!

BLIJF FIT EN GEZOND !!!
Woensdag:
UBC 4 – BBS 7
Vrijdag:
Phido 2 – UBC 3
Phido R1 – UBC R1

2e divisie afd. 1
Culemborg 1
21-11
Amersfoort 4
19-13
Harderwijk 1
18-14
Almere 4
17-15
Beca 2000 1
17-15
Amor GS 2
14-18
Flits 1
13-19
Ulftse BC 1
9-23

Zaterdag:
UBC 1 – Flits 1
UBC 2 –Smash Hoogeveen 1
UBC O1 – Shuttle Up 81 O1
UBC O2 –Shuttle Up 81 O2
UBC O3 – Poona O2

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

29-11
28-4
21-11
17-15
16-16
10-14
5-35
3-21

THUISNIEUWS NALEZEN???

KIJK OP WWW.ULFTSE-BC.NL

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

O-comp. Gr. 2, poule A
Shuttle Up 81 O1
Varsseveld O1
Pluumke 67 O1
Ulftse BC O1
In Opstapteam 1 spelen
Chloë, Elise, Bente, Lucas
en Thierry

6e divisie afd. 5
’ Rianto 1
20-11
t Pluumpje 1
18-6
Ulftse BC 3
16-8
Eefde 1
16-16
Orion 3
14-18
Almelo 2
6-18
Phido 2
6-18

9e divisie afd. 6
Didam 4
35-5
Poona 5
28-12
Varsseveld 2
20-20
BBS 5
20-20
Ulftse BC 4
14-18
Dios 1
13-11
BBS 7
7-25
Spees Sj. 4
7-33

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

24-8
20-12
19-13
14-10
10-14
10-22
8-16
7-17

U19 afd. 3
Varsseveld J1
Ulftse BC J1
BBS J1

15-1
1-15

O-comp. Gr.3, poule A
Phido O1
5-0
Ulftse BC O3
0-5
Shuttle Up 81 O2
Poona O2
Ulftse BC O2
In Opstapteam 2 spelen
Pim, Jesse en Wout
In Opstapteam 3 spelen
Len, Sem en Kim.

UBC 1
Zonder Dave en Koen, maar met (naar achteraf
bleek) Frank als waardig invaller, verraste team 1
met een 6-2 zege op Almere 4. Terwijl een van de
Almeerse dames bij Mecking Sport nieuwe
schoenen haalde, waren Thijs./Frank alvast aan hun
dubbel begonnen, die na winst in 2 games (de 2e
game met 26-24) het eerste punt opleverde. Ook
Tessa/Femke wonnen in 3 games. Frank verloor
verdienstelijk als 1e heer in 2 games en dat bood
Thijs als 2e heer de kans in 2 games singlewinst te
boeken. Dat was Tessa ondertussen ook gelukt.
Femke incasseerde vervolgens het tweede tegenpunt door verlies in 2 games. Toch heerste al volop
tevredenheid met de 4-2 tussenstand, die op dat
moment op het bord stond. Het werd in de mixen
alleen maar mooier, want zowel Femke/Frank als
Tessa/Thijs trokken in 3 games aan het langste
eind. Uit tegen Amersfoort 4 moest team 1 zonder
Koen, die een enkelbandblessure had opgelopen, en
met Jacco als invaller diep buigen: 8-0. Thijs/Jacco
en Femke/Tessa gingen in de dubbels in 2 games
kopje onder. Dave moest na winst van de 1e nipt de
2e game met 22-24 aan de tegenstander laten en
verloor ook de 3e game. Ook Femke wist de 1e game
te winnen (22-20), maar kreeg in beide overige
verloren games slechts 15 punten mee. Thijs en
Tessa moesten in hun singles in 2 games buigen.
Tenslotte leverden de potjes van Femke/Jacco en
Tessa/Dave niets meer op en keerde team 1
gedesillusioneerd huiswaarts. Wil men bij de
overige teams aanhaken, dan zal tegen Flits 1 uit
Wierden een aansprekend resultaat worden
geboekt. Hopelijk is iedereen fit.
UBC 2
Met Martin, Sander en Sharon voor het eerst in de
gelederen en Dave ter V. als debuterende extra
heer behaalde team 2 tegen hekkensluiter Poona 1
een aardige 6-2 overwinning. Sander/Dave waren
nog niet echt op elkaar ingespeeld en dat leidde tot
een nederlaag in 2 games. Zonder al te grote
problemen brachten Linda/Sharon de stand in 2
games weer in evenwicht. Dave had als eerste heer
weinig in de melk te brokkelen en verloor in tweeën.
Linda veegde haar tegenstandster vooral in de 2e

game van de baan, 2-2 dus. Nadat Martin en Berdien
beide de 1e game van hun single hadden verloren,
werden beide overige games in hun voordeel beslist.
Tot slot werden beide mixen (Linda/Martin en
Berdien/Sander) in 2 games in Ulfts voordeel
beslecht. Een week later moest in alle vroegte in
Didam tegen de hekkensluiter worden aangetreden.
Die wedstrijd leverde een 7-1 overwinning op en een
tweede plaats in de tussenstand. Alleen Jacco
redde het in zijn single niet en verloor in 3 games.
Daarvoor had hij met Thijs al wel de dubbel in
tweeën gewonnen. Ook Linda/Sharon scoorden in 2
games. Singlewinst was er verder voor Linda
(eenvoudig in tweeën) en Thijs en Sharon (beide in
drieën). Omdat Berdien/Jacco (in 3 games) en
Linda/Thijs (in 2 games) zegevierden, was Jacco de
pineut voor een rondje bitterballen. Het tweede
speelde ook nog in Gaanderen de wedstrijd tegen
Poona 1 vooruit. Dat werd een afgetekende 7-1
overwinning. Dit keer kwamen de kosten voor de
bitterballen op het bordje van Linda/Frank, want
hun mix ging nipt in tweeën verloren. De positieve
scores waren voor Thijs/Frank, Sharon/Berdien, de
singles van Thijs, Sharon en Jacco (alle potjes in 2
games) en Linda, nu in drieën. Tot slot waren ook
Berdien/Jacco in 2 games succesvol. Of de mooie
eerste stek ook na de wedstrijd van vandaag tegen
Smash 1 uit Hoogeveen blijft staan, zal lastig
genoeg worden.
UBC 3
Het derde speelde zijn tweede wedstrijd thuis
tegen Eefde 1 en ging met een 7-1 zege de kantine
in. Of Kim/Vincent op bitterballen hebben
getrakteerd is niet duidelijk, maar ze waren wel
verantwoordelijk voor het enige verliespunt. Bart/
Vincent en Barbara/Sandra wonnen beide in 2
games de dubbel. Ook de singles waren een prooi
voor Bart, Dave ter V. en Sandra (allen in tweeën)
en Kim (in drieën). Zoals gememoreerd ging de 1e
mix in 2 games redelijk kansloos verloren, Barbara/
Dave tekenden in 3 games voor de eindstand. Een
week later was Orion 3 de tegenstander en handhaafde het derde de omgeslagen status via een
gelijkspel. Die klus werd zonder Bart geklaard.
Rick/Vincent verloren nipt in een spannende drie-

gamer. Ook Kim/Barbara delfden in 2 games het
onderspit. Nadat Barbara haar single snel in 2
games had verloren, was het tijdens de singles van
Dave, Rick en Kim ongemeen spannend. Alle drie
verloren de 1e game, maar trokken uiteindelijk de
beslissende 3e game naar zich toe, en zo was de
stand weer in evenwicht. Dat veranderde in de
mixen niet. Verloren Kim/Vincent in drieën,
Barbara/Dave moesten diep gaan, om de 3e game
met 23-21 winnend over de streep te trekken. Of
team 3 ook vrijdagavond in Doetinchem tegen Phido
2 goed heeft gepresteerd, lezen we in het volgende
Thuisnieuws.
UBC 4
Na een nederlaag en een gelijk spel in eerdere
wedstrijden zegevierde team 4 in Dinxperlo tegen
Dios 1 met Herman R. in de gelederen met 5-3. Hans
de N/Charles kenden een prima start (winst in 2
games), Gonnie/Nicole helaas een valse (verlies in 2
games). Hans de N. wist zijn single in 2 games te
winnen, Nicole had weinig kans tegen haar tegenstandster en verloor in tweeën. Charles won in 2
games van Herman, Gonnie in 3 games van haar
opponente. Na verlies van de 1e game werden
Nicole/Hans de N. de 2e game van de baan gemept:
4-21. Gonnie/Charles behaalden in 2 games een
reguliere zege en daarmee was de eerste
overwinning in de competitie een feit. In ronde 4
was Poona 5 in Gaanderen de tegenstander en met
Rob als invalheer (Hans de N. en Charles ontbraken)
werd met 2-6 verloren. Rob viel eigenlijk prima in,
want hij scoorde voor team 4 in de dubbel samen
met Hans Nij. en won ook zijn single. Zijn mix met
Nicole ging nipt in 3 games verloren. Ook Gonnie en
Hans Nij. deden het in de single niet slecht, zij
verloren beide na winst van de 1e game zowel de 2e
als 3e game. Gonnie/Nicole, Nicole in de single en
Gonnie/Hans Nij. moesten zich in 2 games gewonnen
geven. Over de thuiswedstrijd tegen BBS 7 van
afgelopen woensdagavond in het volgende Thuisnieuws meer.
UBC R1
R1 speelde afgelopen woensdag tegen BBS 2 uit
Vorden 4-4. Maarten startte overtuigend met winst
in 2 games. Peter was niet opgewassen tegen zijn

tegenstander en verloor in 2 games.. Ria en Madelon
waren in hun singles een maatje te groot voor de
Vordense dames, beide wonnen in tweeën. Maarten/
Peter wisten hun dubbel in 2 games twee winnen,
dat lukte Ria/Linda K. niet: verlies in 2 games.
Terwijl de mix van Madelon/Peter snel voorbij was
(verlies in tweeën), kende de GD van Linda/Maarten
een ongekend spannend verloop: 17-21, 30-28 (!!!!)
en (helaas) 19-21. In Ruurlo moest R1 diep door het
stof en incasseerde een 8-0 nederlaag. Alle
partijen werden in 2 games beslist en Ria., Linda K,
Ben en Peter K. zaten waarschijnlijk al vroeg voor
de evaluatie in de kantine. Begin november wachten
R1 twee uitwedstrijden tegen de nummers 1 en 2 uit
de poule. Dat zullen twee beste kluiven worden!!!
Daarover berichten we dan weer in het volgende
Thuisnieuws.
UBC J1;
Ons eerste jeugdteam speelt dit seizoen in de U19
weer een niveau hoger in een poule met slechts 3
teams. J1 begon met een thuiswedstrijd tegen
Varsseveld J1. Sybren (invaller voor Wobke), Mika
en Lisa trokken in 2 games aan het kortste eind,
Yara scoorde in 3 games het (na achteraf bleek)
enige wedstrijdpuntpunt. Alle dubbels (Sybren/
Mika, Lisa/Yara, Yara/Sybren en Lisa/Mika) waren
voor de Varseveldse tegenstanders. Een week later
was de uitwedstrijd tegen dezelfde tegenstander
gepland. Met Wobke in de gelederen werd het nu
8-0 voor Varsseveld J1. Alle potjes werden in 2
games beslist. Achtereenvolgens kwamen Mika,
Lisa, Yara en Wobke op de baan. De dubbels werden
als volgt verdeeld: Lisa/Mika, Yara/Wobke, Lisa/
Yara en Wobke/Mika. Laatstgenoemden waren nog
het dichtst bij gamewinst: 25-27, het was in ieder
geval spannend. Volgende week speelt J1 weer thuis
tegen BBS J1. Benieuwd of er een stijgende lijn in
het spel zit.
UBC O3
Voor de eerste wedstrijd moesten Kim, Sem en Len
naar Doetinchem. Met veel ouders uit Ulft op de
tribune werd er prima gevochten en onderling goed
gecommuniceerd. De tegenstanders sloegen net
iets te hard om een potje te winnen: 0-5 verlies dus.
Maar de start is gemaakt, de rest komt vanzelf !!!!

