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De door Badminton Nederland vurig bepleite herstart van de competitie begon met de nodige problemen. Al in een vroegtijdig stadium kwam vanuit Harderwijk een telefoontje, dat de wedstrijd van afgelopen 

zaterdag van team 1 door een coronagevalletje bij Harderwijk 1 niet kon doorgaan. Team 2 van Harderwijk kwam wel naar Ulft en werd op een 5-3 nederlaag getrakteerd. De recreanten beten vorige week 

woensdagavond het nieuwe jaar 2022 bij de herstart van de competitie thuis het spits af met een 5-3 nederlaag, team 3 moest in Enschede aan de bak en won met 5-3. In de 6e div., afd. 5, waarin team 3 uitkomt, 

valt Phido 2 weg, in de 9e div., afd. 6 speelt Dios 1 de competitie niet meer uit. Beide teams worden uit de poule weggestreept, ook de behaalde resultaten komen te vervallen, waardoor een vertekend beeld kan 

ontstaan. Ook in andere poules zien we het nodige achterstallig onderhoud. De Thuisnieuwsredactie is benieuwd, of de einddatum van de competitie (20 maart) met alle nog te spelen wedstrijden haalbaar is. 

Deze week wordt volgens schema competitieronde 13 afgewerkt. In het midweeks programma ging R1 dinsdagavond naar Didam, ontving team 4 Varsseveld en nam team 3 het in Zutphen op tegen Rianto 1. Ook 

speelden onze opstapteams 2 en 3 woensdagavond vanaf 18:30 uur tegen elkaar. Volgende week over al die wedstrijden meer. Vanmiddag volop drukte in eigen hal, waarbij we de tegenstanders uit-Culemborg, 

Winterswijk en Varsseveld hartelijk welkom heten en veel plezier wensen. Ook alle UBC-teams succes gewenst!!!! 
 

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

Dinsdag: 

Didam R1 – UBC R1 
 

Woensdag: 

UBC 4 – Varsseveld 2 

Rianto 1 – UBC 3 

UBC O2 – UBC O3 

 

Zaterdag: 

UBC 1 – Culemborg 1 

UBC 2 – Pluumke ’67 1 

UBC J1 – Varsseveld J1 

UBC O1 – Pluumke ’67 O1 

 

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 34-30 

Almere 4  34-30 

Amersfoort 4 30-26 

Flits 1  30-42 

Beca 2000 1 28-28 

Amor GS 2 26-22 

Ulftse BC 1 15-41 
 

 

4e divisie afd. 3 

Beca 2000 5 45-19 

Ulftse BC 2 44-28 

Pluumke 67 1 43-29 

Smash Ho’veen 1 42-14 

Denekamp 1 31-33 

Harderwijk 2 20-36 

Poona 1  18-54 

Didam 1  13-43 
 

 

6e divisie afd. 5 

Ulftse BC 3 27-21 

Orion 3  25-31 

t Pluumpje 1 24-8 

Rianto 1  23-17 

Eefde 1  22-26 

Almelo 2  15-33 

Phido 2 
 

 

9e divisie afd. 6 

Poona 5  47-25 

Didam 4  46-10 

BBS 5  37-35 

Ulftse BC 4 28-20 

Varsseveld 2 26-38 

Spees Sj. 4 17-39 

BBS 7  7-41 

Dios 1 
 

 

Y-klasse afd. 3 

BBS R1  41-15 

Ruurlo R1  38-26 

Phido R1  34-22 

LBC ’72 R1 34-22 

Rianto R1  26-30 

Ulftse BC R1 18-38 

BBS R2  17-39 

Didam R1  16-32 
 

 

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 

Ons eerste kon door de afwezigheid van nummer 

twee op de ranglijst Harderwijk 1 de draad van de 

competitie vorige week zaterdag nog niet oppakken. 

Die wedstrijd wordt nu volgende week woensdag-

avond (16-2) ingehaald. Vanmiddag is koploper 

Culemborg 1 te gast. In Culemborg werd weliswaar 

met 8-0 verloren, maar kansloos was team 1 (toen 

met Sharon als invalster voor Tessa en zonder 

Koen) zeker niet. Wie weet, is er een verrassing 

mogelijk, ieder punt is trouwens tegen een koploper 

meegenomen. 
 

UBC 2 

Het tweede kende een aardige herstart van de 

competitie en won (na het eerdere gelijk spel in 

Harderwijk) nu met 5-3. De dames Sharon en Linda 

waren afwezig. Ter vervanging was Inge als  

kersverse moeder opgetrommeld. Die was achter 

springlevend en vitaal en mocht gelijk drie partijen 

vol aan de bak. Na winst van de 1e game moesten 

Frank/Sander in volle vaart de 2e game met 21-23 

aan de tegenstanders laten, maar door wat meer 

prikwerk werd de 3e game redelijk simpel in Ulfts 

voordeel beslist. Berdien/Inge moesten pas in de 3e 

game passen. Terwijl Jacco en Frank hun 

tegenstanders probleemloos in 2 games het 

nakijken gaven, delfden Berdien in tweeën en Inge 

nipt in drieën het onderspit. Inge/Jacco waren het 

mixen nog niet verleerd en waren in 2 games gauw 

klaar. Heel anders liep het bij Berdien/Sander. In 

de 1e game liep het spel op rolletjes, de 2e game ging 

echter verloren. De 3e game ging lang gelijk op, in 

de eindfase trokken Berdien/Sander aan het 

langste eind en was de zege een feit. Vanmiddag 

moet team 3 nog een vlekje wegwerken, want te 

gast is Pluumke ’67 1 uit Winterswijk. Daar werd net 

voor de lockdown met een minimale bezetting met 

1-7 verloren. Vanmiddag moet er toch meer in 

zitten. 
 

UBC R1 

Met de 8-0 uitnederlaag in oktober tegen Ruurlo R1 

nog vers in het geheugen kwam R1 met een kleine 

nederlaag (3-5) een stuk beter voor de dag. Peter 

K. kreeg dit keer in de twee verloren games 32  

 

punten mee, waar hij destijds in 2 games in totaal 

slechts 9 punten op het scorebord liet noteren. 

Peter V. kwam wat moeizaam op gang, maar won 

toch in tweeën. Ria speelde een aardige pot, maar 

kon niet voorkomen dat ze in 3 games verloor. 

Lysanne liet er geen gras over groeien en pakte 

haar tegenstandster in 2 games simpel in. Beide 

dubbels waren spannend. Ben/Peter V. verloren 

net aan in 2 games. Ria/Madelon wonnen na verlies 

van de 1e game (20-22) beide overige games (21-19 

en 23-21). Of die krachtsexplosie de mixen heeft 

beïnvloed is onduidelijk, feit is wel dat zowel 

Lysanne/Ben als Madelon/Peter K. in tweeën aan 

het kortste eindje trokken. Over de wedstrijd van 

R1 van afgelopen dinsdag in Didam in het volgende 

Thuisnieuws meer. 
 

Dan met de inmiddels uitgelekte verregaande 

versoepelingen van de corona-maatregelen in het 

verschiet nog even aandacht voor het volgende: 
 

9 APRIL 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

FEESTAVOND 
 

Voor de senioren volgt daarover binnenkort meer 

informatie, houdt in ieder geval deze dag vrij. Een 

uitgelezen mogelijkheid elkaar eerst fysiek aan de 

rand van de afgrond te brengen en daarna met 

elkaar onder het genot van de nodige hapjes en 

drankjes na twee jaar corona-leed massaal bij te 

praten. 
 

 
 

 
 

 

Dan hieronder nog even een opsomming van de maatregelen, zoals Optisport die sinds de heropening van 

de sporthal in ieder geval tot as. woensdag hanteert: 
 

➢ De horecafunctie is geopend tot 22:00 uur. 

➢ Sporters: 

■ Mondkapje is verplicht in het hele pand, ook in de kleedkamers. Tijdens het sporten mag hij af. 

■ Een C(orona)T(oegangs)B(ewijs) (=QR-Code) is verplicht vanaf 18+. Dit geldt ook voor de 

ouders die de kinderen komen brengen. De vereniging checkt zijn eigen leden hierop. 

■ Behalve tijdens het sporten geldt de 1,5 meter afstand, dus ook in de kleedkamers. 

■ De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden 

verrichten en voor trainers/coaches, vrijwilligers, etc.; 

■ Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen 

andere clubs; 

■ Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een 

mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand; 

➢ Publiek: 

■ Tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en 

trainingen). Het publiek houdt zich aan de volgende regels: 

▪ CTB bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder; 

▪ Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar; 

▪ Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen; 

 

ULFTSE BC INHAALSCHEMA THUISWEDSTRIJDEN  
02-02-2022 18:30-23:00 UBC R1 – Ruurlo R1 

05-02-2022 15:30-19:00 UBC 2 – Harderwijk 2 

09-02-2022 18:30-23:00 UBC 4 – Varsseveld 2 

12-02-2022 15:30-19:00 UBC 1 – Culemborg 1 

UBC 2 – Pluumke '67 1 

UBC J1 – Varsseveld J1 

16-02-2022 18:30-23:00 UBC 1 – Harderwijk 1 

23-02-2022 18:30-23:00 UBC 3 – Badminton Almelo 2 

UBC 4 – BBS 5 

UBC R1 – BBS R1 

26-02-2022 15:30-19:00 UBC 1 – Beca 2000 1 

UBC 2 – Denekamp 1 

UBC J1- BBS J1 

02-03-2022 18:30-23:00 UBC R1 – Phido R1 

09-03-2022 18:30-23:00 UBC 4 – Poona 5 

12-03-2022 15:30-19:00 UBC 1 – Amersfoort 4 

UBC 2 – Didam 1 

16-03-2022 18:30-23:00 UBC 3 – t Pluumpje 1 

30-03-2022 18:30-23:00 UBC R1 – LBC '72 R1 

06-04-2022 18:30 -23:00 UBC R1 – Didam R1 
 



 

 

 

 


