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Zonder al te intensieve training gedurende anderhalve maand lock down verliep de herstart van de competitie niet voor alle teams even florissant. Zo lijkt ons eerste met 17 punten achterstand de degradatie-

dans na twee thuisnederlagen niet meer te kunnen ontspringen. Team 2 had zich al aardig safe gespeeld en is met Pluumke 1 uit Winterswijk verwikkeld in de strijd om plek drie en om de eer van beste van de 

Achterhoek. Het derde is in zijn afgeslankte poule zeker van klassenbehoud, titelkansen lijken er niet meer. Team 4 staat op een keurige derde plek, maakt echter geen kans op een eventueel kampioenschap. 

Recreanten 1 wil in ieder geval niet op de laatste plaats eindigen en slaagt daar tot nu toe goed in. De spelvooruitgang van Jeugd 1 is zichtbaar, vooral doordat een aantal jeugdspelers/-speelsters regelmatig 

aansluit bij de trainingen van de B-groep en ook openstaat voor feedback van de senioren. De opstapteams spelen met groot enthousiasme met de nodige support van het thuisfront en met spannende wedstrijden. 

Zo proberen we het tweede achtereenvolgende corona-seizoen op een goede manier af te ronden. 

Tot slot kregen we op 10 februari het droevige bericht, dat Ben Bouwman, echtgenoot van Jelly en vader van Mark na een ziekbed van drie maanden aan de gevolgen van een hersentumor is overleden. Ben was 

jarenlang een enthousiast lid en van juni 1986 tot juni 1992 ook nog eens voorzitter van UBC, tot een achillespeesblessure hem tot stoppen dwong. Een delegatie van het bestuur  heeft op 16 februari tijdens een 

besloten plechtigheid Ben de laatste eer bewezen. We wensen Jelly, Mark en verder familie alle sterkte bij het dragen van dit grote verlies. 
 

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

Woensdag: 

UBC 3 – Almelo 2 

UBC R1 – BBS R1 

 

Zaterdag: 

UBC 1 – Beca 2000 1 

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 

Pluumke ‘67 O1 16-9 

Ulftse BC O1 13-7 

Shuttle Up 81 O1 5-5 

Varsseveld O1 1-14 
 

In Opstapteam 1 spelen 

Chloë, Elise, Bente, Lucas 

en Thierry 
 

O-comp. Gr.3, poule A 

Phido O1  24-1 

Ulftse BC O3 16-14 

Ulftse BC O2 14-21 

Shuttle Up 81 O2 5-10 

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 55-25 

Harderwijk 1 50-38 

Almere 4  44-36 

Amor GS 2 41-31 

Amersfoort 4 37-43 

Beca 2000 1 34-38 

Flits 1  34-46 

Ulftse BC 1 17-55 

 

4e divisie afd. 3 

Beca 2000 5 55-25 

Smash Ho’veen 1 54-18 

Pluumke 67 1 51-37 

Ulftse BC 2 50-38 

Denekamp 1 37-43 

Harderwijk 2 28-44 

Poona 1  28-60 

Didam 1  17-55 

 

6e divisie afd. 5 

t Pluumpje 1 36-12 

Rianto 1  31-25 

Ulftse BC 3 29-27 

Orion 3  28-36 

Eefde 1  23-33 

Almelo 2  21-35 

Phido 2 
 

 

9e divisie afd. 6 

Didam 4  53-11 

Poona 5  47-25 

Ulftse BC 4 45-27 

BBS 5  38-42 

Varsseveld 2 28-44 

Spees Sj. 4 23-49 

BBS 7  14-50 

Dios 1 

 

Y-klasse afd. 3 

BBS R1  54-18 

Ruurlo R1  46-34 

Phido R1  42-22 

LBC ’72 R1 34-30 

Rianto R1  29-43 

BBS R2  25-47 

Ulftse BC R1 22-42 

Didam R1  20-36 
 

 

U19 afd. 3 

Varsseveld J1 32-8 

BBS J1  15-9 

Ulftse BC J1 1-31 

 

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


UBC 1 

Tegen koploper Culemborg 1 speelde team 1 een 

heel aardige wedstrijd, waaraan het 2 wedstrijd-

punten overhield. Na winst door Dave/Thijs van de 

1e game schakelden de Culemborgse heren een 

tandje bij, waardoor onze mannen het toch moesten 

afleggen. Femke/Tessa speelden verdienstelijk, 

verloren echter in 2 games. Dave tekende voor het 

eerste punt door winst in tweeën. Femke won 

overtuigend de 1e game (21-9), maar kon dat in de 

2e en 3e game geen vervolg geven. Thijs won de 1e 

game met 24-22 en had zijn tegenstander de 2e 

game in de tang, een mooie overwinning. Tessa is 

vooral bezig, spelplezier terug te vinden en verloor 

in tweeën. Beide mixen (Tessa/Dave en Femke/ 

Thijs) wisten de 1e game te winnen, helaas ging het 

voor beide mixen in de 3e game mis. Na een 

gevalletje corona bij tegenstander Harderwijk 1 

werd die wedstrijd vorige week woensdagavond 

alsnog ingehaald. Het werd door de 0-8 nederlaag 

een vervelende avond. Ons team kon de goede vorm 

van de pot tegen Culemborg niet benaderen en dat 

leverde onder de toeziende ogen van de aanwezige 

trainenden alleen in de singles van Dave (nipt verlies 

in tweeën) en Thijs (verlies in de 3e game: 10-21) en 

beide mixen (Tessa/Dave verlies in de 3e game met 

14-21, Femke/Thijs: 21-23, 17-21) bewonderende 

en goedkeurende blikken op. De wedstrijd in 

Wierden tegen Flits 1 werd vrijdagavond afgelast 

i.v.m. storm Eunice en moet op een nog nader te 

bepalen datum worden ingehaald. Zaterdagmiddag 

ontvangt ons eerste Beca 2000 1, waarvan eind 

september met 1-7 werd verloren. In eigen hal moet 

er toch meer te halen zijn. 
 

UBC 2 

Grotendeels lukte het team 3 in de thuiswedstrijd 

tegen Pluumke ’67 1 het vlekje van de met 1-7 

verloren uitwedstrijd weg te werken, want er werd 

met 5-3 gewonnen. In de dubbels kenden Frank/ 

Jacco en Berdien/Linda weinig problemen, want de 

tegenstanders werden in 2 games geklopt. Na 

verlies van de 1e game moest Jacco nog vol aan de 

bak, maar won onder toeziend oog van dochter Vita 

beide overige games. Linda was snel klaar en 

zegevierde eenvoudig in tweeën. Frank had pech dat  
 

hij de 2e game won, want zo moest hij nog een 3e 

game de baan op om die na wat onnavolgbare rally’s 

en de nodige oerkreten alsnog te verliezen. Ook 

voor Berdien was de tegenstandster een maatje te 

groot: verlies in 2 games. Terwijl Berdien/Jacco 

nipt in 2 games verloren, waren Linda/Frank vooral 

in de 3e game goed bij de les om de eindzege veilig 

te stellen: 21-11. De dag na storm Eunice trad 

team 2 in Hoogeveen aan tegen titelkandidaat 

Smash 1. Of de wind nog door de hal waaide, is de 

redactie niet bekend, team 2 droop wel met een  

1-7 nederlaag af. Alleen Sharon/Jacco sleepten 

via een overwinning in 2 games een puntje in de 

wacht. Gelet op de gamestanden waren de andere 

partijen niet eens zo slecht. Zo verloren Berdien/ 

Sharon in drieën. De overige partijen van Sander/ 

Frank, de singles van Jacco, Sharon, Frank en 

Berdien en de mix van Berdien/Sander gingen in 

tweeën naar de tegenstanders. Geruzied is er dit 

keer in ieder geval niet en gedronken en gegeten 

werd er na afloop ook nog, dus dat stelt weer 

gerust. Op 12 maart komt team 2 weer in actie 

met een thuiswedstrijd tegen Didam 1. 
 

UBC 3 

Het derde reisde voor de herstart midweeks naar 

Zutphen voor de wedstrijd tegen Rianto 1. Frank 

was aan de playlist toegevoegd ter vervanging van 

Bart en Dave ter V., en ook Sandra ontbrak i.v.m. 

haar zwangerschap. Frank/Vincent maakten het 

spannend en wonnen de 3e game met 24-22. Kim/ 

Barbara liepen al na de verloren 1e game (4-21) 

achter de feiten aan en maakten dat in de 2e game 

net niet goed. Daarna was het aan Frank om te 

laten zien, waarom hij mee was gevraagd, ook nu 

won hij de 3e game, alleen een stuk makkelijker 

dan de dubbel: 21-7. Kim kon net geen 3e game 

afdwingen, verloor na verlies van de 1e game de 2e 

met 23-25. Vincent en Barbara konden in hun 

singles geen potten breken en moesten de eer aan 

de tegenstanders laten, beide in 2 games. Frank 

wist dit keer in de mix met Kim niet nog een keer 

zijn kunstje te herhalen, want nu ging de 3e game 

wel verloren. Barbara/Vincent waren in tweeën 

kansloos. Volgende keer meer over de woensdag-

avondwedstrijd van team 3 tegen Almelo 2. 
 

UBC 4 

Team 4 begon de herstart van de competitie met 

een keurige 6-2 thuiszege op Varsseveld 2. 

Charles/Hans de N. trokken in de beslissende 3e 

game aan het langste eind (21-15). Gonnie/Nicole 

hadden voor hun partijwinst slechts 2 games 

nodig. De singles waren in 2 games een prooi voor 

beide Hansis en voor Nicole, die in 3 games haar 

tegenstandster de baas was. Alleen Gonnie moest 

in 2 games in haar tegenstandster de meerdere 

erkennen. De mixen werden over beide teams 

verdeeld: Delfden Nicole/Charles in 2 games het 

onderspit, Gonnie/Hans Nij hadden in 2 games 

weinig moeite met hun opponenten. Vier dagen 

later trad het team in Silvolde aan, waar in de 

door miscommunicatie eerder dit seizoen 

uitgestelde wedstrijd tegen Spees Sj 4 alsnog 

gelijk werd gespeeld. Terwijl beide Hansis de 

dubbel in de 3e game wonnen, moesten Gonnie/ 

Nicole de eer in de 3e game aan de Silvoldse dames 

laten. In de singles zorgden Hans de N. (in tweeën) 

en Nicole (in drieën) voor de punten. Gonnie en 

Hans Nij. verloren beide in 2 games. Ook in de 

mixen ging het gelijk op. Waar Nicole/Hans de N 

het niet redden, brachten Nicole/Hans Nij de 

stand weer in evenwicht. Team 4 maakte het 

herstartfeestje van hun competitie compleet met 

een 7-1 zege in Steenderen tegen BBS 7. Bij 

afwezigheid van beide Hansis was Rob als invaller 

opgetrommeld, en zoals eerder dit seizoen 

betaalde zich dat uit. Charles/Rob moesten na 

eenvoudige winst van de 1e game de 2e game bij de 

les blijven om deze met de nodige moeite te 

winnen (23-21). Gonnie/Nicole trokken in de 3e 

game aan het langste eind: 21-15. Terwijl Rob 

probleemloos in tweeën de voorsprong verder 

uitbouwde, kon Nicole na verlies van de 1e game  

(4-21) het tij net niet keren en verloor ook de 2e 

game nipt. Daarna werden alle potjes in 2 games 

door Charles en Gonnie in de singles en Nicole/Rob 

en Gonnie/Charles in de mixen in Ulfts voordeel 

beslist. Volgende week woensdag speelt team 4 

weer thuis tegen BBS 5. 
 

ATTENTIE SENIOREN: RESERVEER 9 APRIL: 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN EN FEESTAVOND 

UBC R1 

R1 boekte tegen Didam R1 het tweede gelijk spel 

van dit seizoen. Dat evenwicht speelde in alle 

onderdelen een belangrijke rol. Dat begon al in de 

singles. Tegenover de nipte winst in de 3e game van 

Peter V stond het verlies van Maarten, eveneens in 

de 3e game. Slaagde Ria er niet in de 3e game naar 

zich toe te trekken, Madelon bracht de stand via 

een zege in 2 games weer in evenwicht. Het 

mannendubbel Maarten/Peter V verloor in tweeën, 

het vrouwendubbel Ria/Madelon zorgde via winst 

in 2 games weer voor een gelijke tussenstand. Ria/ 

Peter V waren helaas niet bij machte de mix in de 

3e game in hun voordeel te beslissen. Madelon/ 

Maarten wonnen afgetekend in 2 games. Over de 

wedstrijd van woensdagavond tegen de Zelhemse 

koploper BBS R1 in het volgende Thuisnieuws 

meer. 
 

UBC J1 – Varsseveld J1 (0-8) 

Jeugd 1 ontmoette Varsseveld J1 voor de derde 

keer en ook nu werd er verloren. Toch wordt 

steeds beter tegenstand geboden. Mika, Lisa, Yara 

en Wobke gingen in de singles in 2 games onderuit. 

Ook de dubbels (Lisa/Mika, Wobke/Yara, 

Lisa/Yara en Wobke/Mika) gingen in 2 games  

verloren. Op termijn moet het meetrainen met de 

B-groep effect sorteren. 
 

UBC O1 – Pluumke ’67 O1 (3-2) 

Tegen Pluumke 67 O1 behaalde O1 een keurige 3-2 

overwinning. Helaas wist Thierry niet te winnen, 

maar gelukkig trok Lucas de stand weer gelijk. Na 

verlies van dubbel 1 (Bente/Thierry) in 3 pittige 

games, werden de afsluitende dubbels (Bente/ 

Lucas en Thierry/Lucas) in 2 games in het 

voordeel van UBC O1 beslist. 
 

UBC O2 – UBC O3 (2-3) 

Volop spanning en veel strijd in het onderonsje 

tijdens de trainingsavond vanaf 18:30 uur op 9 

februari. O3 ging via zeges van Len en Sem op 

Jesse en Lenn met de singles aan de haal. Daarna 

waren er twee overwinningen in de dubbels voor 

Wout/Jesse tegen Fayen/Kim en Wout/Lenn 

tegen Fayen/Len. Tot slot waren Kim/Sem in 2 

games Jesse/Lenn de baas. Goed werk, kids!!! 
 



 

 

 

 


