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Het blijven rare tijden met een vernietigende oorlog aan de oostelijke rand van onze Westerse wereld, met nog steeds de aanwezigheid van het gelukkig minder ziekmakende corona-virus, met daarnaast eindelijk 

een wat zonnigere aanblik van dat wat gaat groeien en bloeien. Wij badmintonners moeten ons in die context staande zien te houden. Hoewel ons eerste tegen tegenstanders als Culemborg, Harderwijk en Almere 

best aardige resultaten boekte en tegen Beca 1 vorige week zelfs gelijk speelde, lijkt degradatie onafwendbaar. Team 2 staat in de middenmoot en onderneemt verwoede pogingen Pluumke uit Winterswijk in de 

komende wedstrijden te achterhalen. Team 3 hoeft zich noch om het kampioenschap, noch om degradatie zorgen te maken. Het vierde staat op een keurige tweede plaats zonder verder uitzicht op het 

kampioenschap en kan dus ook freewheelend richting einde van het seizoen. R1 is in een verwoede strijd verwikkeld om niet laatste in de poule te eindigen en houdt voorlopig twee teams onder zich. J1 maakte dan 

misschien qua stand op de ranglijst geen stappen voorwaarts, maar boekt wel degelijk speltechnisch vooruitgang. Tot slot blijven de opstapteams enthousiast trainen en spelen. Of de wedstrijd vanmiddag van 

team 1 tegen Amersfoort 4 wordt gespeeld, was bij het ter perse gaan van dit Thuisnieuws nog niet duidelijk. Corona gooit bij ons eerste wat roet in het eten. Waarschijnlijk treedt dus alleen team 2 in het 

strijdperk. 

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

Woensdag: 

UBC 4 – Poona 5 
 

Donderdag: 

BBS J1 – UBC J1 
 

Vrijdag: 

Eefde 1 – UBC 3 

 

Zaterdag: 

UBC 1 – Amersfoort 4 

UBC 2 – Didam 1 

 

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 10-5 

Varsseveld O1 1-19 
 

In Opstapteam 1 spelen 

Chloë, Elise, Bente, Lucas 

en Thierry 
 

O-comp. Gr.3, poule A 

Phido O1  29-1 

Ulftse BC O3 16-14 

Ulftse BC O2 14-21 

Shuttle Up 81 O2 5-10 

Poona O2  1-19 
 

In Opstapteam 2 spelen 

Pim, Jesse. Lenn en Wout 
 

In Opstapteam 3 spelen  

Kim, Fajen, Len en Sem. 

 

 

2e divisie afd. 1 

Culemborg 1 69-27 

Harderwijk 1 59-45 

Almere 4  53-43 

Amor GS 2 45-43 

Amersfoort 4 45-51 

Beca 2000 1 42-46 

Flits 1  39-57 

Ulftse BC 1 24-64 

 

4e divisie afd. 3 

Smash Ho’veen 1 70-26 

Beca 2000 5 63-33 

Pluumke 67 1 58-46 

Ulftse BC 2 50-38 

Denekamp 1 37-43 

Poona 1  35-69 

Harderwijk 2 33-47 

Didam 1  22-66 

 

6e divisie afd. 5 

t Pluumpje 1 46-18 

Rianto 1  34-30 

Ulftse BC 3 32-32 

Orion 3  31-41 

Almelo 2  31-41 

Eefde 1  26-38  

Phido 2 teruggetrokken 
 

 

9e divisie afd. 6 

Didam 4  61-11 

Ulftse BC 4 51-29 

Poona 5  47-25 

BBS 5  43-53 

Varsseveld 2 28-52 

BBS 7  25-55 

Spees Sj. 4 25-559 

Dios 1 teruggetrokken 

 

Y-klasse afd. 3 

BBS R1  68-28 

Ruurlo R1  56-40 

Phido R1  49-31 

LBC ’72 R1 46-34 

Didam R1  32-40 

Ulftse BC R1 32-56 

BBS R2  31-57 

Rianto R1  30-58 
 

 

U19 afd. 3 

Varsseveld J1 40-8 

BBS J1  15-9 

Ulftse BC J1 1-39 

 

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


UBC 1 

Ons eerste kwam twee weken geleden tegen het 

Arnhemse Beca 2000 1, waarvan eind september 

met 1-7 werd verloren, in eigen hal met een gelijk 

spel een stuk beter voor de dag. Koen was hersteld 

van zijn enkelblessure en van corona en dus ook 

weer van de partij. Na eenvoudige winst van de 1e 

game moest hij met Thijs in de 2e game nog alle 

zeilen bijzetten met partijwinst als resultaat. 

Femke/Tessa waren in 2 games de mindere. Ook 

Dave moest in zijn single vol aan de bak en trok in 2 

spannende games aan het langste eind. Femke had 

de nodige moeite met haar talentvolle tegen-

standster en ook Tessa kon geen potten breken, 

beide verlies in tweeën. Thijs kende in 2 games geen 

problemen met zijn opponent en zo was de stand 

weer in evenwicht. Die lijn werd in de mixen 

doorgetrokken: Tessa/Dave waren net iets te sterk 

voor hun tegenstanders, Femke/Koen redden het 

net niet. Toch weer een keer lachende gezichten na 

dit gelijk spel. Uit tegen Almere 4, de enige 

overwinning van dit seizoen voor team 1, kon dit 

huzarenstukje niet worden herhaald. Er werd met 

5-3 verloren, geen onaardig resultaat in een 

wedstrijd, waarin Tessa en Koen ontbraken. Dave/ 

Thijs scoorden na verlies van de 1e game toch weer 

een ruime voldoende, want de 2e en 3e game werden 

gewonnen. Invalster Sharon had samen met Femke 

geen schijn van kans en verloren in tweeën. Dave 

maakte het in zijn single weer spannend, maar won 

wel weer, dit keer met 22-20 in de 3e game. Sharon 

en Femke boden aardig tegenspel, maar konden 

twee nederlagen in hun singles niet voorkomen. 

Thijs was dicht bij een overwinning, maar moest aan 

het eind van de beslissende 3e game toch buigen: 

16-21. Sharon was niet voor nop meegereisd, want 

aan de zijde van Dave won zij de mix in 2 games. 

Ook Femke/Thijs waren een zware dobber voor de 

Almeerse tegenstanders en verloren nipt in 3 

games. Vanmiddag speelt ons eerste tegen 

Amersfoort 4 de laatste thuiswedstrijd van dit 

seizoen. Gezien de 0-8 uitnederlaag in oktober 

zouden er onder de teamleden revanchegedachten 

kunnen leven. Dat lijkt de Thuisnieuwsredactie geen 

verkeerd uitgangspunt. 
 

UBC 2 

Ook team 2 speelt vanmiddag tegen hekkensluiter 

Didam 1 de laatste thuiswedstrijd op de zaterdag-

middag. Er volgt volgende week woensdagavond nog 

een inhaalwedstrijd thuis tegen Denekamp 1, 

waarna voor het tweede de competitie eindigt met 

een uitwedstrijd in Westervoort tegen Beca 5. 
 

UBC 3 

Had team 3 eerder dit seizoen in Almelo nog met 

5-3 gewonnen, in de thuiswedstrijd moest men 

zich met 5-3 gewonnen geven. Het begon nog 

aardig met een zege in 3 games voor Bart/Vincent. 

Ondertussen hadden Kim/Barbara al in 2 games 

verloren. Ook Rick was niet bij machte het zijn 

tegenstander lastig te maken, verlies in tweeën. 

Kim zorgde via winst in 2 games weer voor een 

gelijke stand. Vincent speelde een wisselvallige 

singel die hij in 3 games verloor. Ook Barbara 

maakte het spannend en moest de eer in de 3e 

game met 21-23 aan haar tegenstandster laten. 

Wisten Kim/Rick hun mix in 2 games te winnen, 

Barbara/Vincent hadden weinig in de melk te 

brokkelen en zo was het verlies een feit. Of het 

derde gisteravond in Eefde aan de positieve kant 

van de score is gebleven, lezen we in het volgende 

Thuisnieuws. 
 

HALLO SENIOREN, geef je uiterlijk 26 maart op: 
 

9 APRIL 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

CLUBAVOND 
 

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. 

 

UBC 4 

Tegen BBS 5 behaalde team 4 met 6-2 de vijfde 

overwinning van dit seizoen. Wegens afwezigheid 

van Charles en Hans Nij was Rob weer bereid 

gevonden als invaller op te treden. Ook dit keer 

leverde dat weer de nodige wedstrijdpunten op. In 

de dubbel echter nog niet, want die ging met Hans 

de N in 3 games nipt verloren. Gonnie arriveerde 

na een late vergadering op haar werk wat aan de 

late kant, maar dat weerhield haar er niet van de 

dubbel met Nicole zonder noemenswaardige 

problemen over de streep te trekken. Daarna 

volgden 4 single-overwinningen voor Hans, Rob, 

Gonnie en Nicole. Laatstgenoemde moest nog het 

hardst aan de bak, maar won na winst van de 1e ook 

de 2e game in de verlenging. Terwijl Nicole/Rob in 

2 games probleemloos overeind bleven, moesten 

Gonnie/Hans de N de eer in 3 spannende games 

aan de Hengelose tegebstabders laten. 

Meer over de thuiswedstrijd van woensdagavond 

tegen Poona 5 in het volgende Thuisnieuws. 
 

UBC R1 

In de thuiswedstrijd tegen koploper BBS R1 uit 

Zelhem ging R1 met een gelijk spel aan de haal, 

voorwaar een aardig resultaat! Nadat Peter K. in 2 

games aan de kant was gezet, wist Peter V. zijn 

single in 2 games te winnen. Ria was niet in staat 

haar partij winnend af te ronden en verloor in 

tweeen. Madelon maakte gehakt van haar tegen-

standster, die in 2 games 11 punten meekreeg. 

Beide Peters legeden in 2 games het loodje. Ria/ 

Madelon wonnen in 2 games, waarvan de 1e game 

met 26-24. De mixen werden over beide teams 

verdeeld. Ria/Peter K scoorden in 2 games samen 

17 punten, Madelon/Peter V. gunden hun tegen-

standers in totaal ook 17 punten. Thuis tegen 

Phido R1 

Een dag later (!!!) toog R1 met Thea als invalster 

en debutante aar Vorden voor de wedstrijd tegen 

BBS R2. Peter V. kwam na de verloren 1e game  

(25-27) op stoom en won beide overige games. 

Maarten had vooral de 2e game geen antwoord op 

het spel van zijn tegenstander en verloor. Ria 

bracht R1 weer op voorsprong via winst in tweeen. 

Thea speelde heel verdienstelijk en verloor in 2  
 

games. Beide dubbels gingen naar de Vordense 

tegenstanders. Pter V/Maarten verloren in 3 

games, Rioa/Thea in 2 games. Ria/Peter V. wonnen 

na de 1e game ook de 2e, alleen wel in de 

verlenging: 23-21. Thea/Maarten lukte het niet om 

een gelijk spl af te dwingen, want zij gingen in 2 

games kopje onder. 23 maart speelt R1 nog uit in 

Zutphen voordat eind maart en begin april de 

laatste thuiswedstrijden gepland staan. 
 

Varsseveld J1- UBC J1 (8-0) 

Jeugd 1 ontmoette Varsseveld J1 dit seizoen voor 

de vierde keer en ook nu werd er verloren, maar 

met twee driegamers timmerden Lisa (in haar 

single) en Lisa/Yara in de dubbel aan de weg. Mika 

en Merijn boden prima tegenspel, maar moesten de 

eer aan de tegenstanders laten. Ook Yara verloor 

haar single in tweeën. Tot slot gingen de dubbels 

b=van Mika/Merijn, Lisa/Mika en Yara/Merijn in 2 

games verloren. J1 speelde donderavond in 

Steenderen de eerste van nog drie te spelen 

wedstrijden tegen BBS J1. In het volgende Thuis-

nieuws meer over die wedstrijd. 
 

Opstapteams 

Voor onze opstapteams staan er nog wel een aantal 

afgelaste wedstrijden op het programma, maar 

precieze data staan niet vast. Het gaat om de 

volgende wedstrijden: 

 

Varsseveld O1 – UBC O1 

Shuttle Up 81 O1 – UBC O1 

 

Shuttle Up 81 O2-UBC O2 

 

Shuttle Up 81 O2-UBC O3 

UBC O3 – Poona O2 

 



 

 

 

 


