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Voor ons eerste ging het seizoen als een nachtkaars uit. In anderhalve week twee uitwedstrijden spelen met een door corona half fit team, waarvan ook nog eens een wedstrijd op dinsdagavond in Groningen en 

een uitgestelde vrijdagavond wedstrijd in Wierden, bleek geen haalbare kaart. Daar kwam nog bij dat Amersfoort niet op het voorstel inging, de thuiswedstrijd naar 26 maart te verplaatsen. Welke gevolgen de 

terugtrekking van team 1 heeft, blijft nog onzeker. Degradatie was sowieso al onontkoombaar, dus we gaan ervan uit dat team 1 volgend jaar in de 3e divisie uitkomt. Team 2 eindigde de competitie via een aardige 

eindsprint op plek 2 en mag zich de kampioen van de Achterhoek noemen, het liet zowel Pluumke 1 uit Winterswijk, Poona 1 uit Gaanderen en Didam 1 achter zich!!l Team 3 en 4 eindigden in hun afdelingen op een 

verdienstelijke derde plaats. Recreanten 1 is, nadat het de laatste jaren steevast als hekkensluiter eindigde, nu keurig op de zesde plaats geëindigd. Alleen Jeugd 1 kwam in een poule van drie en een driedubbele 

competitie niet van de laatste plaats af, verbeterde in de loop van de competitie echter wel de score met de nodige procenten. De opstapteams tot slot gingen in een bij vlagen door wijzigingen in het 

speelschema rommelige competitie via veel enthousiasme (zowel bij de kids als bij de ouders) vooral in speltechnisch opzicht behoorlijk vooruit. Dank daarbij ook vooral aan de trainers en begeleiders !!!! 
 

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

ULFTSE BC organiseert op 

ZONDAG 15 MEI 2022 van 09:00-20:00 uur 
 

INTERNATIONALE FRED BESSELINK TOERNOOI 
 

Categorie 3 (2e divisie of lager) 

Categorie 5 (4e divisie of lager) 

Categorie 7 (6e divisie of lager) 

Categorie 9 (8e divisie of lager) 
 

SCHRIJF JE UITERLIJK 1 MEI IN, VOL IS VOL 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

 OP NAAR DE KANTINE VOOR EEN DRANKJE, BITTERBAL OF PATAT!!!! 
 

  
 

O-comp. Gr. 2, poule A 

Shuttle Up 81 O1 23-12 

Ulftse BC O1 20-15 

Pluumke ‘67 O1 17-13 

Varsseveld O1 5-25 
 

In Opstapteam 1 spelen 

Chloë, Elise, Bente, Lucas 

en Thierry 
 

O-comp. Gr.3, poule A 

Phido O1  39-1 

Ulftse BC O3 16-14 

Ulftse BC O2 15-25 

Shuttle Up 81 O2 14-16 

Poona O2  1-29 
 

In Opstapteam 2 spelen 

Pim, Jesse. Lenn en Wout 
 

In Opstapteam 3 spelen  

Kim, Fajen, Len en Sem. 

 

 

2e divisie afd. 1 

Culemborg 1 65-31 

Almere 4  52-44 

Harderwijk 1 48-48 

Beca 2000 1 46-50 

Amor GS 2 43-53 

Amersfoort 4 41-55 

Flits 1  41-55 

Ulftse BC 1 teruggetrokken 

 

4e divisie afd. 3 

Smash Ho’veen 1 83-29 

Ulftse BC 2 69-43 

Beca 2000 5 68-44 

Pluumke 67 1 62-50 

Denekamp 1 56-56 

Harderwijk 2 38-66 

Poona 1  38-74 

Didam 1  26-78 

 

6e divisie afd. 5 

t Pluumpje 1 56-24 

Rianto 1  41-39 

Ulftse BC 3 40-40 

Orion 3  37-43 

Almelo 2  34-46 

Eefde 1  32-48  

Phido 2 teruggetrokken 
 

 

9e divisie afd. 6 

Didam 4  78-18 

Poona 5  60-36 

Ulftse BC 4 57-39 

BBS 5  43-53 

Varsseveld 2 33-55 

BBS 7  31-65 

Spees Sj. 4 26-62 

Dios 1 teruggetrokken 

 

Y-klasse afd. 3 

BBS R1  82-30 

LBC ’72 R1 64-48 

Phido R1  59-37 

Ruurlo R1  57-47 

Didam R1  56-56 

Ulftse BC R1 46-66 

BBS R2  34-70 

Rianto R1  34-78 
 

 

U19 afd. 3 

Varsseveld J1 43-13 

BBS J1  25-15 

Ulftse BC J1 4-44 

 

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


UBC 1 

In een column van Raymond Willemsen in de 

Gelderlander konden we onlangs lezen dat sinds de 

coronapandemie sportiviteit niet alleen in het 

amateurvoetbal en volleybal, maar ook in het 

badminton ver te zoeken is. Dat werd onder het 

mom van vrije meningsuiting zonder verdere 

verificatie van de feiten aan het papier 

toevertrouwd. Onze trainer Bart werd geciteerd: 

“Bij ons staat plezier voorop. De afgelopen twee 

seizoenen waren al niet leuk door corona. We 

zouden nu nog drie wedstrijden moeten spelen in 

anderhalve week. Met een gehavende ploeg is dat 

onmogelijk.” In het kader van genuanceerde nieuws-

garing zou wat meer verdieping in de materie niet 

hebben misstaan. Maar met af en toe een 

zevenregelig verslag op de laatste pagina van het 

sportkatern op de maandag kun je ook weinig anders 

verwachten van een verslaggever, die zich 

nauwelijks nader informeert en alleen maar een 

beetje roeptoetert. 
 

UBC 2 

Team 2 speelde in competitieronde 11 tegen 

hekkensluiter Didam 1 en noteerde een 7-1 

overwinning. Frank/Sander kenden geen problemen 

met de slecht ingespeelde tegenstanders en 

moesten in 2 games slechts 17 punten toestaan. 

Sharon/Berdien hadden voor hun zege 3 games 

nodig. Frank, Sharon en Sander bouwden de voor- 

sprong verder uit via overwinningen, alle in 2 

games. Berdien verloor in tweeën en was, zo bleek 

achteraf, verantwoordelijk voor het enige 

tegenpunt. Of ze ook de bitterballen heeft 

betaald, is de Thuisnieuwsredactie niet bekend. 

Ook beide mixen (Sharon/Frank en Berdien/ 

Sander) waren een prooi voor het tweede. Vier 

dagen later werd op woensdagavond de uitgestelde 

wedstrijd tegen Denekamp 1 ingehaald en ook dat 

leverde een zege op: 6-2. Sander/Frank wonnen 

ook nu hun dubbel in 2 games. Linda/Berdien 

moesten zich in de beslissende 3e game gewonnen 

geven. Terwijl invaller Martin weinig van zijn 

tegenstander te duchten had (winst in tweeën), 

had Linda een pittige pot die ze in de 3e game 

verloor. Door een blessure van Franks tegen- 
 

stander in de single, konden al snel 2 punten (HE2 

en GD1) worden bijgeschreven. Tussendoor 

zorgden Sharon (winst in 2 games) en Sharon/ 

Martin (winst in 3 games) voor de 6-2 eindstand. 

In Westervoort sloot het tweede de competitie in 

stijl af met een klinkende 6-2 zege tegen Beca 5. 

Frank/Sander wisten twee spannende games in de 

verlenging te winnen: 23-21, 25-23. Sharon/Linda 

maakten het zich niet zo moeilijk en wonnen in 

tweeën. Daarna volgden singleoverwinningen voor 

achtereenvolgens Jacco, Frank en Sharon in 2 

games en Linda in 3 games. Beide mixen (Sharon/ 

Jacco in drieën en Linda/Sander in tweeën) waren 

een prooi voor de Arnhemse tegenstanders. Door 

deze eindspurt eindigt team 2 de competitie op de 

fraaie tweede plaats. Als beste tweede kan het 

maar zo zijn, dat team 2 zelfs nog voor promotie 

in aanmerking komt. 
 

UBC 3 

Het derde won in Eefde verrassend de op papier 

lastige uitwedstrijd in Eefde. Voor de verlies-

partijen tekenden Bart/Vincent in 2 games, en 

Dave (in drieën) en Rick (in tweeën) in de singles. 

Daartegenover stonden overwinningen voor Kim/ 

Barbara in 2 games, en Kim (in tweeën) en Barbara 

(in drieën) in de singles. Beide mixen (Kim/Dave en 

Barbara/Vincent) gingen in 2 games naar team 3. 

Het derde rondde de competitie af met een thuis-

wedstrijd tegen kampioen ‘t Pluumpje 1 uit 

Eerbeek. Bart/Vincent gingen na winst van de 1e 

game in de 2e en 3e game nog hard onderuit. Kim/ 

Barbara vochten zich via een 28-26 stand in de 2e 

game naar winst. Terwijl Dave niet echt in zijn 

spel kwam (verlies in tweeën), bracht Kim de stand 

in 2 games weer in evenwicht. Rick had niets in de 

melk te brokkelen en verloor in 2 games. Barbara 

wist net geen 3e game af te dwingen en verloor dus 

in 2 games. Noteerden Kim/Bart het derde 

wedstrijdpunt door een overwinning in 3 games, 

Barbara/Dave delfden in 2 games het onderspit. 

Team 3 zien we dus volgende jaar weer terug in de 

zesde divisie. 
 

 

UBC 4 

Ook in de laatste thuiswedstrijd van  het vierde 

tegen Poona 5 was Rob, inmiddels vaste invaller bij 

afwezigheid van Hans Nij en Charles, goed voor de 

uiteindelijke vijf wedstrijdpunten. Met Hans de N 

won hij in 2 games het HD, daarna zijn single en 

tot slot ook met Nicole de mix, dit alles in 2 

games. Ook Hans de N en Gonnie wonnen in 2 

games hun singles. Gonnie/Nicole moesten in 3 

games de eer aan de Gaanderse dames laten. 

Nicole wist net geen 3e game af te dwingen, verlies 

in tweeën. Gonnie/Hans de N speelden een matige 

mix, die in 2 games verloren ging. Toch was de 

zesde zege een feit. In Didam ging de laatste 

wedstrijd van het seizoen tegen de kampioen met 

1-7 verloren. Hans Nij/Rob waren niet bij machte 

de tegenstanders nog een game af te troggelen, 

verlies in tweeën dus. Gonnie/Nicole verloren met 

20-22 de noodzakelijk geworden spannende 3e 

game. De singles van Hans Nij, Gonnie en Nicole 

gingen allen in 2 games verloren. Rob redde de eer 

door singlewinst in tweeën. Samen met Nicole ging 

zijn mix in de 3e game met 18-21 verloren. Ook 

Gonnie/Hans Nij moesten voor de kampioenen 

buigen en verloren in 2 games. Met dank aan Rob, 

die regelmatig als invaller opdraafde, kon team 4 

toch nog terugkijken op een heel aardig seizoen. 
 

UBC R1 

In Zutphen liet recreanten 1 zijn eerste seizoens- 

overwinning noteren: 5-3. Maarten bleek in 

topvorm, want hij tekende voor een 100% score. 

Allereerst won hij in 2 games zijn single. daarna 

met Ben in drieën de dubbel en tot slot in tweeën 

met Madelon de mix. Beide overige winstpartijen 

waren voor de dames, want zowel Madelon als 

Lysanne zegevierden in 2 games. Vreemd genoeg 

ging hun dubbel in 3 games verloren. De twee 

andere verliespartijen waren Bens single en zijn 

mix met Lysanne, beide in 2 games. Afgelopen 

weken werden de thuiswedstrijden tegen LBC ’72 

R1 (3-5) en Didam R1. (6-2) ingehaald. Het invullen 

van de gamestanden was niet meer mogelijk, zodat 

we niet geinformeerd zijn over de winst- en 

verliespartijen. Het levert R1 wel een aardige 

zesde plaats in de eindrangschikking op. 
 

Varsseveld J1- UBC J1 (8-0) 

J1 speelde donderdagavond in Steenderen de 

eerste van nog drie te spelen wedstrijden tegen 

BBS J1. In dez wedstrijd boekte J1 met een 3-5 

nederlaag ook gelijk het beste resultaat van dit 

seizoen en kunnen we stellen dat oefening kunst 

baart. Nadat Mika en Lisa hun singles nog in 2 

games naar de tegenstanders zagen gaan, wist 

Merijn de ban te breken door winst in 2 games. 

Wobke had weinig in de melk te brokkelen en 

verloor in 2 games. Merijn/Mika scoorden in 2 

games het tweede wedstrijdpunt. Wobke/Lisa 

lukte het net niet een 3e game af te dwingen, want 

na verlies van de 1e game ging ook de 2e game met 

21-23 nipt verloren. De laatste twee dubbels 

werden netjes over beide teams verdeeld. Terwijl 

Wobke/Mika in 2 games verloren, zegevierden 

Lisa/Merijn in 2 games. Omdat voor de nog te 

spelen overige twee wedstrijden geen inhaaldata 

meer konden worden gevonden, worden die 

wedstrijden niet meer gespeeld. 

 

DAN NOG EVEN DIT: 

As. zaterdag staan voor de senioren de 

clubkampioenschappen gepland. zoals al in het 

begin van het seizoen is aangekondigd en ook 

tussentijds meerder malen naar de leden is 

gecommuniceerd. Helaas zijn er erg weinig 

aanmeldingen, niet alleen bij de A-groep, maar met 

name bij de B-groep. Blijkbaar is er weinig 

behoefte aan zo’n toernooi overdag.. Gelukkig zijn 

er wel de nodige aanmeldingen voor de clubavond 

met medewerking van de Quizmeesters vanaf 

19:30 uur. Dan verheugen we ons daar maar op.  

EN NIET TE VERGETEN DE BANANEN EN AA-

DRINK DONATIE OVERDAG VAN: 

 

 
 

René Nijenhuis 
TERBORG 

 



 

 

 

 


