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Vele UBC-ers hebben de afgelopen vier weken alweer de nodige bezoekjes aan de hal gebracht om te kijken of de vakantiekilootjes na zes weken zonder badminton-
activiteiten niet de overhand hebben genomen. Aan de trainingen heeft dat in ieder geval niet gelegen, want links en rechts werden veelvuldig kreten als “oeh”, “ah” of 
“ie” geslaakt, en dan was dat meestal niet van genot. We staan dan ook aan de vooravond van een nieuw seizoen, een mooi moment alvast vooruit te blikken. Hieronder de 
competitie-indeling voor de bondsteams en het recreantenteam. We zijn nog in afwachting van de indeling van de opstapteams, eind september. Uiteraard vullen we dan 
de informatie aan. Competitieronde 1 levert slechts uitwedstrijden op. Op 23 september volgt de eerste thuiswedstrijd, van team 3. 
 

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

Zaterdag: 
Leerdam 2 – UBC 1 
Icarus 1 – UBC 2 
 
Zondag: 
Spees Sj. 3 – UBC 4 

 

Woensdag: 
UBC 3 – Gova 5 

 

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

 

  
 

 

Mocht het je ontgaan zijn, tijdens de 
Algemene Ledenvergadering heeft het 
bestuur weer de oproep gedaan, om je te 
melden, als je je voor de club met sponsor-
werving wil bezighouden. Neem gerust met 
een van de bestuursleden contact op. 
Je wordt met open armen ontvangen !!! 

 

3e divisie afd. 2 
Gova 1 (Arnhem) 
Smashing 5 (Wychen) 
Flits 1 (Wierden) 
Stuban NSBC (Nijmegen) 
Ulftse BC 1 
IJsselstad 1 (Deventer) 
Leerdam 2 
Houten 1 

 

4e divisie afd. 3 
Denekamp 1 
Badminton Almelo 1 
Pluumke 67 1 (Winterswijk) 
Diok 2 (Enschede) 
Ulftse BC 2 
IJsselstad 2 (Deventer) 
Icarus 1 (Oldenzaal) 
Smash Hoogeveen 2 

 

6e divisie afd. 5 
Seepaerd 1 (’s Heerenberg) 
Rianto 1 (Zutphen) 
Poona 3 (Gaanderen) 
Mariken 6 (Nijmegen) 
Orion 3 (Enschede) 
Spees Sjuttel 1 (Silvolde) 
Ulftse BC 3 
Gova 5 (Arnhem) 

 

9e divisie afd. 6 
BBS 5 (Hengelo Gld.) 
Ulftse BC 4 
Poona 7 (Gaanderen) 
Didam 5 
Spees Sjuttel 3 (Silvolde) 
Pluumke 1 (Nijmegen Nrd.) 
Mariken 9 (Nijmegen Nrd.) 
 

 

Y-klasse afd. 2 
LBC ’72 R1 (Lichtenvoorde) 
BBS R2 (Vorden) 
BBS R1 (Zelhem) 
Didam R1 
Ruurlo R1  
Seepaerd R1 (’s 
Heerenberg) 
Ulftse BC R1 
 

 

Hier volgt nog info van de 
opstapteams. 
 

 

Hier volgt nog info van 
de opstapteams. 
 



 

UBC 1 
Graag roepen we nog even in herinnering dat het 
vorig seizoen voor team 1 in met een nachtkaars 
uitging. In anderhalve week moesten destijds twee 
uitwedstrijden gespeeld worden met een door 
corona half fit team. Op dinsdagavond werd men in 
Groningen verwacht, op vrijdagavond een wedstrijd 
in Wierden, en dat bleek geen haalbare kaart. Daar 
kwam nog bij dat Amersfoort niet op het voorstel 
inging, om een thuiswedstrijd te verplaatsen. Het 
gevolg was terugtrekking van team 1 uit de 
competitie. Degradatie was op dat moment door de 
stand op de ranglijst sowieso onontkoombaar. 
Vandaar dat ons eerste dit seizoen in de 3e divisie 
uitkomt. Flits 1 uit Wierden, dat afgelopen seizoen 
eveneens uit dezelfde 2e divisie als team 1 
degradeerde, lijkt met o.a. Sebastiaan Li in de 
gelederen op voorhand de belangrijkste gegadigde 
voor het kampioenschap. Een andere kandidaat voor 
het kampioenschap is IJsselstad 1, waar voormalig 
topper Tim Vaessen meespeelt. Uiteraard zijn 
Tessa, Femke, Inge, Dave, Thijs en Koen niet 
kansloos, maar alle kwartjes moeten wel goed 
vallen. Zaterdag start team 1 in Leerdam tegen het 
2e van de vereniging met dezelfde naam. Daar komt 
men zeker nog een aantal Leerdam-deelnemers aan 
ons toernooi van afgelopen mei tegen. Doe ze de 
groeten, maar wel met een nederlaag!!!! 
 

 

 

UBC 2 
Team 2 handhaafde zich in de 4e divisie met een 
keurige tweede plek. Door het wegvallen van Didam 
1 en Poona 1 is Pluumke ’67 1 uit Winterswijk de 
enige nog overgebleven regionale tegenstander. 
Voor Linda, Sharon, Berdien, Jacco, Frank, Sander 
en standby-speler Martin betreft het verder voor 
het merendeel Twentse tegenstanders. Ook team 2 
kan het (als iedereen heel blijft) in deze afdeling 
een aardig eind schoppen. Een goed begin as. 
zaterdagmorgen (ppppffff: 9:30 uur) in Oldenzaal 
tegen Icarus 1 is daarbij het halve werk. 
 

UBC 3 
Kim, Barbara, Sandra, Bart, Dave ter V, Vincent en 
Rick maken na hun verdienstelijke derde plaats in 
het vorig seizoen ook dit jaar weer hun opwachting 
in de 6e divisie. Evenals vorig jaar komt men het 
Zutphense Rianto 1 en het Enschedese Orion 3 
tegen. Nieuw zijn de buurtverenigingen Seepaerd 1, 
Poona 3 en Spees Sjuttel 1. Tot slot wachten nog 
ontmoetingen in Arnhem en Nijmegen. Over de 
krachtsverhoudingen valt nog weinig te zeggen en is 
vooral afhankelijk, hoe fit het team is en blijft. De 
start is as. woensdag, dan komt Gova 5 uit Arnhem 
op bezoek. Het is tevens de eerste thuiswedstrijd 
van een UBC-team in het nieuwe seizoen. 
Aanmoedigen mag!!! 
 

UBC 4 
Evenals vorig seizoen speelt het vierde in de 9e 
divisie. Naast wedstrijden in Gaanderen, Didam, 
Silvolde en Hengelo (G) zijn er wedstrijden in 
Nijmegen Nrd. (voorheen Lent). Het team bestaat 
uit Gonnie, Nicole, Rob, Hans de N en Hans Nij. 
Charles staat als reserve genoteerd. Ook zal het 
wellicht voorkomen dat recreanten als invaller 
zullen moeten fungeren. Ook team 4 opent zondag-
ochtend het seizoen in Silvolde tegen Spees Sj. 3. 
 

 

 

UBC R1 
In de Y-klasse, afd. 2 moet R1 dit jaar met 7 teams 
zien af te rekenen. Logisch dat er uit een ruim 
arsenaal spelers zal worden geput, namelijk Ria, 
Madelon, Lysanne, Linda K., Peter V., Ben, Maarten 
en nieuwkomers Bert en Bertie. Ria zal hier vast een 
leuke puzzel aan hebben, maar dat is haar wel 
toevertrouwd, zoals ook de planning van alle 
recreantwedstrijden bij haar in goede handen is. 
De tegenstanders uit Didam, Vorden, Zelhem, 
Ruurlo en Lichtenvoorde zouden bekend moeten 
zijn, nieuw is Seepaerd R1. De recreanten moeten 
op 27 september in Didam voor het eerst aan de 
bak, tegenstander is dan Didam R1.  
 

EN DAN NOG EVEN DIT 
Was het tijdens de jaarvergadering begin juli nog 
volstrekt onduidelijk, wanneer we nieuwe team-
kleding tegemoet konden zien, bleek dit thema 
begin augustus ineens in een stroomversnelling te 
geraken. Barbara had contact opgenomen met 
KWD Sport uit Doetinchem en al snel bleek dat dit 
bedrijf tot 2026 kwaliteitskleding van het merk 
Erima kon leveren. Er werd pasmateriaal besteld 
en op 17 en 24 augustus werden twee pasavonden 
georganiseerd. Velen hebben inmiddels het nodige 
aan shirtjes, broekjes, enz. besteld. De shirtjes 
zijn al voor de opdruk van het UBC-logo naar de 
drukker. Binnen afzienbare tijd zal dan de nieuwe 
kleding beschikbaar zijn. 

 
 

De oplettende lezer zal opgemerkt hebben dat de 
kleding niet al te veel afwijkt van onze oude 
kleding. Ook die kleding was van hetzelfde merk, 
dus mocht je niet voor nieuwe kleding hebben 
gekozen, je valt beslist niet uit de toon. 
 

 

Opstapteams 
Inge heeft 3 opstapteams voor de competitie 
opgegeven. Uiterlijk 2 oktober moeten daarvoor 
de inschrijfformulieren van deelnemende 
verenigingen binnen zijn, waarna men eind oktober 
de competitie van start wil laten gaan.  
 

Leeftijdsgroepen spelers: 
Spelers die op 31 december van het seizoen 
2022/2023 jonger zijn dan  
■ 18 jaar = groep 1 
■ 15 jaar = groep 2 
■ 10 jaar = groep 3 
■ 8 jaar = groep 4 
 

Voor de opstapcompetitie gelden o.a. de volgende 
gezamenlijke afspraken: 
• Men speelt 5 partijen: 2x een enkelpartij en 

3x een dubbelpartij. 
• Er wordt gespeeld volgens de reguliere telling 

met het rallypointsysteem: een partij is 
gewonnen als er twee games gewonnen zijn. 

• Een team bestaat uit minimaal 3 personen en 
maximaal 4, zodat iedereen 2 of 3 partijen 
kan spelen. Het maakt niet uit of dit 3 
meisjes of jongens zijn of 1 jongen en 2 
meisjes of 1 meisje en 2 jongens.  

• Er worden poules gemaakt van hooguit 5 
teams. Dus 4x uit en 4x thuis. 

• Wanneer men in een leeftijdsgroep een poule 
kan maken van 3 teams, dan gaan we er een 
dubbele competitie van maken. Dus ook 4x 
thuis en 4x uit. 

• Ieder team in de opstapcompetitie dient 
ervoor te zorgen dat er bij de wedstrijden 
altijd een begeleider aanwezig is. Het 
thuisspelende team zorgt voor de 
aanwezigheid van voldoende nylon shuttles. 

 

 



 


