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Dat was een veelbelovende start van de competitie!!! Team 1, 2 en 4 kwamen in ronde 1 als bezetenen uit de startblokken met een 8-0 overwinning (team 2), een 7-1 

overwinning (team 4) en een 6-2 overwinning (team 1), en dat allemaal in uitwedstrijden. Verderop wat meer detailinformatie. Vandaag de eerste thuiswedstrijd voor ons 

eerste met een tegenstander, die weliswaar de eerste wedstrijd verloor, maar wel met een klasbak in de gelederen. Vrijdagavond speelt team 4 in Hengelo (G) tegen 

BBS 5, dinsdag maakt R1 zijn opwachting in Didam. 

Trouwens, 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 

sponsorwerving wil bezighouden. Neem gerust met een van de bestuursleden contact op. Je wordt met open armen ontvangen !!! 
 

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

Vrijdag: 

BBS 5 – UBC 4 

 

Zaterdag: 

UBC 1 – IJsselstad 1 

 

Dinsdag: 

Didam R1 – UBC R1 

 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

 

Er wordt aan gewerkt !!! 

 
 

3e divisie afd. 2 

Flits 1  8-0 

Ulftse BC 1 6-2 

Smashing 5 5-3 

Gova 1  4-4 

Stuban 1  4-4 

IJsselstad 1 3-5 

Leerdam 2 2-6 

Houten 1  0-8 
 

 

4e divisie afd. 3 

Pluumke '67 1 8-0 

Ulftse BC 2 8-0 

Almelo 1  5-3 

Denekamp 1 4-4 

Diok 2  4-4 

IJsselstad 2 3-5 

Icarus 1  0-8 

Smash H’veen  2 0-8 
 

 

6e divisie afd. 5 

Rianto 1  13-3 

Poona 3  6-2 

Seepaerd 1 2-6 

Gova 5  2-6 

Spees Sjuttel 1 1-7 

Mariken 6 

Orion 3 

Ulftse BC 3 
 

 

9e divisie afd. 6 

Mariken 9 7-1 

Ulftse BC 4 7-1 

Spees Sjuttel 3 1-7 

Poona 7  1-7 

BBS 5 

Didam 5 

Pluumke 1 
 

 

Y-klasse afd. 2 

BBS R1  6-2 

Didam R1  2-6 

LBC ’72 R1 

BBS R2 

Ruurlo R1  

Seepaerd R1 

Ulftse BC R1 
 

 

Hier volgt nog info van de 

opstapteams. 

 

 

Hier volgt nog info van 

de opstapteams. 
 



 

UBC 1 

Team 1 startte afgelopen zaterdag in Leerdam 

tegen het 2e van de vereniging met dezelfde naam 

met een keurige 6-2. De uitslag doet vermoeden dat 

de overwinning vrij probleemloos tot stand kwam, 

maar niets is minder waar. Er waren vijf driegamers 

bij, hetgeen aangeeft dat er wel degelijk hard om 

de punten is gevochten. Koen/Thijs trokken met 

pijn en moeite de beslissende 3e game met 21-19 

naar zich toe tegen de tegenstanders die in mei 

tijdens het UBC-toernooi nog de HD5 hadden 

gewonnen. Ook Femke/Inge moesten vol aan de bak,  

delfden helaas in de 3e game met 15-21 het 

onderspit. Daarna sloegen Dave en Tessa in hun 

singles het eerste gaatje. Dave won in 2 games, 

Tessa knokte zich na verlies van de 1e game via 

winst in de 2e en 3e game alsnog naar de overwinning. 

Thijs had weinig in de melk te brokkelen en verloor 

in 2 games. Femke kende in haar single een prima 

seizoenstart en won afgetekend in tweeën. Beide 

mixen (Tessa/Dave en Inge/Koen) kenden een 

moeizaam begin door verlies van de 1e game, beide 

met 20-22. Zowel mix 1 als mix 2 maakten het 

verlies van de 1e game in de twee volgende games 

toch nog goed en zo was de 6-2 zege een feit. 

Vanmiddag komt IJsselstad 1 uit Deventer op 

bezoek, dat de eerste wedstrijd met 3-5 verloor. 

Met Tim Vaessen is een voormalig nationale topper 

te bewonderen. Benieuwd hoe de onzen o.a. tegen 

hem uit de verf komen. 

 

 
 

 

UBC 2 

Wat een opening van het nieuwe seizoen voor het 

tweede: 8-0 tegen Icarus 1. En dat op een 

zaterdagmorgen, begintijd 9:30 uur in Oldenzaal. 

Toch ook niet naast de deur. Helemaal van een leien 

dakje ging het echter niet. Ook team 2 moest in 4 

potjes diep gaan. Frank/Sander hadden weinig 

moeite met hun tegenstanders en zegevierden in 2 

games. Na verlies van de 1e game wisten Sharon/ 

Berdien beide overige games wel in hun voordeel te 

beslissen. Jacco had het ook niet gemakkelijk, maar 

won wel nipt in tweeën. Zowel bij Sharon als bij 

Sander ging de 1e game naar de tegenstander, 

waarna beiden in game 2 en 3 aan het langste eind 

trokken. Linda liet het zover niet komen en won in 

tweeën. Linda/Jacco wonnen eenvoudig de 1e game, 

en ook de 2e game was voor hun, alleen wat minder 

soepel. Bij Berdien/Frank ging het er een stuk 

spannender aan toe. De beslissende 3e game werd 

met 21-19 gewonnen. Zo kwam er een einde aan een 

succesvol uitje naar Oldenzaal. Team 2 slaat 

competitieronde even over en speelt volgende week 

zaterdag in Hoogeveen tegen Smash 2. 
 

 

UBC 3 

De eerste thuiswedstrijd van team 3 werd te 

elfder ure op verzoek van tegenstander Gova 5 

verplaatst naar 9 november. Omdat ook de 

wedstrijd van competitieronde 1 verzet is, wacht 

team 3 nog steeds op de start van het nieuwe 

seizoen. Dat is dan volgende week zondag in 

Nijmegen tegen Mariken 6. 
 

 

UBC 4 

Team 4 opende zondagochtend het seizoen in 

Silvolde tegen Spees Sj. 3 met een bliksemstart:  

7-1 winst. En dan moet je bedenken dat bij de heren 

reserve Charles en recreantinvaller Ben hun 

opwachting maakten, want beide Hansi’s (de N. en 

Nij.) en Rob waren om uiteenlopende redenen 

verhinderd. Al te spannend ging het er ook niet aan 

toe, want zeven partijen werden in 2 games beslist. 

Alleen Nicole/Charles moesten de 1e game van hun 

mix afstaan, waarna ze beide overige games alsnog 

over de streep trokken. Alleen Ben was niet tegen 

zijn Silvoldse tegenstander opgewassen: verlies in 

tweeën. Winst was er in de dubbels voor Charles/ 

Ben en Gonnie/Nicole, in de singles voor Charles, 

Gonnie en Nicole en ook in de mix van Gonnie/Ben. 

Hoe team 4 het er gisteren tegen BBS 5 vanaf 

heeft gebracht, lezen we in het volgende 

Thuisnieuws. 
 

UBC R1 

De recreanten moeten op 27 september in Didam 

voor het eerst aan de bak, tegenstander is dan 

Didam R1. Uit goed ingelichte bron hebben we 

vernomen dat Bert en Bertie debuteren, aangevuld 

met de dames Ria en Lysanne, die natuurlijk al wat 

langer meedraaien. Over het resultaat later meer! 

 
 

 
 

 

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. 

 

 



 


