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Al een aantal weken is uw Thuisnieuwsredactie in de Gelderlander naarstig op zoek naar informatie over de badmintoncompetitie. In het verleden was er meestal een artikel over de start van de competitie, met 

een vooruitblik op het nieuwe seizoen van een paar regioclubs. Natuurlijk gold onze focus daarbij ons cluppie: Ulftse BC. Trainer Bart had onlangs contact met een Gelderlander-medewerker met het aanbod om 

wekelijks in ieder geval iets over ons vlaggenschip te melden. Hij werd echter afgescheept met de mededeling, dat in het sportkatern sprake was van ruimtegebrek. Ook was het niveau, waarop team 1 tegenwoordig 

acteerde (3e divisie !!!), niet van dien aard, dat dat vermeldenswaard was. Gelukkig worden we wel wekelijks via datzelfde sportkatern over vier pagina’s verdeeld op de hoogte gehouden van de resultaten in het 

amateurvoetbal, van de hoofd- t/m de 5e klasse KNVB, incl. de standen in alle afdelingen van het zaterdag- en zondagvoetbal. Ook lezen we dat de hockeybuurvrouwen van HCOY wekelijks worden afgeschoten, dat 

er voor de regionale handbalteams allerlei valse competitiestarts gesignaleerd waren, dat er korfballers zijn die in de 3e klasse D voor de vierde keer op rij tegen een nederlaag aanliepen. Daar vallen natuurlijk de 

ongekend goede resultaten van team 1 (ongeslagen na 3 wedstrijden), team 2 (twee keer overwinningen met 8-0), team 3 (gelijk spel en 5-3 zege) en team 4 (drie zeges en een partij gemiddelde van 23-1) bij in het 

niet. Dus zullen UBC-geïnteresseerden het moeten doen met het Thuisnieuws, thuisgestuurd via de mail voor leden, sponsoren en adverteerders en ook vindbaar op de website. Lees maar gauw verder !!! 
 

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

Zaterdag: 

UBC 1 – Smashing 5 

UBC 2 – Almelo 1 
 

Zondag: 

Didam 5 – UBC 4 

 

 

Woensdag: 

UBC 3 – Orion 3 

UBC R1 – Seepaerd R1 

 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

 

ER WORDT NOG STEEDS AAN GEWERKT !!! 

 
 

3e divisie afd. 2 

Ulftse BC 1 19-5 

Flits 1  15-1 

Gova 1  14-10 

Leerdam 2 12-12 

Stuban 1  9-15 

Smashing 5 8-8 

IJsselstad 1 8-16 

Houten 1  3-21 
 

 

4e divisie afd. 3 

Ulftse BC 2 16-0 

Pluumke '67 1 14-2 

Diok 2  11-5 

Denekamp 1 9-7 

Icarus 1  8-169 

Almelo 1  7-9 

IJsselstad 2 6-10 

Smash Ho’veen  2 1-23 
 

 

6e divisie afd. 5 

Rianto 1  19-13 

Orion 3  18-6 

Poona 3  12-4 

Ulftse BC 3 9-7 

Mariken 6 4-4 

Gova 5  4-12 

Spees Sjuttel 1 4-20 

Seepaerd 1 2-6 
 

 

9e divisie afd. 6 

Ulftse BC 4 23-1 

Mariken 9 14-10 

Spees Sjuttel 3 9-15 

Didam 5  8-8 

Pluumke 1 6-2 

BBS 5  3-13 

Poona 7  1-15 
 

 

Y-klasse afd. 2 

BBS R1  18-6 

LBC ’72 R1 16-8 

Seepaerd R1 10-6 

Ulftse BC R1 6-2 

Didam R1  4-12 

Ruurlo R1  2-6 

BBS R2  0-16 
 

 

Hier volgt nog info van de 

opstapteams. 

 

 

Hier volgt nog info van 

de opstapteams. 
 



 

UBC 1 

De eerste thuiswedstrijd tegen IJsselstad 1 uit 

Deventer leverde team 1 (overigens zonder Thijs) 

een mooie 6-2 overwinning op. Met Tim Vaessen was 

een voormalig nationale topper te bewonderen. 

Dave had de lastige taak om het hem moeilijk te 

maken. Dat lukte mondjesmaat met als gevolg dat 

hij zijn single en de mix met Tessa aan de 

tegenstander(s) moest laten. Voortvarend werden 

de dubbels afgewerkt, hetgeen twee zeges  (Dave/ 

Koen en Femke/Inge) opleverde. Terwijl Dave dus 

zijn single niet in winst wist om te zetten, won 

Tessa zonder al te veel problemen in tweeën. Femke 

moest de 1e game na een ruime voorsprong toch met 

26-28 aan haar tegenstandster laten, maar pakte 

daarna de draad op en won uiteindelijk de 3e game 

afgetekend met 21-9. Ondertussen moest Koen alle 

zeilen bijzetten en trok in de beslissende 3e game 

met 21-19 toch aan het langste eind. Terwijl Tessa/ 

Dave er dus vooral de 2e game niet meer aan te pas 

kwamen, kenden Inge/Koen een moeilijke start: 

verlies met 19-21. De 2e en beslissende 3e game 

verliepen een stuk soepeler, want met twee keer 

21-13 trokken ze de mix naar zich toe. In 

competitieronde 3 werd hekkensluiter Houten 1 

met 7-1 aan de zegekar gebonden. Zonder Koen 

(afwezig i.v.m. het Rissewijck-mannenweekend) 

kenden Dave/Thijs via een 2 games overwinning een 

goede start. Femke/Inge waren nipt de mindere van 

de Houtense dames, verlies in tweeën. Naar later 

bleek, was dit ook de enige verliespartij. Dave en 

Tessa hadden in hun singles voor hun overwinningen 

nog 3 games nodig, de overige potjes (singles van 

Femke en Thijs, mixen van Tessa/Dave en Inge/ 

Koen) werden in 2 games in Ulfts voordeel beslist. 

Vanmiddag neemt team 1 het op tegen Smashing 5. 

Volgens Bartje zou dat een overwinning moeten 

opleveren, maar een shuttle heeft vele veertjes….. 
 

 

 

UBC 2 

In Hoogeveen was het tweede tegen hekkensluiter 

Smash 2 (dit keer zonder Frank, die moest ook 

opdraven voor het Rissewijck-mannenweekend en 

Berdien, die moest waarschijnlijk nog bijkomen van 

een modderbadje) andermaal goed bij de les, want 

ook nu werd met 8-0 gewonnen. Jacco/Sander 

wonnen probleemloos in 2 games, Sharon/Linda 

moesten eerst op stoom komen, maar wonnen 

gedecideerd de noodzakelijk geworden 3e game. 

Jacco, Sharon en Linda zegevierden in de singles in 

tweeën, Sander had 3 games nodig. Sharon/Jacco 

kenden een moeizame 1e game (22-20), de 2e was 

snel in de pocket (21-8). Bij Linda/Sander van 

hetzelfde laken een pak met een moeilijke start en 

zelfs verlies van de 1e game, hetgeen via winst in de 

2e en 3e game alsnog in een zege resulteerde. We 

zijn benieuwd of team 2 ook vanmiddag in de 

wedstrijd tegen Badminton Almelo 1 de nul kan 

houden. 
 

UBC 3 

Zondag startte voor het derde de competitie na de 

uitgestelde wedstrijden in ronde 1 en 2 in Nijmegen 

tegen Mariken 6 met een gelijk spel. Daar zag het 

na de dubbels en singles nog niet naar uit. Zonder 

Bart en Vincent moest het bij de heren van Dave 

ter V. en Rick komen. Het MD werd in 3 games 

verloren. Ook Barbara/Sandra legden in 2 games 

het loodje. Dave deed als eerste namens team 3 

iets terug en won na de 1e vooral de 2e game door 

een blessure van zijn tegenstander afgetekend met 

21-5. Daarna waren noch Rick noch Kim bij machte 

het tij te doen keren, beide verloren in tweeën. 

Barbara liet het in haar single op een 3e game 

aankomen, die ze echter moeiteloos won: 21-11. 

Haar overwinning was precies wat team 3 nodig had, 

want Kim/Dave ter V. (in drieën) en Sandra/Rick (in 

tweeën) wisten toch nog een gelijk spel te 

bewerkstelligen. Na de eerste thuiswedstrijd 

noteerde team 3 afgelopen woensdagavond tegen 

hekkensluiter Spees Sj. 2 een 5-3 overwinning. 

Bart/Vincent lieten een stroeve start (14-21) 

volgen door twee gewonnen games. Kim/Sandra 

verloren nipt in 2 games, ook nog eens telkens in de  
 

 

verlenging (21-23, 20-22). Terwijl Dave ter V. een 

degelijke partij in 2 games winnend afsloot, moest 

Barbara zich in 2 games gewonnen geven. Daarna 

volgden de singles van Vincent en Sandra. De eerste 

trok in 3 games aan het kortste eind, Sandra bracht 

de tussenstand via winst in tweeën weer in 

evenwicht. Team 3 maakte het in de mixen af, want 

zowel Kim/Bart als Barbara/Dave zegevierden in 2 

games. Zo blijft ook team 3 ongeslagen. Woensdag 

treedt team 3 weer thuis in het strijdperk tegen 

Orion 3. Vorig seizoen leverde dat nog een 

spannende wedstrijd op. Benieuwd of dat dit jaar 

ook aan de orde is. 
 

UBC 4 

Met welke ambitie team 4 de competitie is ingegaan 

is onduidelijk, feit is, dat men na de 7-1 overwinning 

in ronde 1 vervolgens zowel uit tegen BBS 5 (8-0) 

als thuis tegen Poona 7 (8-0) prima cijfers kan 

overleggen. In Hengelo (G) hadden Gonnie, Nicole, 

Hans de N. en Rob weinig games nodig om naderhand 

van de bitterballen te genieten. De dubbels en de 

singles werden allemaal in 2 games gewonnen. 

Terwijl Gonnie/Hans de 1e game van hun mix nog aan 

de tegenstanders moesten laten, zetten ze alsnog 

de partij naar hun hand, een overwinning in drieën. 

Nicole/Rob lieten dat niet gebeuren en zegevierden 

in tweeën. Tegen Poona 7 waren te elfder ure 

Barbara en Sandra opgetrommeld i.v.m. corona bij 

zowel Nicole (in een gevorderd stadium) als bij 

Gonnie (beginnende klachten). Of het aan de 

invalsters lag, is niet duidelijk, maar de tegenstand 

van Poona 7 was heel matig. Alle partijen werden in 

no time gespeeld en allemaal in 2 games beslist. 

Beide Hansis gunden hun opponenten in 2 games 

welgeteld 16 punten, Barbara/Sandra waren met 18 

punten iets milder voor de dames. De singles 

hadden ook nauwelijks iets om het lijf met voor 

Hans de N. in totaal 20, voor Barbara 30, voor Rob 

8 en voor Sandra 26 punten tegen. Barbara/Hans 

Nij en Sandra/Rob zegevierden ook in de mixen. Zo 

staat team 4 met ruime voorsprong bovenaan. We 

zijn benieuwd of men morgen in alle vroegte tegen 

Didam 5 op meer tegenstand kan rekenen. Daarover 

volgende keer meer. 
 

 

UBC R1 

Met de debuterende Bertie en Bart mochten de 

recreanten op 27 september in Didam voor het 

eerst aan de bak. Samen met de dames Ria en 

Lysanne leverde dat een 6-2 overwinning op. Bertie 

was in een degelijke pot zijn tegenstander in 2 

games de baas. Maarten maakte er een spannende 

wedstrijd van, die hij in de 3e game met 21-18 naar 

zich toetrok. Ook Ria had een geduchte tegen-

standster en ging tenslotte na winst van de 1e game 

(24-22) in beide overige games alsnog kopje onder. 

Lysanne was in 2 games een maatje te groot voor de 

Didamse dame. Het MD (Bertie/Maarten) kende 

met de gamestanden 8-21, 21-7 en 16-21 in Didams 

voordeel een grillig verloop. Ria/Lysanne hadden de 

1e game nog de nodige moeite (24-22), wonnen de 2e 

game probleemloos. Via winst in 2 games in de mixen 

(Lysanne/Bertie en Ria/Maarten) werd de 6-2 

eindstand bereikt. As. woensdag speelt R1 zijn 

eerste thuiswedstrijd tegen Seepaerd R1. 
 

Opstapteams 

Door de grote animo heeft Inge uiteindelijk 4 

opstapteams voor de competitie opgegeven. 

Uiterlijk 2 oktober moesten daarvoor de 

inschrijfformulieren van deelnemende 

verenigingen binnen zijn. We gaan ervan uit dat 

momenteel de laatste hand wordt gelegd aan de 

planning van de wedstrijden. Eind oktober zou de 

competitie van start moeten gaan. Nog even 

geduld dus !!!!! 
 

 
 



 


