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Het was een paar weken ogenschijnlijk stil aan het badmintonfirmament. Als fervente lezer van het Thuisnieuws heeft u dat ook een paar weken gemist of tevergeefs gezocht in de spambox. Maar we zijn er 

weer. Er is het nodige gebeurd. En er staat het nodige te gebeuren. Drie teams draaien bovenin mee. We maken u vooral attent op de zaterdagmiddag 19 november. Dan ontvangen ons eerste en tweede de 

medekoplopers Flits 1 uit Wierden en Pluumke ‘67 1 uit Winterswijk. Een mooi moment om te kijken of we met beide teams echt mee gaan doen om het kampioenschap. 

En dan natuurlijk de start van de opstapcompetitie, waar we al een aantal weken gespannen op wachten. Vorig weekend was het zover. We stellen de teams even aan u voor. In UBC O1 spelen Lucas, Merijn en 

Rinus. Zij spelen in hun leeftijdscategorie een aantal wedstrijden tegen Poona O1. In UBC O2 maken Chloë, Len en Sem hun opwachting. Zij spelen in de Opstapcompetitie, groep 2B in een poule met vier 

tegenstanders. UBC O3 bestaat uit Wout, Pim, Lenn en Jesse en komen in hun poule ook Fajen, Fenne en Kim tegen, die samen UBC O4 vormen. Beide teams komen evenals twee andere teams uit de regio uit in 

Opstapcompetitie, groep 3A. Vandaag beginnen UBC O1 (thuis), UBC O2 (uit) en UBC O4 aan hun competitie. We wensen hun veel succes, evenals de overige UBC-teams in hun uitwedstrijden. 
 

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

Woensdag: 

UBC 3 - Gova 5 

 

Vrijdag: 

Denekamp 1 – UBC 2 

 

Zaterdag: 

UBC O1 – Poona O1 

UBC O4 – Seepaerd O1 

Poona 3 – UBC 3 

Poona O3 – UBC O2 
 

Zondag: 

Gova 1 – UBC 1 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

 

 
 

Opstapcomp. groep 1 

UBC O1 

Poona O1 

 

3e divisie afd. 2 

Flits 1  34-6 

Ulftse BC 1 32-8 

Leerdam 2 22-18 

Gova 1  19-21 

Stuban 1  16-24 

Smashing 5 14-26 

IJsselstad 1 13-27 

Houten 1  10-30 
 

 

4e divisie afd. 3 

Ulftse BC 2 28-4 

Pluumke '67 1 25-15 

Denekamp 1 24-16 

Diok 2  22-18 

Icarus 1  17-23 

IJsselstad 2 15-17 

Almelo 1  11-29 

Smash Ho’veen  2 10-30 
 

 

6e divisie afd. 5 

Poona 3  40-8 

Orion 3  32-24 

Rianto 1  28-20 

Mariken 6 23-25 

Seepaerd 1 22-26 

Ulftse BC 3 15-17 

Gova 5  8-24 

Spees Sjuttel 1 8-32 
 

 

9e divisie afd. 6 

Ulftse BC 4 33-7 

Pluumke 1 26-6 

Spees Sjuttel 3 17-15 

Mariken 9 15-17 

Didam 5  15-17 

BBS 5  9-23 

Poona 7  5-35 
 

 

Y-klasse afd. 2 

LBC ’72 R1 37-11 

BBS R1  29-11 

Seepaerd R1 27-13 

Ruurlo R1  17-23 

Ulftse BC R1 15-25 

Didam R1  9-23 

BBS R2  2-30 
 

 

Opstapcomp. groep 2B 

Shuttle Up 81 O1 5-0 

Poona O3  5-0 

Rianto O2 0-5 

Pluumke 67 O2 0-5 

UBC O2   

 

Opstapcomp. groep 3 

UBC O3  5-0 

Poona O4  0-5 

Seepaerd O1  

UBC O4   

 



 

UBC 1 

Ook in ronde 4 timmerde ons eerste (nu zonder 

Tessa) weer behoorlijk aan de weg, want tegen 

Smashing 5 werd voor de vierde keer op rij 

gewonnen, dit keer met 7-1. Dave/Thijs moesten de 

1e game nog aan de Wychense heren laten, maar 

wonnen de 2e en 3e game. Ook Femke/Inge trokken 

in beslissende 3e game met 25-23 aan het langste 

eind. Konden Dave en Femke het in de singles in 2 

games af, Koen had voor zijn zege 3 games nodig. 

Inge kon het in de beslissende 3e game niet meer 

bolwerken en verloor. In haar mix met Koen kende 

ze weinig problemen: winst in tweeën. Femke/Thijs 

lieten het op een 3e game aankomen, die echter wel 

duidelijk in hun voordeel werd beslist. In Nijmegen 

bleef team 1 tegen middenmoter Stuban 1 via een 

6-2 overwinning voor de vijfde keer op rij zonder 

nederlaag. Het eerste wedstrijdpunt was door een 

nederlaag van Dave/Thijs in 3 games voor de 

Nijmeegse studenten. Tessa/Inge deden via een 

zege in tweeën iets terug, waarna Dave, Tessa en 

Femke door winst in de singles (allen in 2 games) de 

voorsprong verder uitbouwden. Koen won in zijn 

single nog wel de 1e game (23-21), maar leverde 

daarna de 2e en 3e (7-21 !!!) game in: oorzaak ….??? 

Met steun van Inge won hij wel in 2 games de mix. 

Femke/Thijs deden door een overwinning in tweeën 

de laatste duit in het al aardig gevulde zakje. Zo 

handhaaft team 1 zich in het kielzog van koploper 

Flits 1 op een keurige tweede plaats in de 

tussenstand. Als men dit weekend in Arnhem ook 

van Gova 1 weet te winnen, kan ons eerste zich gaan 

opmaken voor de clash op 19 november in de 

thuiswedstrijd tegen de koploper. 
 

UBC 2 

Ook in de wedstrijd tegen Badminton Almelo 1 lukte 

het team 2 om de nul te houden. De dubbel van 

Frank/Sander kende een grillig verloop (21-9, 16-21 

en 21-19). Linda/Berdien wonnen game 1 met 27-25 

en stoomden de 2e game moeiteloos door. Jacco, 

Sander en Linda hadden in de singles slechts 2 

games nodig, om deze winnend af te sluiten, Sharon 

had 3 games nodig. Sharon/Jacco gunden hun 

tegenstanders in 2 games 19 punten, Berdien/Frank  
 

 

zegevierden in de noodzakelijk geworden 3e game 

met 21-15. En zo konden opnieuw bitterballen 

besteld worden. In ronde 5 leek het Enschedese 

Diok 2 op voorhand de eerste tegenstander, 

waartegen team 2 aan de bak zou moeten, ook nog 

eens zonder Jacco en met een verre van fitte 

Frank. Gelet op de 4-4 eindstand bleek dat 

voorgevoel reëel. Moesten Frank/Sander na verlies 

van de beslissende 3e game hun tegenstanders 

feliciteren, Sharon/Berdien trokken in hun 3e  game 

aan het langste eind. Het vervolg van de wedstrijd 

kende hetzelfde beeld. Sander verloor in tweeën, 

Sharon won na winst van de 1e en verlies (24-26) van 

de 2e uiteindelijk wel de 3e game. Waar de met 

kleine pijntjes kwakkelende Frank weinig in de 

singlemelk te brokkelen had, bracht Linda de 

tussenstand via singlewinst in 2 games weer in 

evenwicht. Terwijl Linda/Frank de 3e game met  

21-19 naar zich toe trokken, legden Berdien/ 

Sander het in de 3e game (8-21) af. Door dit gelijke 

spel behoudt team 2 de ongeslagen status. Aardige 

bijkomstigheid van dit competitieweekend was, dat 

medekoploper Pluumke met een incompleet team 

een 7-1 nederlaag leed, waardoor team 2 nog steeds 

riant aan kop gaat. Wel gaat men vrijdagavond 

gehavend naar Denekamp. Eens kijken of men het 

er redelijk afbrengt. Daarover in het volgende 

Thuisnieuws meer. 
 

UBC 3 

Tegen Orion 3 leed team 3 zonder Bart de eerste 

nederlaag van dit seizoen: 3-5. Beide dubbels (Rick/ 

Vincent en Kim/Barbara) waren in 2 games een prooi 

voor de Enschedese tegenstanders. Via twee zeges 

van Dave ter V. in tweeën en Kim in drieën was de 

tussenstand weer in evenwicht. Vincent ging tot het 

gaatje, maar moest uiteindelijk in de 3e game met 

26-28 buigen. Ook Sandra wist de beslissende 3e 

game niet naar zich toe te trekken. Voor een gelijk 

spel moesten dus beide mixen gewonnen worden. 

Dat lukte Barbara/Dave wel (in tweeën), helaas 

trokken Sandra/Rick in de 3e game aan het kortste 

eind en zo was de nederlaag een feit. In ’s Heeren-

berg liep team 4 tegen Seepaerd 1 tegen een 

tweede 3-5 nederlaag aan. Bart/Rick startten  
 

 

prima met winst in 2 games. Winst van de 1e game 

konden Kim/Sandra geen vervolg geven, verlies in 

drieën. Alle singles gingen naar de ’s Heerenbergse 

tegenstanders: Dave en Rick verloren in 3 games, 

Kim (nipt) en Sandra in 2 games. Via winst van beide 

mixen (Kim/Bart in tweeën, Sandra/Dave in drieën) 

kon men de nederlaag nog een draaglijk aanzien 

geven. Hoe het team 3 in de inhaalwedstrijd van 

competitieronde 2 tegen Gova 5 is vergaan en over 

de wedstrijd van vandaag tegen koploper Poona 3, 

leest u in het volgende Thuisnieuws. 
 

UBC 4 

Het vierde heeft het niet zo op wedstrijden op 

zondagmorgen in alle vroegte. Tegen Didam 5 moest 

team 4 zonder Rob de eerste nederlaag incasseren: 

3-5. Beide Hansi’s verloren nipt in tweeën hun 

dubbel, Gonnie/Nicole trokken de stand in 2 games 

weer in evenwicht. Hans de N. was zijn tegen-

stander vooral in de beslissende 3e game de baas: 

21-9. De overige singles liepen minder goed af. 

Nicole en Hans Nij, verloren in drieën, Gonnie kreeg 

in 2 games slechts 14 punten mee. Voor een gelijk 

spel moesten beide mixen gewonnen worden. Dat 

lukte helaas niet, want Nicole/Hans de N. moesten 

in 2 spannende games de eer aan de tegenstanders 

laten. Gonnie/Hans Nij deden via winst in 2 games 

nog wat terug. Of de kippendijen na afloop 

gesmaakt hebben …..??? Tegen Mariken 9 kon thuis 

het negatieve spiraaltje weer probleemloos 

omgebogen worden, want er werd met 7-1 

gewonnen. Het begon echter slecht met verlies van 

beide Hansi’s in hun dubbel. Verder verlies was 

echter in de volgende partijen niet meer aan de 

orde. Gonnie/Nicole werden na de 3e game door hun 

Nijmeegse tegenstandsters gefeliciteerd. De 

singles (Rob, Gonnie, Hans de N en Nicole) werden 

alle in 2 games in Ulfts voordeel beslist. Gonnie/Rob 

hadden voor hun zege 3 games nodig, Nicole/Hans 

Nij trokken na winst van de spannende 1e game (25-

23) ook in de 2e game aan het langste eind. Met 

deze ruime overwinning voert team 1 met verve de 

ranglijst aan. In ronde 7 volgt een uitwedstrijd in 

Lent tegen Pluumke 1, dat de laatste weken aardig 

aan de weg timmert. Dat wordt dus spannend. 
 

 

UBC R1 

In zijn eerste thuiswedstrijd tegen Seepaerd R1 

delfde R1 met 2-6 het onderspit. Bertie had het 

lastig en verloor in 2 games. Ben haalde met een 

eenvoudige zege in 2 games flink uit. Zowel Ria als 

Madelon hadden doorgewinterde tegenstandsters 

en verloren na de singles ook redelijk kansloos hun 

dubbel. Bertie/Ben tekenden door winst in de 3e 

game voor het tweede wedstrijdpunt. Madelon/ 

Bertie waren dichtbij een derde punt, maar helaas 

ging de 3e game nipt met 20-22 verloren. Ria/Ben 

legden in de tweede mix in 2 games het loodje. 

Thuis tegen Ruurlo R1 werd vervolgens vooral door 

toedoen van de dames met 5-3 gewonnen. Peter (in 

3 games) en Maarten (in 2 games) verloren 

weliswaar, maar waren dichtbij. Ria en Madelon 

kenden geen problemen: beide winst in tweeën. In 

de dubbels zette dit wedstrijdbeeld zich voort. 

Peter/Maarten verloren, Lysanne/Madelon wonnen. 

In de mixen maakte R1 het verschil. Ria/Peter 

zegevierden in 3 games, Madelon/Maarten in 2 

games. Van R1 heeft de gewaardeerde lezer dan in 

een volgend Thuisnieuws nog de verslagen van de 

uitwedstrijden van R1 tegen LBC ’72 R1 en BBS R1 

te goed. 
 

Opstapteams 

De opstapcompetitie is weliswaar begonnen, maar 

van de UBC-teams (vier in totaal) kwam tot dit 

weekend alleen UBC O3 in actie. Die maakten wel 

via een 5-0 zege op Poona O4 een flitsende start. 

Wout en Jesse speelden de singles, die door 

beiden in 2 games werden gewonnen. Ook de 

dubbels waren achtereenvolgens een prooi voor 

Pim/Lenn, Jesse/ Lenn en Wout/Pim. 
 

 



 


