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Team 1, team 2 en team 4 draaien nog steeds mee in de top van hun poules, maar heel voorzichtig ontdekken we toch wat haarscheurtjes. Moesten we van team 4 in competitieronde 4 al 

een nederlaag noteren, afgelopen ronde kwam daar een 6-2 uitnederlaag voor het tweede bij. Team 1 hoefde niet in actie te komen, want tegenstander Gova 1 kon naar eigen zeggen geen 

representatief team op de been brengen. Ook de opstapteams zijn inmiddels met wisselend succes met de competitie gestart. UBC O2 verloor, UBC O4 won, waarbij de uitslag telkens 3-2 

was. Ra-ra-ra, wat is dat nou? 

Vanmiddag wordt competitieronde 7 afgewerkt, officieel halfweg de competitie. Dat gebeurt voor zowel het eerste als het tweede met een zware dobber, want het Wierdense Flits 1 en 

het Winterswijkse Pluumke ’67 1 maken in eigen hal hun opwachting. Redenen genoeg om massaal de hal te bezoeken en beide teams naar een overwinning te schreeuwen;  

UUUUUUULLLLLLLUUUUUUFFFFF !!!! 

En na afloop rond een uur of acht naar Te Pas in Gendringen om de inwendige mens te versterken. In ieder geval veel kijkplezier !!!!! 
 

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

Woensdag: 

UBC 3 – Rianto 3 

 

 

Zaterdag: 

UBC 1 – Flits 1 

UBC 2 – Pluumke '67 1 
 

Zondag: 

't Pluumke 1 – UBC 4 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

 

 
 

3e divisie afd. 2 

Flits 1  38-10 

Ulftse BC 1 32-8 

Leerdam 2 26-22 

Stuban 1  20-28 

Gova 1  19-21 

Smashing 5 18-30 

IJsselstad 1 17-31 

Houten 1  14-34 
 

 

4e divisie afd. 3 

Ulftse BC 2 30-10 

Pluumke '67 1 30-18 

Denekamp 1 30-18 

Diok 2  29-19 

Icarus 1  20-28 

IJsselstad 2 19-21 

Smash Ho’veen  2 14-34 

Almelo 1  12-36 
 

 

6e divisie afd. 5 

Poona 3  48-8 

Orion 3  32-24 

Rianto 1  28-20 

Mariken 6 23-25 

Seepaerd 1 22-26 

Ulftse BC 3 19-29 

Gova 5  15-33 

Spees Sjuttel 1 13-35 
 

 

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 

Didam R1  17-23 

Ruurlo R1  17-23 

Ulftse BC R1 15-25 

BBS R2  2-38 
 

 

Opstapcomp. groep 2B 

Shuttle Up 81 O1 8-2 

Poona O3  8-2 

UBC O2  2-3 

Rianto O2 2-8 

Pluumke 67 O2 0-5 

 

 

Opstapcomp. groep 3A 

UBC O3  5-0 

UBC O4  3-2 

Seepaerd O1 2-3 

Poona O4  0-5 

 



 

UBC 1 

De wedstrijd tegen Gova 1 werd op verzoek van de 

Arnhemmers naar 1 december verplaatst. Zo 

ontvangt ons eerste vanmiddag koploper Flits 1 met 

zes wedstrijdpunten achterstand, maar wel één 

wedstrijd minder gespeeld. Of men de kloof kan 

dichten? We gaan het zien. Zorg dat je erbij bent!!  
 

UBC 2 

Zonder Linda, Frank en Sander en met Dave ter V. 

als invaller kwam team 2 vorige week vrijdagavond 

in Denekamp van een koude kermis thuis. Er werd 

met 6-2 verloren. Wel moet worden opgemerkt, dat 

zes partijen in de 3e game werden beslist, waarvan 

vier in Ulftse nadeel. Team 2 is dus beslist niet 

weggespeeld. Beide dubbels (Jacco/Dave en 

Sharon/Berdien) gingen met 14-21 in de 3e game 

naar de Denekampers. Jacco zorgde voor het 

eerste wedstrijdpunt door de 3e game (21-17) in 

eigen voordeel te beslissen. Berdien verloor als 

eerste dame redelijk kansloos in tweeën, en ook 

Dave moest na 2 games voor zijn tegenstander 

buigen. De singles werden afgesloten met een 

verliespartij voor Sharon in drieën. Sharon/Jacco 

noteerden het tweede punt door in 3 games te 

winnen. Berdien/Dave waren nipt de mindere, want 

zij verloren de 3e game met 19-21. Het is wel erg 

spannend in deze poule, want vier teams staan heel 

dicht bij elkaar. Daarbij moet gezegd, dat team 2 

in december nog een wedstrijd moet inhalen. Winst 

vanmiddag tegen medekoploper Pluumke zet één van 

de titelkandidaten in ieder geval voorlopig op 

achterstand. Ook hier geldt: Zorg dat je erbij 

bent!! 

 

 

UBC 3 

De inhaalwedstrijd tegen Gova 5 leverde team 3 

zonder Bart een gelijk spel op. Rick/Vincent 

begonnen goed met winst in 3 games. Kim/Barbara 

wonnen nog wel de 1e game, maar moesten beide 

overige games aan de Arnhemse dames laten. Dave 

ter V. liet zijn tegenstander vooral in de 2e game 

(21-5) alle hoeken van de baan zien: winst in tweeën. 

Kim kon het niet bolwerken en verloor in 2 games. 

Het lukte Rick na verlies van de 1e game net niet een 

3e game af te dwingen, want ook de 2e ging na een 

20-14 voorsprong toch nog met 21-23 verloren. 

Barbara bracht de stand via een zege in 2 games 

weer in evenwicht. Kenden Kim/Dave niet al te veel 

problemen (winst in tweeën), Barbara/Vincent 

hadden de nodige moeite en verloren in 2 games. In 

Gaanderen werd team 3 zonder Barbara en Rick 

tegen koploper Poona 3 met 0-8 afgedroogd. Bart/ 

Vincent hadden weinig in de melk te brokkelen en 

verloren in 2 games. Of de winst van de 1e game met 

30-28 te veel van onze dames (Kim/Sandra) had 

gevergd, is onduidelijk, feit is wel, dat de 2e en 

vooral 3e game (6-21) naar de Poona-dames gingen. 

Over de singles kunnen we kort zijn: Dave, Sandra, 

Vincent en Kim waren na 2 verloren games klaar. 

Beide mixen waren weliswaar spannend, maar gingen 

wel verloren: Kim/Bart in de 3e game met 19-21, 

Sandra/Dave in de 3e game met 20-22. Het derde 

zal de nodige zeilen bij moeten zetten om 

degradatie te ontlopen. Of dat afgelopen 

woensdagavond tegen Rianto 3 gelukt is, leest u in 

het volgende Thuisnieuws. 
 

UBC 4 

Voor het vierde volgt morgen een uitwedstrijd in 

Lent tegen 't Pluumke 1, dat de laatste weken 

aardig aan de weg timmert. Dat wordt dus een 

spannend potje en een mooie uitdaging voor het 

behoud van de leidende positie. 

 

 

UBC R1 

Van R1 had u nog verslagen van de uitwedstrijden 

tegen LBC ’72 R1 en BBS R1 te goed. Op voorhand 

moeten we u qua resultaten teleurstellen: beide 

wedstrijden gingen met 1-7 verloren. In Lichten-

voorde was alleen de mix Ria/Bertie goed voor een 

puntje. Verder was Bertie in zijn single na winst 

van de 1e game net niet bij machte de 2e game 

winnend af te ronden (21-23), waarna de 3e game 

ook naar zijn tegenstander ging. Femke maakte 

verdienstelijk haar debuut bij de senioren, maar 

zij kon niet voorkomen dat ze haar single, de 

damesdubbel met Ria en de mix met Peter in 2 

games verloor. Ook Peter en Ria konden hun single 

niet tot een goed einde brengen. Tot slot legden 

Peter/Bertie het in hun dubbel af in 2 games. In 

Zelhem verging het R1 niet veel beter. Ben (in 

drieën), Maarten, Madelon en Lysanne (allen in 

tweeën) trokken in de singles aan het kortste eind. 

Terwijl Maarten/Ben nipt in 2 games verloren, 

tekenden Madelon/Lysanne via winst in 2 games 

voor het enige wedstrijdpunt. Lysanne/Maarten 

wisten in een spannende pot de beslissende 3e 

game niet naar zich toe te trekken: 20-22. Ook 

Madelon/Ben gingen in de 3e game kopje onder. 

Woensdag ontvangt R1 hekkensluiter BBS R2. Via 

een klinkende overwinning kan men weer wat meer 

afstand nemen van de laatste plaats. 

 

 

 

Opstapteams 

Kwam tot vorig weekend via een flitsende 5-0 zege 

alleen UBC O3 in actie met single-overwinningen 

voor Wout en Jesse en dubbelzeges voor Pim/ 

Lenn, Jesse/Lenn en Wout/Pim, zaterdag leed 

UBC O2 in Gaanderen in een ware thriller een 

kleine nederlaag tegen Poona O3. Sem begon 

prima, want hij won gedecideerd in 2 games. Chloë 

moest haar tegenstander na 2 verloren games de 

hand schudden, maar won daarna samen met Len in 

een spannend potje in 3 games de tweede dubbel. 

Daarvoor hadden Sem/Len in een al even 

spannende partij hun dubbel in 3 games verloren. 

In de laatste dubbel wonnen Chloë/Sem nog wel de 

1e game, maar de beide overige games gingen 

verloren. UBC O2 speelt volgende week zijn eerste 

thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Pluumke '67 

O2. Daar moet vast meer in zitten!!! 
 

UBC O4 begon de competitie afgelopen zaterdag 

met een 3-2 overwinning op Seepaerd O1. Kim 

zorgde voor een 100%-score, want zij won haar 

single afgetekend in 2 games en ook nog eens de 

dubbels, eerst met Fenne en later met Fajen. 

Fajen moest in haar single flink aan de bak, won 

nog wel de 1e game, maar moest na verlies van de 

2e en 3e game haar tegenstandster alsnog met de 

zege feliciteren. Ook samen met Fenne speelde 

Fajen een pittige dubbe,l die in 3 games verloren 

ging. Zaterdag 26 november staat tussen O3 en 

O4 een echte UBC-clash op het programma. Ook 

benieuwd, wie daar het bovenliggende team is? 

Kom gerust met de hele familie kijken !!!! 
 

 



 


