
  

 

THUISNIEUWS 
 

Seizoen 2022/2023 

No. 6, 03-12-2022

 
 

In de laatste ronde van de eerste competitiehelft liep ook ons eerste als laatste UBC-team tegen de eerste nederlaag aan. Tegen koploper Flits 1 moest men het met 1-7 afleggen. Team 2 

behaalde een prima 7-1 overwinning op medekoploper Pluumke 1. Team 3 (3-5) en team 4 (2-6) waren echter weer minder succesvol en visten achter het net. R1 ging na twee verliespartijen 

nu met een 7-1 zege aan de haal. Ook de opstapcompetitieteams werkten met wisselend succes (3-2 en 2—3) een aantal wedstrijden af. Na een week rust wegens de kampioenschappen 

regio Oost wordt er deze week weer volop gebadmintond. Woensdagavond speelden team 3 (uit) en team 4 (thuis), donderdag haalde team 1 de uitgestelde wedstrijd tegen Gova 1 in en was 

R1 op bezoek in Ruurlo. Vanmiddag spelen team 1 en 2 weer thuis, en speelt O1 in Gaanderen de eerste van in totaal 4 wedstrijden tegen Poona O1. Ook O3 komt vanmiddag in Gaanderen in 

actie. Genoeg om in een volgend Thuisnieuws weer verslag van te doen. 
 

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

Woensdag: 

Orion 3 – UBC 3 

UBC 4 – Spees Sj. 3 
 

Donderdag: 

Gova 1 – UBC 1 

Ruurlo R1 – UBC R1 

 

Zaterdag: 

UBC 1 – Leerdam 2 

UBC 2 – Icarus 1 

Poona O1 -  UBC O1 

 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

  

Opstapcomp. groep 1B 

 

Lucas, Merijn en Rinus 

spelen in hun leeftijds-

categorie op 3 december 

(uit), 7 en 21 januari 

(thuis) en 18 februari (uit) 

tegen Poona O1. 

 

3e divisie afd. 2 

Flits 1  45-11 

Ulftse BC 1 33-15 

Leerdam 2 31-25 

Stuban 1  24-32 

Gova 1  23-25 

Smashing 5 21-35 

IJsselstad 1 21-35 

Houten 1  18-38 
 

 

4e divisie afd. 3 

Ulftse BC 2 37-11 

Diok 2  36-20 

Denekamp 1 35-21 

Pluumke '67 1 31-25 

Icarus 1  27-29 

IJsselstad 2 20-28 

Smash Ho’veen  2 17-39 

Almelo 1  13-43 
 

 

6e divisie afd. 5 

Poona 3  56-8 

Rianto 1  33-23 

Orion 3  32-32 

Mariken 6 30-26 

Seepaerd 1 30-26 

Ulftse BC 3 22-34 

Gova 5  15-41 

Spees Sjuttel 1 14-42 
 

 

9e divisie afd. 6 

Ulftse BC 4 35-13 

Pluumke 1 32-8 

Didam 5  29-19 

Mariken 9 21-19 

Spees Sjuttel 3 19-21 

BBS 5  11-29 

Poona 7  5-43 
 

 

Y-klasse afd. 2 

LBC ’72 R1 37-11 

BBS R1  37-11 

Seepaerd R1 31-17 

Ulftse BC R1 22-26 

Didam R1  21-27 

Ruurlo R1  17-31 

BBS R2  3-45 
 

 

Opstapcomp. groep 2B 

Shuttle Up 81 O1 11-4 

Poona O3  8-2 

UBC O2  4-6 

Rianto O2 4-11 

Pluumke 67 O2 3-7 

 

 

Opstapcomp. groep 3A 

UBC O3  7-3 

UBC O4  6-4 

Seepaerd O1 6-4 

Poona O4  1-9 

 



 

UBC 1 

Ons eerste is er niet in geslaagd, om de kloof van 

zes wedstrijdpunten met koploper Flits 1 uit 

Wierden te dichten. Sterker nog, door de 1-7 thuis- 

nederlaag lijkt Flits 1 de gedoodverfde kampioens-

kandidaat. Koen/Thijs speelden een heel aardige 

dubbel, die nipt in 2 games verloren ging. Inge/ 

Femke kwamen vooral de 2e game te kort. Thijs 

moest het opnemen tegen de ongeslagen eerste 

heer, speelde ook goed, maar kon niet voorkomen 

dat hij in 2 games verloor. Ook Tessa moest in 2 

games buigen. Dave deed namens team 1 wat terug 

door in 2 games de single naar zich toe te trekken. 

Femke kwam met name in de 2e game sterk terug, 

maar delfde ook het onderspit. De mixen 

veranderden niets aan het wedstrijdresultaat. 

Ondanks goed tegenspel verloren Inge/Koen in 

tweeën, Tessa/Dave peurden er nog een 3e game 

uit, maar daarmee was alles wel gezegd. Hopelijk 

heeft team 1 afgelopen donderdagavond in de 

inhaalwedstrijd in Arnhem tegen Gova 1 weer 

kunnen aanhaken bij eerdere resultaten om met een 

positief gevoel vanmiddag tegen nummer drie 

Leerdam 2 aan te treden. In Leerdam werd in 

september weliswaar met 6-2 gewonnen, maar daar 

werden wel vijf driegamers gespeeld. Het is 

vanmiddag dus niet zomaar gedaan. 
 

UBC 2 

Tegen de Winterswijkse medekoploper Pluumke ’67 

zette team 2 één van de titelkandidaten in de 

rangschikking voorlopig op achterstand. Een beetje 

ongebruikelijk, maar Sander moest als eerste aan 

de bak. Of dat invloed op zijn spel had, is niet 

duidelijk, maar uiteindelijk was hij de enige, die zijn 

potje inleverde, in tweeën nog wel. In beide dubbels 

(Frank/Sander en Sharon/Berdien) werd gelijk de 

toon voor de rest van de middag gezet: winst in 2 

games. Jacco was genoeg bij de les om het niet op 

een 3e game aan te laten komen, Sharon liet het 

zover niet eens komen, eveneens winst in tweeën. 

Ook Linda zegevierde probleemloos in 2 games. 

Berdien/Jacco waren in 2 games snel klaar, Linda/ 

Frank moesten na winst van de 1e game in de 2e game 

alle zeilen bijzetten: 22-20. Vanmiddag ontvangt 

het tweede Icarus 1, waarvan eerder met 8-0 (met 
 

 

wel vier driegamers) is gewonnen. Bij de les blijven, 

dus!!! 
 

UBC 3 

Tegen Rianto 3 leed het derde (zonder Barbara, 

Bart en Rick) voor de vierde keer een nederlaag, dit 

keer met 3-5. Dave ter V./Vincent moesten hun 

tegenstanders na 2 games de hand schudden. Kim/ 

Sandra verloren de beslissende 3e game met 17-21. 

Dave en Kim speelden een uitstekende single, die 

beiden in 2 games naar zich toe trokken. Vincent 

noch Sandra konden het hun tegenstanders moeilijk 

maken en verloren beide in tweeën. Voor een gelijk 

spel moesten beide mixen worden gewonnen. 

Kim/Dave lieten het derde punt noteren, helaas 

kwam het vierde punt er niet, want Sandra/Vincent 

konden het niet bolwerken: verlies in tweeën. Over 

het resultaat van afgelopen woensdag in de 

wedstrijd in Enschede tegen Orion 3 in het 

volgende Thuisnieuws meer. In Ulft werd het 

eerder dit seizoen 3-5. 
 

UBC 4 

Het is het vierde (zonder Hans de N.) in de 

uitwedstrijd in Lent tegen 't Pluumke 1 niet gelukt 

de opmars van dit team te stuiten. Het leverde een 

2-6 nederlaag op, maar dat betekent nog niet dat 

de leidende positie moest worden ingeleverd, wel 

met de kanttekening dat ’t Pluumke nog een 

wedstrijd te goed heeft. Beide dubbels (Rob/Hans 

Nij en Gonnie/Nicole) begonnen goed aan de 

wedstrijd, want de 1e game werd gewonnen. Toch 

stonden beide dubbels aan het eind met lege 

handen, want de 2e en 3e game was voor de tegen-

standers. Ook de single van Rob ging in de 3e game 

verloren, Nicole scoorde in 2 games slechts 9 

punten. 4-0 achter dus! Nadat Hans ook zijn single 

in tweeën had verloren, liet Gonnie via winst in 2 

games het eerste wedstrijdpunt aantekenen. Door 

een zege in 3 games werd daar door Nicole/Rob nog 

een punt aan toegevoegd. Gonnie/Hans konden niet 

al te veel uitrichten en verloren in 2 games. We 

gaan er een beetje vanuit, dat team 4 zich 

afgelopen woensdag tegen Spees Sjuttel 3 

enigszins heeft gerevancheerd. Wordt in het 

volgende Thuisnieuws vervolgd! 

 

UBC R1 

R1 heeft hekkensluiter BBS R2 met een klinkende 

7-1 overwinning huiswaarts gestuurd en zo weer 

wat afstand genomen van de laatste plaats. Ben 

bleek achteraf de klos voor de bitterballen, want 

hij verloor zijn single in drieën. Maarten kende 

weinig problemen en won in 2 degelijke games. Ria 

maakte het wel heel erg spannend, verloor de 1e 

game, won vervolgens de 2e game met 21-4. Dan 

denk je: “Hij is binnen”. De beslissende 3e game 

wint ze uiteindelijk met 24-22. Misschien had 

Lysanne eerste dame moeten spelen, want zij 

gunde haar tegenstandster in totaal slechts 5 

punten. Ben/Maarten wonnen gedecideerd in 2 

games, Madelon/Lysanne ook, met slechts 9 

punten tegen. Tot slot trokken Ria/Ben en 

Madelon/Maarten in 2 games aan het langste eind. 

We zijn benieuwd of R1 het resultaat uit in Ruurlo 

(thuis 5-3 winst) kan evenaren. Daarover volgende 

keer meer. 
 

PIETEN IN DE HAL 
Afgelopen woensdag waren er een paar verdwaalde 

rotveegpieten in de hal. Die hadden de halve hal 

omgetoverd tot springbokken met balken, waar de 

jeugd naar hartenlust zijn gang kon gaan. Af en 

toe vloog er een frisbee door de hal. Ook werd er 

op andere banen fanatiek gebadmintond. Na afloop 

kregen de aanwezige kinderen een chocoladeletter 

mee naar huis. Hulde maar weer voor de trainers 

en jeugdcommissie!!! 
 

 
 

 

 

Opstapteams 

In de eerste thuiswedstrijd tegen Pluumke '67 O2 

moest UBC O2 met een 2-3 nederlaag genoegen 

nemen. Waar Sem in 2 games het onderspit 

delfde, zorgde Len via winst in 2 games weer voor 

evenwicht in de westrijd. De eerste dubbel ging in 

2 games naar de tegenstanders uit Winterswijk. 

Chloe/Sem waren duidelijk een paar maten te 

groot voor hun tegenstanders, in 2 games kregen 

ze slechts 10 punten tegen. Zo was de stand weer 

gelijk. De laatste dubbel was dus extra spannend, 

jammer dat die in de beslissende 3e game voor 

Sem/Len minder goed afliep, want die ging met 

19-21 nipt verloren. We zijn heel erg benieuuwd of 

O2 morgen in de uitwedstrijd in Winterswijk 

revanche kan nemen voor de thuisnederlaag. 
 

Op dezelfde zaterdag stond een echte UBC-clash 

op het programma: UBC O4-UBC O3. Logisch dat 

het mooi druk was in de hal. Aan het eind van de 

rit bleek O4 het sterkst, want dit team won met 

3-2. Kim liet Lenn niet in zijn spel komen en won 

afgetekend in 2 games. Pim deed namens O3 iets 

terug en won in 2 games van Fajen. De eerste 

dubbel (Kim/Fajen tegen Jesse/Wout) was 

ongemeen spannend en werd pas in de verlenging 

van de 3e game met 22-20 in het voordeel van de 

dames beslist. Nadat Fajen/Fenne in 2 games Pim/ 

Jesse het nakijken hadden gegeven, was ook al 

duidelijk, dat O4 de wedstrijd gewonnen had. Dit 

weerhield Lenn/Wout er niet van hun dubbel 

winnend in 2 games af te sluiten. Hierdoor gaat O3 

in deze spannende poule in de tussenstand toch 

nog aan kop. Of ze de voorsprong vanmiddag in de 

uitwedstrijd tegen Poona O4 hebben kunnen 

uitbreiden, lezen we in het volgende Thuisnieuws.  
 

EEN FIJNE SINTERKLAAS 
 

 



 


