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Dat was me een druk weekje, zeg, om als Thuisnieuwsredactie alles op een rijtje te krijgen. Vorige week woensdagavond speelden team 3 in Enschede (2-6 verlies) en team 4 thuis (7-1 

winst), vorige week donderdagavond haalde team 1 de uitgestelde wedstrijd tegen Gova 1 (5-3 winst) in en was R1 op bezoek in Ruurlo (6-2 winst). Zaterdagmiddag speelden team 1 en 2 

weer thuis (3-5 verlies resp. 6-2 winst), en speelde O1 in Gaanderen de eerste van in totaal 4 wedstrijden tegen Poona O1 (4-1 winst). Ook O3 kwam in Gaanderen in actie (5-0 winst). Van 

de wedstrijd van O2 in Winterswijk moeten we het verslag nog even schuldig blijven, want de uitslag was nog niet ingevoerd. Toch genoeg stof over om verderop wat meer in te zoomen. 

Voordat we met kerstreces gaan, resten dit weekend nog een paar wedstrijden. Gezelligheid kent daarbij geen tijd voor team 1 en 2, want beide teams vertrekken zaterdagmorgen in alle 

vroegte naar Deventer voor twee potjes tegen IJsselstad 1 en 2. Team 3 speelt zondagmorgen ook al in alle vroegte in Arnhem tegen Gova 5. Tot slot komen zaterdagmiddag O2 en O3 in 

eigen hal op de baan. En over de wereldprestatie afgelopen woensdagavond van team 4 lees je verderop. 
 

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

Woensdag: 

UBC 4 – BBS 5 

 

 

Zaterdag: 

IJsselstad 1 - UBC 1 

IJsselstad 2 - UBC 2 

UBC O2 – Poona O3 

UBC O3 – Seepaerd O1 
 

Zondag: 

Gova 5 – UBC 3 

 

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  51-13 

Ulftse BC 1 41-23 

Leerdam 2 36-28 

IJsselstad 1 27-37 

Gova 1  26-30 

Stuban 1  24-32 

Smashing 5 23-41 

Houten 1  20-44 
 

 

4e divisie afd. 3 

Ulftse BC 2 43-13 

Denekamp 1 40-24 

Diok 2  39-25 

Pluumke '67 1 35-29 

Icarus 1  29-35 

IJsselstad 2 25-31 

Smash Ho’veen  2 21-43 

Almelo 1  16-48 
 

 

6e divisie afd. 5 

Poona 3  64-8 

Rianto 1  39-25 

Orion 3  38-34 

Mariken 6 34-30 

Seepaerd 1 34-30 

Ulftse BC 3 24-40 

Gova 5  16-48 

Spees Sjuttel 1 15-49 
 

 

9e divisie afd. 6 

Ulftse BC 4 50-14 

Pluumke 1 37-11 

Didam 5  32-24 

Mariken 9 27-21 

Spees Sjuttel 3 20-28 

BBS 5  11-37 

Poona 7  7-49 
 

 

Y-klasse afd. 2 

LBC ’72 R1 45-11 

BBS R1  45-11 

Seepaerd R1 37-19 

Ulftse BC R1 28-28 

Didam R1  21-43 

Ruurlo R1  19-37 

BBS R2  5-51 
 

 

Opstapcomp. groep 2B 

Shuttle Up 81 O1 14-6 

Poona O3  10-5 

UBC O2  4-6 

Rianto O2 4-11 

Pluumke 67 O2 3-7 

 

 

Opstapcomp. groep 3A 

UBC O3  12-3 

UBC O4  6-4 

Seepaerd O1 6-4 

Poona O4  1-14 

 



 

UBC 1 

Wist team 1 bij de inhaalwedstrijd in Arnhem tegen 

Gova 1 via een 5-3 winst weer aan te haken bij 

eerdere resultaten, tegen nummer drie Leerdam 2 

ging het zonder Dave, Koen en Inge en met Jacco 

als invaller toch mis, want er werd met 5-3 verloren. 

In Arnhem waren Koen/Thijs net niet in staat de 

dubbel naar zich toe te trekken en verloren in 

tweeën. Femke/Inge speelden een prima pot die ze 

overtuigend in 2 games wonnen. Na winst van de 1e 

game won Dave ook de 2e in de verlenging: 26-24. 

Tessa deed dat in haar single nog eens dunnetjes 

over: winst met 22-20 in de 3e game. Vervolgens 

capituleerde Thijs in de 3e game (16-21), maar trok 

Femke in de 3e game met 21-9 aan het langste eind. 

Kenden Inge/Koen in hun mix weinig problemen 

(winst in tweeën), Tessa/Dave moesten na de 

verloren 3e game hun tegenstanders de hand 

schudden: 19-21. Dave bleek achteraf niet 

ongeschonden uit de strijd te zijn gekomen, want 

hij ontbrak thuis tegen Leerdam, net als Koen en 

Inge. Thijs/Jacco verloren in drieën, Tessa/Femke 

brachten in 2 games de stand weer in evenwicht. Na 

verlies van de 1e game met 9-21 knokte Thijs zich 

knap terug en won uiteindelijk ook de 3e game met 

22-20. Tessa had haar middag niet en verloor 

kansloos in 2 games. Jacco was na verlies van de 1e 

game in de 2e game met 20-22 dicht bij een 3e game. 

Femke deed met een degelijke single en winst in 2 

games de laatste duit in het puntenzakje, want 

beide mixen (Tessa/Jacco in tweeën en Femke/ 

Thijs in drieën) gingen naar de Leerdammers. 

Zaterdagmorgen speelt ons eerste zonder de 

geblesseerde Dave in alle vroegte in Deventer 

tegen IJsselstad 1. We duimen voor een goed 

resultaat. 
 

UBC 2 

Hoewel Jacco dus aan team 1 was uitgeleend, 

boekte ons tweede met Dave ter V. als invaller 

tegen Icarus 1 via een 6-2 overwinning een prima 

resultaat, zeker als je ziet dat de concurrenten 

voor het kampioenschap meer punten lieten liggen. 

Frank/Sander en Sharon/Linda wonnen moeiteloos 

de dubbels, beide in 2 games. Dave speelde als 1e 

heer naar vermogen, maar kon niet voorkomen dat  
 

 

hij in tweeën verloor. De singles van Sharon, Linda 

en Sander kenden een voortvarend verloop, alle 

werden in 2 games gewonnen. Terwijl Linda/Frank 

in 2 games al snel klaar waren, moesten Sharon/ 

Dave na winst van de 1e game met 16-21 in de 3e 

game voor hun opponenten buigen. Net als team 1 

speelt ook team 2 morgenvroeg in Deventer tegen 

IJsselstad 2. Datzelfde team komt een week later 

naar Ulft om de uitgestelde septemberwedstrijd in 

te halen. Na deze twee wedstrijden komt er meer 

duidelijkheid, of team 2 zich kan opmaken voor een 

kampioenschap. 
 

UBC 3 

In Enschede kon het derde tegen Orion 3 opnieuw 

niet overtuigen en ging met 2-6 kopje onder. Zowel 

Vincent/Rick als Kim/Sandra delfden in de dubbels 

in 2 games het onderspit. Na verlies van de 1e game 

was Dave in beide overige games goed bij de les en 

zegevierde. Vincent en Sandra konden het hun 

tegenstanders in de single niet moeilijk genoeg 

maken en verloren in tweeën. Daarna mocht Kim aan 

de bak en dat heeft ze geweten. De 1e game was 

met 28-26 in het voordeel van haar tegenstandster, 

de 2e game won Kim, in de 3e game waren de rollen 

weer omgekeerd met verlies in drieën tot gevolg. 

Met Dave won Kim daarna wel heel simpel de mix, 

dat lukte Sandra/Rick niet: verlies in 2 games. 

Zondag wacht team 3 in de strijd tegen degradatie 

een belangrijke wedstrijd  tegen Gova 5. Bij een 

gelijk spel blijft de nu opgebouwde voorsprong (9 

punten) intact. Winst zou nog mooier zijn. Eerder 

dit seizoen werd tegen Gova 5 gelijk gespeeld. 
 

UBC 4 

Zonder Hans Nij. revancheerde team 4 zich met 

een 7-1 zege tegen Spees Sjuttel 3 voor de 

nederlaag tegen Pluumke 1 Behalve de singles van 

Hans de N. en Nicole hadden de overige partijen 

weinig om het lijf. Rob/Hans, Gonnie/Nicole in de 

dubbels en Rob en Gonnie in de singles wonnen allen 

gedecideerd in tweeën. Hans de N. moest alleen de 

2e game aan zijn tegenstander laten, en won dus wel. 

Nicole had een pittige pot, verloor de 1e game (20-

22), won de 2e (21-14), maar verloor de beslissende 

3e game (10-21). Met Hans Nij. nog achter het  

 

telpaneel won het vierde ook de thuiswedstrijd 

tegen laagvlieger BBS 5 met 8-0 en bouwde zo de 

voorsprong op Pluumke 1 verder uit. Laatstgenoemd 

team heeft overigens nog wel twee wedstrijden te 

goed. Hans de N., Rob, Gonnie en Nicole waren op 

alle fronten telkens in 2 games vele maten te groot 

voor hun tegenstanders. Vermeldenswaard is 

hooguit dat de heren 3 games nodig hadden om de 

dubbel naar zich toe te trekken. 
 

UBC R1 

Had R1 thuis tegen Ruurlo R1 al met 5-3 gewonnen, 

uit in Ruurlo werd zelfs met 6-2 gewonnen. Er zit 

dus duidelijk progressie in de resultaten. Maarten 

moet nog met zijn single-skills aan de slag, hij 

verloor ruim in 2 games. Peter had na winst van de 

1e game alle moeite ook de 2e naar zich toe te 

trekken: 22-20. Madelon (in tweeën) en Lysanne 

(in drieën) droegen ook een positief steentje bij 

en zo was de stand na de singles 3-1 in Ulfts 

voordeel. Peter/Maarten moesten in 3 games de 

eer aan de tegenstanders laten, waarna Madelon/ 

Lysanne in 2 games aan het langste eind trokken. 

In de mixen was R1 heer en meester. Zowel 

Madelon/Maarten als Lysanne/Peter zegevierden. 

R1 bezet in de rangschikking een keurige vierde 

plaats en begint 2023 op 4 januari met een 

thuiswedstrijd tegen Didam R1, waarvan in Didam 

met 6-2 werd gewonnen. Dat smaakt naar meer!!! 
 

DAG SENIOREN 
 

OUDJAARS 

INVITATIE 

TOERNOOI 
 

28 DECEMBER 2022 

Aanvang: 20:30 UUR 
 

 

 

Opstapteams 

O1 speelde onlangs in Gaanderen de eerste van 

vier wedstrijden in het onderonsje met Poona O1 

en won met 4-1. Lucas en Merijn waren in de 

singles een maatje te groot voor hun tegen-

standers en wonnen beide in 2 games. Rinus/ 

Merijn verloren de eerste dubbel in een spannend 

potje in de 3e game. Dubbel 2 was voor Rinus/ 

Merijn in 2 games. Hetzelfde geldt voor dubbel 3, 

want die wonnen Lucas/Merijn ook in tweeen. Op 

7januari speelt O1 thuis de tweede wedstrjd 

tegen Poona O1.  
 

Helaas hebben we nog niet na kunnen gaan, of O2 

in de uitwedstrijd in Winterswijk revanche heeft 

kunnen nemen voor de eerdere thuisnederlaag. 

Wel speelt O2 vanmiddag thuis tegen Poona O3. 
 

Door een 5-0 overwinning in Gaanderen tegen 

Poona O4 wist O3 de voorsprong in de competitie-

tussenstand uit te breiden. De singles waren een 

prooi voor Wout en Jesse, beide wonnen in 2 

games, waarbij Jesse zijn tegenstandster slechts 

5 punten gunde. Ook de drie dubbels gingen naar 

O3. Eerst wonnen Pim/Lenn in een aardig gelijk 

opgaand potje. Daarna waren er nog twee 

overwinningen voor Lenn/Jesse en Pim/Wout, 

beide in 2 games. Zaterdagmiddag speelt O3 in 

eigen huis tegen Seepaerd O1. 
 

HI UBC-JEUGD 
OP 

28 DECEMBER 2022 
VAN 

18:30 - 20:00 UUR 
 

ZIJN JULLIE VAN HARTE WELKOM 

OP ONS 

OUDER-KIND 

TOERNOOI 



 


