
 

THUISNIEUWS  
 

Seizoen 202 2/202 3 

No. 8, 07-01-202 3

 
 

Team 1 en 2 speelden in competitieronde 9 op  zaterdagmorgen in alle vroegte in Deventer tegen IJsselstad 1 en 2  met een mooi resultaat via twee overwinningen (resp. 6 -2 en 5-3). Team 3 moest zondags ook al 

in alle vroegte naar Arnhem, waar Gova 5 wachtte, en speelde verdienstelijk gelijk . Zaterdagmi ddag kwamen O2 en O3 in eigen hal op de baan. O2 verloor met 5 -0, O3 zette daar een 5 -0 overwinning tegenover. 

Ons tweede kruiste een week later opnieuw de degens met IJsselstad 2 in een wedstrijd, die eind september was uitgesteld.  Team 2 ging met een 6 -2 zege aan de haal. 

Vanmiddag volop drukte in de hal, want team 1 en 2 spelen de wedstrijden van competitieronde 10 een week eerder. Eens kijken hoe men qua fitheid het kerstreces heeft doorstaan. In de wandelgangen was er 

sprake van de nodige pijntjes. Daarnaast zijn alle opstapteams te bewonderen, genoeg redenen voor een bezoekje aan de eigen sporthal.  

In dit Thuisnieuws ook een korte terugblik op de oudjaarsactiviteiten, zowel bij de jeugd als bij de senioren, opgeleukt met de oliebollen van bakker Kaspers uit Wehl, waarvan iedereen op 28 januari kon genieten 

en die tegen een vriendenprijs beschikbaar waren gesteld. En h oewel 2023 alweer een week oud is, wenst de Thuisnieuwsredactie alle lezers een voorspoedig, sportief, maar vooral  gezond nieuw jaar  toe. 

Uiteraard bedanken we alle sponsoren en adverteerders voor hun financiële steun  en hopen op een prettige samenwerking in het nieuwe jaar.  
 

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

Woensdag:  

UBC R1-Didam R1 

 

Zaterdag : 

UBC 1-Houten 1 

UBC 2ðSmash Hoogeveen 2 

UBC O1-Poona O1 

UBC O2ðShuttle Up  õ81 O1 

UBC O3-UBC O4 
 

Zondag: 

Pluumke 67 O2-UBC O2 

 

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  47- 25 

Leerdam 2 42-30  

Gova 1  33-31 

IJsselstad 1  29-43 

Stuban 1  24-32 

Smashing 5 24-48 

Houten 1  22-50  
 

 

4e divisie afd. 3  

Ulftse BC 2  54- 18 

Denekamp 1 46-26 

Diok 2   46-26 

Pluumke ' 67 1 36-36  

Icaru s 1  33-39 

IJsselstad 2  30-42  

Smash Hoõveen  2 25-47 

Almelo 1  18-54 
 

 

6e divisie afd. 5  

Poona 3  68-12 

Rianto 1  45-27 

Orion 3   40-40 

Mariken 6  38-34 

Seepaerd 1 36-36 

Ulftse BC 3  28- 44 

Spees Sjuttel 1  22-50  

Gova 5  19-53  
 

 

9e divisie afd. 6 

Ulftse BC  4 50- 14 

Pluumke 1 48-16 

Didam 5  40-24  

Mariken 9  30-26 

Spees Sj uttel 3  22-42  

BBS 5  11-37  

Poona 7  7-49 
 

 

Y- klasse afd. 2 

LBC õ72 R1 57-15 

BBS R1  48-16 

Seepaerd R1 37-19 

Ulftse BC R1  28- 28 

Didam R1  21-43  

Ruurlo R1  19-37 

BBS R2  6-58 
 

 

Opstapcomp. groep 2B  

Poona O3  18-7 

Shuttle Up 81 O1  14-6 

UBC O2  8- 12 

Pluumke 67 O2 5-10 

Rianto O2  5-15 

 

 

Opstapcomp.  groep 3 A 

UBC O3  17- 3 

UBC O4  6- 4 

Seepaerd O1 6-9 

Poona O4  1-14 

 



 

UBC 1 

In Deventer trad  ons eerste zonder de 

geblesseerde Dave in alle vroegte in Deventer 

tegen IJsselstad 1  aan en deed dat eigenlijk prima, 

want er werd met 6 -2 gewonnen. Koen/Thijs kenden 

boven verwachting weinig moeite met de  tegen-

standers en wonnen in 2 games. Femke/Inge 

beslisten na winst van de 1 e game ook de 2e game 

met 22 -20 in eigen voordeel. In de singles moest 

alleen Koen de eer in 2 games aan zijn tegenstander 

laten, Tessa en Thijs wonnen zonder grote 

problemen in straight games, Femke had alleen in 

de 2e game wat meer moeite met haar tegen -

standster, maar won die game wel: 23-21. Inge/ 

Koen wisten hun mix niet te winnen, Femke/Thijs 

trokken in de beslissende 3 e game aan het langste 

eind en zo stond er een fraaie 6 -2 op het 

scorebord. Team 1 handhaaft zich zo op de tweede 

plaats in de tussenstand  en treft va nmiddag 

hekkensluiter Houten 1, een mooie tegenstander om 

het nieuwe jaar goed te beginnen.  
 

UBC 2 

Net als team 1 moest ook team 2 zonder Sharon al 

vroeg in Deventer aan de bak tegen IJsselstad 2. 

Voor de uiteindelijke 5 -3 overwinning waren wel vijf 

driega mers noodzakelijk , dus er moest flink worden 

gebuffeld.  Het begon niet al te best, want eerst 

legden Sander/Frank het in 2 games af tegen hun 

opponenten en ook Linda/Berdien delfden in de 

beslissende 3 e game met 23 -25 het onderspit. 

Jacco en Linda brachten , beide in 2 games, de stand 

weer in evenwicht. Sander moest in de single eerst 

warm draaien, verloor dan ook de 1 e game, maar 

maakte dat in beide overige ruim gewonnen games 

weer goed. Door de met 23 -21, 20-22 en 23-25 (!!!)) 

verloren single van Berdien ging team 2 met een 

gelijke stand de mixen in. Ook die (Berdien/Jacco 

en Linda/Frank) werden in de 3 e game in Ulfts 

voordeel beslist. E en week later werd tegen 

hetzelfde team in eigen hal de uitgestelde 

septemberwedstrijd in gehaald, die (zonder Sander 

en Berdien) een 6 -2 overwinning opleverde.  Gingen 

een week eerder beide dubbels naar IJsselstad, nu 

zegevierden Jacco/Fr ank (in tweeën) en Linda/  
 

 

Sharon (in drieën). Jacco gunde zijn tegenstander 

in 2 games slechts 15 punten , Linda liet het op een 

3e game aankomen, die ze echter simpel won. Ter 

ontlasting van de heren was Dave ter V. ingevlogen 

voor de single, die hij ondanks goed tegenspel in 2 

games verloor. Ook Inge maakte haar opwachting, 

maar dat leverde voor de single nog geen punten op, 

want ze  moest in de 3 e game de eer aan haar tegen -

standster laten. In de mix maakte ze dat met Jacco 

door winst in drieën goed. Linda/Frank zorgden via 

winst in 2 games voor de 6 -2 eindstand. Vanmiddag 

ontvangt team 2 Smash 2 uit Hoogeveen. Eens 

kijken op men de koppositie via een klinkende zege 

kan versterken.  
 

UBC 3 

Zonder Bart en Kim bleef de opgebouwde 

voorsprong (9 punten) op Gova 5 via  een gelijk spel  

in Arnhem  intact , maar gemakkelijk ging dat niet . 

Wel kwam Spees Sjuttel 1 door een overwinning wat 

dichterb ij en zo kijkt het degradatiespook in de 

poule van team 3 nog steeds mee.  Na verlies van de 

dubbels (Rick/Vincent en Barbara/Sandra, beide in 

de 3e games) trokken Dave en Sandra de stand weer 

gelijk, beide ook in een spannende 3 e game (21-18 

resp. 22 -20). Rick verloor nipt in 2 games (19 -21 en 

21-23), Barbara zegevierde in 2 games. Dat 

spelletje trok ze door in de mix met Dave, die via 

een 3e game winst opleverde. Ook Sandra/Vincent 

speelden een beslissende 3 e game, die echter niet 

in winst kon worden omgez et: 21 -23. Team 3 speelt  

volgende week thuis tegen Mariken 6, waartegen 

begin oktober gelijk werd gepeeld. Je zou zeggen 

dat een broodnodige overwinning tot de mogelijk -

heden behoort.  
 

UBC 4 

Het vierde start volgende week donderdag het 

nieuwe jaar met een uitwedstrijd tegen hekken -

sluiter Poona 7 . In Ulft werd het eerder dit seizoen 

8-0. In de race om het kampioenschap zou dat ook 

nu een ideale uitslag zijn.  

 

 

UBC R1 

R1 bezet in de rangschikking een keurige vierde 

plaats . Of R1 dit jaar afgelopen w oensdag thuis 

tegen  Didam R1 goed begonnen is, lezen we in het 

volgende Thuisnieuws. De 6-2 overwinning eerder 

dit seizoen  in Didam zal vast naar meer hebben 

gesmaakt. Afwachten dus!!!  
 

Opstapteams  

O1 speelt vanmiddag de tweede wedstrijd tegen 

Poona O1. In december werd in Gaanderen met 4 -1 

gewonnen. 
 

O2 had het tegen koploper Poona O3 gelet op de 

0-5 einduitslag behoorlijk lastig. Sem speelde een 

goede pot tegen zijn twee koppen grotere tegen -

stander, maar verloor wel in 2 games. Chloë wist 

de 2e game van haar mannelijke tegenstander te 

winnen, verloor helaas wel de 1 e en 3e game. Sem/ 

Len verloren de eerste dubbel in tweeen. Beide 

overige dubbels (Chloë/Len en Chloë/Sem) gingen 

in 3 games verloren. O2 heeft het dit eerste 

januariweekend erg druk. Vanmidd ag speelt dit 

team thuis tegen Shuttle Up O1, morgen wacht de 

uitgestelde  wedstrijd in Winterswijk tegen 

Pluumke ô67 O2.  
 

Tegen Seepaerd O1 boekte O3 een prima 5 -0 

overwinning. Voor Pim en Lenn was er in de single 

niets aan de hand, want beide potje s werden 

zonder grote problemen in 2 games in Ulfts 

voordeel beslist. In de eerste dubbel moesten 

Wout/Jesse de 2 e game met 23 -25 aan de  

õs Heerenbergse jongens laten. Ze wonnen wel de 

1e en 3e game. Daarna was de beurt aan Wout/Pim, 

wat een overwinning in  2 games opleverde. Tot slot 

wisten ook Jesse/Lenn in 2 games te winnen. 

Vanmiddag wordt het in deze poule extra 

spannend, want de jongens van O3 spelen tegen de 

meiden van O4. In november wonnen de meiden. 

Tijd voor revanche, jongens???!!!  

 

 

OUDJAAR 28 - 12- 2022  

Onder de bezielende leiding van trainers Tessa, 

Rob en Frank was er voor de jeugd een ouder/ 

kind-toernooi georganiseerd, waarvoor 42 

deelnemers om half zeven naar de sporthal waren 

gekomen. Er werden vijf rondes gebadmintond met 

telkens wisselende tegenstanders. Om kwart voor 

acht werden de prijswinnaars via een uitgekiend 

rekensysteem bekend gemaakt. Zo werden Lucas  

en moeder Miranda als winnaars en Sem en vader 

Wouter als goede tweede in het zonnetje gezet. 

Daarna werd  aan Fleur en moeder Miranda de 

aanmoedigingsprijs toegekend.  Tot slot ging het 

naar de kantine voor een drankje en overheerlijke 

oliebol len. 

Om half negen was de beurt aan de senioren voor 

het invitatietoernooi. Met 44 deelnemers was ook 

hier de animo ongekend. Via een ingenieus kaart -

systeem werden telkens nieuwe koppels gevormd 

en er werd volgens dezelfde wazige puntentelling  

gespeeld als bij de jeugd. Na vijf rondes werden 

tegen tienen de winnaars naar voren geroepen om 

een keus te maken uit de door allerlei dona teurs 

beschikbaar gestelde prijzen. Bij de heren waren 

dat Mika (winnaar) en Sebastian (runner up), bij de 

dames zegevierde Madelon met Thea als goede 

tweede. Van de introducés ware n Mark (met K) 

Kruip en Marijke Vos de topscoorders.  Met 

meestal de douche als tussenstop ging het ook 

hier richting de kantine, waar de uitgereikte 

muntjes tegen een consumptie konden worden 

ingewisseld en nog lang van de verrukkelijke 

oliebollen kon worden genoten. Met dank aan 

bakker ij  Kaspers uit Wehl!!!  
 

 
 

Enigszins beneveld keerde de Thuisnieuwsredactie 

ergens na middernacht huiswaarts, om de volgende 

ochtend gezond weer op te staan.  



 


