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Heel langzaam loopt het seizoen ten einde. Twee teams zijn nog volop in de race om het kampioenschap. Team 2 heeft een redelijke voorsprong opgebouwd op de 

tegenstander van vanmiddag: Denekamp 1. Ook team 4 draait een prima seizoen, maar moet volgende week in ieder geval afrekenen met Pluumke 1 uit Nijmegen. Voor 

team 1 is de tweede plaats het maximaal haalbare. Team 3 heeft inmiddels een aardige marge opgebouwd in de strijd tegen degradatie. Recreanten 1 is met een 

middenmootplaats ook aan een mooi seizoen bezig. Bij de opstapteams zien we een hoop enthousiasme en de nodige talenten fanatiek trainen en spelen. 

In competitieronde 12 wachten team 1 en 2 vanmiddag twee pittige tegenstanders en omdat men de laatste weken hier en daar toch de nodige pijntjes zag ontstaan, is 

het afwachten, of iedereen fit genoeg is om aan de start te verschijnen. Misschien een goede reden om massaal naar de hal te komen en onze teams aan te 

moedigen???!!! 
 

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

Woensdag:  

UBC 3-Poona 3 

 

Zaterdag: 

UBC 1-Gova 1 

UBC 2–Denekamp 1 
 

Zondag: 

Rianto O2-UBC O2 

Seepaerd O1-UBC O4 

 

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  63-17 

Leerdam 2 56-32 

Ulftse BC 1 55-25 

Gova 1  46-42 

Stuban 1  36-44 

IJsselstad 1 31-57 

Houten 1  25-55 

Smashing 5 24-64 
 

 

4e divisie afd. 3 

Ulftse BC 2 64-24 

Denekamp 1 56-32 

Diok 2  52-36 

Pluumke '67 1 46-42 

Icarus 1  41-47 

IJsselstad 2 36-52 

Smash Ho’veen  2 33-55 

Almelo 1  24-64 
 

 

6e divisie afd. 5 

Poona 3  74-22 

Rianto 1  54-34 

Seepaerd 1 49-39 

Orion 3  47-49 

Mariken 6 42-38 

Ulftse BC 3 37-51 

Spees Sjuttel 1 26-62 

Gova 5  23-65 
 

 

9e divisie afd. 6 

Ulftse BC 4 64-16 

Pluumke 1 53-19 

Didam 5  47-33 

Mariken 9 39-33 

Spees Sjuttel 3 28-52 

BBS 5  24-48 

Poona 7  9-63 
 

 

Y-klasse afd. 2 

LBC ’72 R1 61-19 

BBS R1  54-18 

Seepaerd R1 46-26 

Ulftse BC R1 33-39 

Didam R1  27-45 

Ruurlo R1  24-40 

BBS R2  11-69 
 

 

Opstapcomp. groep 2B 

Poona O3  22-8 

UBC O2  17-18 

Shuttle Up 81 O1 16-14 

Rianto O2 10-15 

Pluumke 67 O2 10-20 

 

 

Opstapcomp. groep 3A 

UBC O3  19-6 

UBC O4  13-7 

Seepaerd O1 9-11 

Poona O4  4-21 

 



 

UBC 1 

Met een grieperig team is het slecht zaken doen en 

zo werd de eerste wedstrijd van 2023 in 

competitieronde 10 tegen hekkensluiter Houten 1 

tot 4 februari uitgesteld. Vorige week trad team 1 

in Wychen tegen Smashing 5 aan en dat leverde de 

maximale score van 8 wedstrijdpunten op. Koen/ 

Thijs kwamen na de verloren 1e game pas op stoom 

en wonnen vooral de 3e game gedecideerd. Tessa/ 

Femke lieten het niet op een 3e game aankomen en 

wonnen in tweeën. Alle singles werden gewonnen, 

Thijs had daar als eerste heer 3 games voor nodig, 

Tessa, Dave en Femke konden het in 2 games af. In 

beide mixen (Tessa/Koen en Femke/Thijs) kwam 

team 1 niet in de problemen en zo kon een fraaie 

overwinning worden genoteerd. Vanmiddag ontvangt 

men het Arnhemse Gova 1, een niet te onder-

schatten tegenstander. In december werd nipt met 

5-3 gewonnen. We zijn benieuwd of ook nu  

gewonnen kan worden en de tweede plaats in de 

poule op Leerdam 1 kan worden heroverd. 
 

UBC 2 

Een gehavend team 2 (om uiteenlopende redenen 

ontbraken Sharon, Jacco en zou Frank mee spelen 

met team 1) startte 2023 goed met een 5-3 

overwinning in de thuiswedstrijd tegen Smash 2 uit 

Hoogeveen. En omdat Diok 2 ook nog eens verloor, 

versterkte team 2 zelfs de koppositie. Doordat de 

wedstrijd van team 1 werd uitgesteld (ook door 

ziekte), kon Frank alsnog met zijn eigen team 

meedoen, naast invaller Dave ter V. Frank/Dave 

speelden na verlies van de 1e game hun tegen-

standers ook in de 2e game behoorlijk in de kaart 

en dat betekende partijverlies. Linda/Berdien 

legden een prima pot op de baan en wonnen 

eenvoudig in tweeën. Nadat Sander en Linda hun 

singles in 2 games tot een goed einde hadden 

gebracht, moest Dave er in 2 games aan geloven. In 

2 games vergrootte Berdien de voorsprong. Linda/ 

Frank kenden in hun mix geen pardon en gunden hun 

tegenstanders in 2 games slechts 13 punten. 

Berdien/Sander moesten de eer in 2 games aan de 

tegenstanders laten. In Almelo werd afgelopen 

zondag via een 5-3 overwinning een volgende stap  
 

 

richting kampioenschap gezet. Dat ging echter niet 

zonder slag of stoot. Frank/Sander beslisten pas in 

de 3e game de dubbel in hun voordeel. Dat lukte 

Linda/Berdien niet, want bij hun ging de 3e game 

verloren. Jacco boekte een eenvoudige zege in 2 

games, Linda had een 3e game nodig, iets wat 

Sander niet lukte: nipt verlies in de 3e game. Sharon 

zegevierde in straight games. Sharon/Jacco 

kenden weinig problemen (winst in tweeën), 

Berdien/Frank echter des te meer (verlies in 

tweeën). Team 2 ontvangt vanmiddag Denekamp 1, 

nummer twee in de poule. Met een marge van 8 

punten lijkt de voorsprong aardig ruim en bij winst 

is een kampioenschap dichtbij. Eerst zien en dan 

geloven. 
 

UBC 3 

Net als in oktober speelde team 3 thuis (zonder 

Kim) tegen Mariken 6 gelijk en behoudt het 

dezelfde voorsprong op mede-degradatie-

kandidaten Gova 5 en Spees Sjuttel 1. Bart/Rick 

zorgden voor het eerste punt door een zege in 2 

games. Barbara/Sandra verloren na de 1e (24-26) 

ook ruim de 2e game. In de singles was Dave de enige 

die in 2 games aan de goede kant van de score bleef. 

Sandra, Vincent en Barbara konden geen potten 

breken en verloren alle drie hun single in 2 games. 

Door twee eenvoudige zeges in de mixen (Barbara/ 

Dave en Sandra/Bart) werd het alsnog 4-4. In de 

belangrijke uitwedstrijd tegen Spees Sj. 1 wist het 

derde (zonder Kim en Rick) een kleine 5-3 

overwinning in de wacht te slepen. Trokken Bart/ 

Vincent de dubbel in 2 games naar zich toe, 

Barbara/Sandra kenden een valse start door 

verlies in tweeën. Dave was een beste maat te groot 

voor zijn tegenstander en ook Sandra won de 

beslissende 3e game. Door verlies van Vincent (in 

drieën) en Barbara (in tweeën) was de stand weer 

in evenwicht. In de mixen (Barbara/Dave en 

Sandra/Bart) maakte team 3 uiteindelijk het 

verschil en heeft een voorsprong van 11 wedstrijd- 

punten opgebouwd op de twee degradatieplaatsen. 

Hoe men het er afgelopen woensdag tegen koploper 

Poona 3 vanaf heeft gebracht, lezen we in het 

volgende Thuisnieuws. 
 

 

UBC 4 

Het vierde startte het nieuwe jaar in Gaanderen 

met een 8-0 zege tegen hekkensluiter Poona 7. In 

de race om het kampioenschap was dit de gehoopte 

uitslag. Gonnie, Nicole, Rob en beide Hansis waren 

vele maatjes te groot voor hun tegenstanders. Alle 

potjes gingen in 2 games naar de onzen. Nicole had 

de zwaarste tegenstand en moest na winst van de 1e 

game ook in de 2e game alle zeilen bijzetten om deze 

in winst om te zetten: 22-20. In de thuiswedstrijd 

tegen Didam 5 kende men (dit keer zonder Hans 

Nij.) meer tegenstand, wel werd ook nu gewonnen: 

6-2. Zowel Hans de N/Rob als Gonnie/Nicole wisten 

de dubbel in 2 games naar zich toe te trekken. Rob 

moest vervolgens na 3 games zijn tegenstander met 

diens zege de hand schudden. Nadat Gonnie en Hans 

de N in straight games gewonnen hadden, delfde 

Nicole in 2 games het onderspit. Door winst in beide 

mixen (Gonnie/Rob en Nicole/Hans de N.) blijft 

team 4 op kampioenskoers, waarbij de tussenstand 

ietwat vertekend is, omdat Pluumke 1 twee 

wedstrijden minder heeft gespeeld. Op 8 februari 

ontvangt team 3 laatstgenoemd team met het 

kampioenschap als inzet. 
 

UBC R1 

In ’s Heerenberg ging het R1 een stuk beter af 

dan de thuiswedstrijd tegen Seepaerd R1. Werd in 

Ulft nog met 2-6 verloren, nu werd met “slechts” 

5-3 verloren. Peter (in tweeën) en Ben (in drieën) 

begonnen goed met singlewinst. Ria en Femke (mee 

als invalster, Madelon en Lysanne ontbraken) 

waren duidelijk de mindere en verloren hun single 

in 2 games. In de dubbels trokken Peter/Ben in 3 

games aan het langste eind, Ria/Femke verloren in 

2 games. Femke/Peter verloren nipt de 1e game 

(23-25), wonnen daarna de 2e (21-19), maar 

verloren de beslissende 3e game (21-15). Ria/Ben 

konden het hun tegenstanders niet lastig maken en 

verloren in tweeën. R1 speelt woensdag tegen 

nummer twee BBS R1. 

 

 

Opstapteams 

De tweede wedstrijd van O1 tegen Poona O1 werd 

met 5-0 gewonnben. In december werd in 

Gaanderen al met 4-1 gewonnen, nu dus een nog 

betere uitslag. Merijn nam het op tegen een dame, 

had nauwelijks tegenstand en gunde haar in 2 

games 8 punten. Rinus had voor zijn zege 3 games 

nodig. Lucas/Merijn zegevierden in de eerste 

dubbel in 2 games. Lucas/Rinus hadden een pittig 

potje, die zij in drieen wonnen. Rinus/Merijn waren 

ook in de derde dubbel duidelijk de beteren: winst 

in tweeen. Voor O1 resten nog een in te plannen 

thuiswedstrijd en een uitwedstrijd in Gaanderen 

op 18 februari. 

O2 kende twee drukke weken, want men speelde 

drie wedstrijden, waarvan een thuis- en 

uitwedstrijd tegen Shuttle Up O1, Beide 

wedstrijden werden met 4-1 gewonnen. In de 

eerste wedstrijd verloor Sem zijn single in 3 

games. Len won zijn single in tweeen. Ook in de 

dubbels werd achtereenvolgens door Chloe/Sem, 

Chloe/Len en Sem/Len geen game meer verloren. 

In de tweede wedstrijd was het Len, die het 

antwoord op het spel van zijn tegenstander 

schuldig moest blijven. Hij verloor in 2 games. 

Winst was er voor Sem in zijn single en in de 

dubbels voor Chloe/Sem in 2 games, Chloe/Len 

(22-20 in de 3e game) en Sem/Len in 2 games, 

waarvan de 2e pas op met 27-25 in Ulfts voordeel 

werd beslist. In de uitgestelde wedstrijd in 

Winterswijk tegen Pluumke ‘67 O2 werd met 1-4 

verloren. Alleen Sem/Len kwamen tot een zege in 

2 spannende games. Chloe en Len verloren hun 

single beide in 2 games. Ook de dubbels van Chloe/ 

Len (in drieen) en Chloe/Sem (in tweeen) gingen 

verloren. 

Het jaar voor de jongens van O3 begon met een 

nederlaag tegen de meiden van O4. Zij bleven 

alleen in de singles aan de goede kant van de score. 

Wout won in 3 games van Kim, Lenn in 2 games van 

Fenne. Daarna werden nog 3 dubbels gespeeld 

tussen Kim/Fenne en Jesse/Lenn, die allemaal 

door de meiden werden gewonnen. Over de laatste 

wedstrijden van O3 en O4 in een volgend Thuis-

nieuws meer. 
 



 


