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Het was weer een aardige competitieweek met overwinningen voor team 1, 2, 3, en de opstapteams 2 en 4. De enige dissonant was R1, dat nipt verloor. Vooral de 7-1 

overwinning van het tweede mocht er zijn, want dit betekent zo goed als zeker plek nummer één in de eindrangschikking. In de wandelgangen wordt al gefluisterd dat op 

enig moment het kampioenschapslied door het gebouw zal schallen. Ook het vierde maakt daar aanspraak op, want dit team staat al wekenlang fier bovenaan en kan as. 

woensdag een grote stap zetten, omdat dan ’t Pluumke 1 zijn opwachting maakt in onze hal. Bij winst gloort dan met nog een uitwedstrijd te gaan het kampioenschap. Ook 

team 1 doet het met een tweede plek prima. Team 3 heeft zich ook nagenoeg veilig gespeeld.  

LET OP, TROUW PUBLIEK !!!!   Zaterdagmiddag speelt team 1 om 12:00 uur de inhaalwedstrijd tegen Houten 1 in eigen hal. 
 

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

Woensdag:  

UBC R1-BBS R1 

 

Zaterdag (12:00 uur): 

UBC 1-Houten 1 

 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

  

Opstapcomp. groep 1B 

UBC O1  9-1 

Poona O1  1-9 

 

éé 

3e divisie afd. 2 

Flits 1  70-18 

Ulftse BC 1 60-28 

Leerdam 2 57-39 

Gova 1  49-47 

Stuban 1  41-47 

IJsselstad 1 36-60 

Houten 1  28-60 

Smashing 5 27-69 
 

 

4e divisie afd. 3 

Ulftse BC 2 71-25 

Denekamp 1 57-39 

Diok 2  56-40 

Pluumke '67 1 49-47 

Icarus 1  46-50 

IJsselstad 2 39-57 

Smash Ho’veen  2 38-58 

Almelo 1  28-68 
 

 

6e divisie afd. 5 

Poona 3  77-27 

Rianto 1  59-37 

Mariken 6 53-43 

Seepaerd 1 53-43 

Orion 3  51-53 

Ulftse BC 3 42-54 

Spees Sjuttel 1 33-63 

Gova 5  24-72 
 

 

9e divisie afd. 6 

Ulftse BC 4 64-16 

Pluumke 1 61-19 

Didam 5  53-35 

Mariken 9 44-36 

Spees Sjuttel 3 31-57 

BBS 5  26-54 

Poona 7  9-71 
 

 

Y-klasse afd. 2 

LBC ’72 R1 63-25 

BBS R1  59-21 

Seepaerd R1 50-30 

Ulftse BC R1 36-44 

Ruurlo R1  34-46 

Didam R1  33-47 

BBS R2  13-75 
 

 

Opstapcomp. groep 2B 

Poona O3  22-8 

UBC O2  22-18 

Shuttle Up 81 O1 16-14 

Rianto O2 10-20 

Pluumke 67 O2 10-20 

 

 

Opstapcomp. groep 3A 

UBC O3  19-6 

UBC O4  17-8 

Seepaerd O1 10-15 

Poona O4  4-21 

 



 

UBC 1 

Afgelopen zaterdagmiddag ontving het eerste het 

Arnhemse Gova 1 en ook nu werd net als in  

december met 5-3 gewonnen en de tweede plaats in 

de poule op Leerdam 1 heroverd. Men begon prima 

aan de wedstrijd, want beide dubbels (Koen/Thijs 

en Tessa/Femke) wonnen in 2 games. Terwijl Koen 

na een spannende verloren 1e game (24-26) ook zijn 

2e game moest inleveren, wist Tessa haar single in 

2 games te winnen. Dave was nog steeds niet 

helemaal fit en verloor zijn single in 3 games. Femke 

is de laatste weken goed op dreef en won na de 1e 

game (21-4 !!!) ook de 2e game, zij het wel wat 

moeizamer. Waar Tessa/Koen net geen 3e game 

konden afdwingen (verlies in tweeën dus), kenden 

Femke/Thijs nauwelijks problemen en zegevierden 

in tweeën. Vanmiddag om 12:00 uur dus de inhaal-

wedstrijd tegen nummer voorlaatst Houten 1 met 

de mogelijkheid weer wat steviger de tweede plaats 

te bezetten. In Houten werd eerder dit seizoen 

met 7-1 gewonnen. Daar tekenen we ook nu voor. 
 

UBC 2 

Team 2 had (zonder Berdien) tegen de verwachting 

in met nummer twee Denekamp 1 weinig moeite, 

getuige de 7-1 zege. Er werd op een zware 

wedstrijd gerekend. In Denekamp had men eerder 

dit seizoen immers de enige nederlaag (2-6) van dit 

seizoen geleden. Net als bij team 1 begon men prima 

met twee overwinningen in de dubbels: Jacco/Frank 

en Linda/Sharon, beide in 2 games. Jacco won ook 

zijn single eenvoudig in 2 games. Sharon moest tot 

het gaatje gaan, want zij besliste haar single in de 

3e game via 30-29. Sander kreeg gedurende de 1e 

game last van zijn hamstring, wat hem noodzaakte 

zijn single op te geven. Linda won in haar single 

moeizaam de 1e game (25-23), maar kwam daarna 

goed op stoom en won afgetekend ook de 2e. Na 

verlies van de 1e game trokken Sharon/Jacco alsnog 

aan het langste eind door winst in drieën. 

Linda/Frank rondden de zaak uitstekend af met 

winst in 2 games. Met een voorsprong van 14 

wedstrijdpunten en nog twee potjes te gaan kan het 

kampioenschap team 2 nauwelijks nog ontgaan. 
 

 

UBC 3 

Team 3 zorgde vorige week woensdag door een 5-3 

overwinning tegen koploper Poona 3 voor een grote 

verrassing. Omdat Kim en Barbara ontbraken, was 

Berdien als invalster ingevlogen. En dat betaalde 

zich uit. Bart/Vincent hadden geen antwoord op het 

spel van hun tegenstanders en moesten hen na 2 

games de handen schudden. Sandra/Berdien 

wonnen na verlies van de 1e game wel de overige 2 

games en zo was de stand weer gelijk. Dave en 

Berdien zorgden voor een 3-1 voorsprong door winst 

in hun single, maar hadden daar wel 3 games voor 

nodig. Die voorsprong in de wedstrijd werd teniet 

gedaan door verlies van Vincent (in tweeën) en 

Sandra (in drieën). In de mixen maakte team 3 

uiteindelijk het verschil. Zowel Berdien/Bart als 

Sandra/Dave gingen met de overwinning aan de 

haal, beide in 2 games. Met nog twee wedstrijden 

te gaan lijkt de marge t.o.v. Spees Sjuttel 1 groot 

genoeg om degradatie te ontlopen. 
 

UBC 4 

Het vierde ontvangt volgende week woensdag het 

Nijmeegse Pluumke 1 met waarschijnlijk het 

kampioenschap als inzet. Wie niets te doen heeft, 

is van harte welkom…………… 
 

UBC R1 

R1 verloor afgelopen woensdag tegen nummer twee 

BBS R1 met 3-5 niet onverdienstelijk, maar zal ook 

het gevoel hebben gehad, dat er misschien meer in 

had gezeten. Peter/Bertie verloren de 1e game 

(20-22), wonnen de 2e , maar konden daaraan geen 

vervolg geven met partijverlies tot gevolg. Bij 

Lysanne/Madelon het omgekeerde wedstrijdbeeld, 

want zij trokken de 3e game wel naar zich toe. 

Nadat Peter zijn single in 2 games had verloren, 

zorgde Bertie via winst in tweeën weer voor 

evenwicht in de wedstrijd. Ria kon geen vuist 

maken en verloor in 2 games, Lysanne was haar 

tegenstandster wel de baas en zo was de stand 

weer gelijk. In beide mixen delfde R1 het onder-

spit, Ria/Peter in tweeën, Madelon/Bertie in 

drieën. Ondanks het verlies steeg R1 wel een 

plaatsje op de ranglijst en staat nu vierde. 

Volgende week speelt R1 uit tegen BBS 2. 
 

 

Opstapteams 

Voor O1 resten nog een uitwedstrijd in Gaanderen 

op 18 februari en een nog in te plannen thuis-

wedstrijd. 
 

Voor O2 was de uitwedtrijd in Zutphen tegen 

Rianto O2 de laatste wedstrijd van dit seizoen. De 

competitie werd waardig afgelsoten met een 5-0 

overwinning. Sem en Wout waren aan de beurt om 

te singelen en beide wonnen in 2 games. De eerste 

dubbel was in 2 games een prooi voor Len/Sem. 

Ook de tweede dubbel werd in 2 games gewonnen 

door Wout/Len. Tot slot wonnen Wout/Sem de 

laatste dubbel in tweeën. Voorlopig staat O2 op 

een keurige tweede plaats, maar daarin kan nog 

e.e.a. veranderen, omdat de overige teams nog niet 

speelklaar zijn. 
 

Van O4 heeft de Thuisnieuwslezer nog de 

verslagen van de wedstrijd tegen Poona O4 en 

tegen Seepaerd O1 te goed. Thuis tegen Poona O4 

werd met 4-1 gewonnen. Alleen Fajen lukte het 

niet haar single te winnen. Zij verloor nipt in 2 

spannende games. Fenne was veel te sterk voor 

haar tegenstandster, die slechts 4 punten wist te 

scoren. Ook in de dubbels waren de Ulftse meiden 

heer en meester. Zowel Fenne/Kim, Fajen/Fenne 

als Fajen/Kim zegevierden in 2 games. Afgelopen 

zondag was O4 in ’s Heerenberg met 4-1 te sterk 

voor Seepaerd O1. Kims tegenstandster kwam in 2 

games tot slechts 6 punten. Fajen heeft een 

abonnement op spannende potjes die ze net 

verliest, dit keer moest ze in 3 games buigen. In 

de dubbels werd niet meer verloren, want die 

gingen in 2 games naar achtereenvolgens Fenne/ 

Kim, Fajen/Kim en Fenne/Fajen. Voor O4 staat op 

18 februari nog een uitwedstrijd tegen Poona O4 

gepland.  
 

O3 tenslotte sluit de competitie op 26 februari af 

met een uitwedstrijd tegen Seepaerd O1 
 

 

 

Dag UBC-toernooigangers 
 

Vorig jaar mochten we jullie na een verplichte 

pauze van twee jaar i.v.m. corona eindelijk weer 

begroeten op ons 
 

ULFTSE BC FRED BESSELINK TOERNOOI. 
 

Hopelijk kijken jullie met plezier terug op ons 

toernooi en is het aanleiding om ook komend jaar 

terug te komen. Dit jaar vindt ons toernooi plaats 

op: 

ZONDAG 4 JUNI 
 

in de volgende categorieën: 

■ 3 (2e divisie of lager) 

■ 5 (4e divisie of lager) 

■ 7 (6e divisie of lager) 

■ 9 (8e divisie of lager) 
 

We beginnen om 9:00 uur en hopen om 20:00 uur 

klaar te zijn. In principe wordt in alle categorieën 

volgens het poule/afvalsysteem gespeeld. Er mag 

maximaal voor 2 onderdelen worden ingeschreven. 

Inschrijven in verschillende opeenvolgende 

categorieën is toegestaan, mits het verschillende 

onderdelen betreft. De inschrijving sluit op 

zondag 30 april 2023 via: www.toernooi.nl,waar 

men ook de overige toernooireglementen kan 

nalezen. Het maximum aantal partijen bedraagt 

180, dus SCHRIJF SNEL, WANT VOL IS VOL! 

Uiteraard maken we er samen weer een gezellig en 

sportief toernooi van. Voor een goede kop koffie/ 

thee of een smakelijk drankje kun je in de kantine 

terecht, met blik in de hal. En van 12:00-18:00 kun 

je op het terras bij de kantine bij een van onze 

meester-BBQ-ers terecht voor een verrukkelijke 

hamburger (speciaal), wellicht aangevuld met een 

bord frites van onze kantinebaas Erik. En wie weet 

sleep je gedurende de dag nog één of meerdere 

fraaie prijzen van onze verloting in de wacht. 
 

 

http://www.toernooi.nl/


 


