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DIE IS ALVAST BINNEN !!!!  Afgelopen zondag maakte team 2 het waar. In het hol van de leeuw (Winterswijk) wisten Sharon, Linda, Berdien, Jacco, Sander en Frank onder de toeziende ogen van 

familie, kroost en andere UBC-ers in een enerverende wedstrijd de benodigde twee wedstrijdpunten binnen te halen. En let op: Op zondag kan ook team 4 toetreden tot de “galery of fame” van de Ulftse BC, als 

vanaf 10:00 uur in Nijmegen met minimaal 5-3 van Mariken 9 wordt gewonnen. Als je dan dus niets te doen hebt, ……… 

Het eerste verloor volgens verwachting van koploper Flits, maar staat wel hoog in het rijtje voor ”beste tweede” met kans op promotie. Team 3 heeft zich afgelopen woensdag tegen Seepaerd 1 definitief veilig 

gespeeld. In Vorden zegevierde Recreanten 1 in zijn laatste uitwedstrijd met 7-1, dit team sluit de competitie volgende week woensdag in eigen hal af tegen LBC ’67 R1. Van de opstapteams komen vanmiddag O1 

en O4 in Gaanderen in actie, volgende week speelt O3 nog in ’s Heerenberg. En dan zit de competitie er (behoudens de beker- en nieuwe dubbelcompetitie ???) voor dit seizoen op. 
 

Maar: LET OP, TROUW PUBLIEK !!!! ZATERDAGMIDDAG SPELEN TEAM 1 EN 2 VAN 13:00-16:30 UUR HUN LAATSTE WEDSTRIJDEN VAN DIT SEIZOEN IN EIGEN HAL. 
 

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

Woensdag: 

UBC 3-Seepaerd 1 

 

Zaterdag: 

UBC 1-Stuban 1 (13:00 uur) 

UBC 2 – Diok 2 (13:00 uur) 

Poona O1 – UBC O1 

Poona O4 – UBC O4 
 

Zondag: 

Mariken 9 – UBC 4 

 

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  76-20 

Ulftse BC 1 70-34 

Leerdam 2 64-40 

Gova 1  52-52 

Stuban 1  45-51 

IJsselstad 1 40-64 

Houten 1  33-71 

Smashing 5 28-76 
 

 

4e divisie afd. 3 

Ulftse BC 2 75-29 

Denekamp 1 64-40 

Diok 2  60-44 

Pluumke '67 1 53-51 

Icarus 1  46-50 

IJsselstad 2 43-61 

Smash Ho’veen 2 39-65 

Almelo 1  28-68 
 

 

6e divisie afd. 5 

Poona 3  77-27 

Rianto 1  66-38 

Mariken 6 63-49 

Seepaerd 1 60-52 

Orion 3  53-59 

Ulftse BC 3 48-64 

Spees Sjuttel 1 37-67 

Gova 5  28-76 
 

 

9e divisie afd. 6 

Pluumke 1 72-24 

Ulftse BC 4 68-20 

Didam 5  61-35 

Mariken 9 49-39 

Spees Sjuttel 3 37-59 

BBS 5  30-66 

Poona 7  11-85 
 

 

Y-klasse afd. 2 

BBS R1  70-26 

LBC ’72 R1 63-25 

Seepaerd R1 61-35 

Ulftse BC R1 43-45 

Ruurlo R1  35-53 

Didam R1  34-53 

BBS R2  14-82 
 

 

Opstapcomp. groep 2B 

Poona O3  27-8 

UBC O2  22-18 

Shuttle Up 81 O1 16-19 

Pluumke 67 O2 13-22 

Rianto O2 12-23 

 

 

Opstapcomp. groep 3A 

UBC O3  19-6 

UBC O4  17-8 

Seepaerd O1 10-15 

Poona O4  4-21 

 



 

UBC 1 

De inhaalwedstrijd tegen nummer voorlaatst 

Houten 1 leverde ons eerste, dat aantrad zonder 

Dave (licht geblesseerd) en Inge (niet echt 

geblesseerd) de maximale 8-0 score op en zo bezet 

men weer wat steviger de tweede plaats. De 

dubbels waren een prooi voor Koen/Thijs (in 

tweeën) en Tessa/Femke (in drieën). Thijs en 

Femke kenden in de singles een stroeve start en 

verloren de 1e game, om dat later in de 2e en3e game 

weer goed te maken. Tessa en Koen wonnen hun 

singles in straight games. Ook de mixen (Femke/ 

Thijs en Tessa/Koen) leverden twee zeges op, beide 

in 2 games. In Wierden scoorde team 1 (nu zonder 

Koen en Inge) tegen koploper Flits 1 beter dan in de 

thuiswedstrijd. Weliswaar werd met 6-2 verloren, 

maar dat was beter dan de 7-1 nederlaag in Ulft. 

Dave/Thijs verloren in 3 games, Tessa/Femke in 2 

games. Na winst van de 1e game moest Dave de 2e 

en 3e game aan zijn tegenstander laten. Tessa 

tekende voor het eerste wedstrijdpunt door winst 

in tweeën. Thijs won simpel de 1e game, maar 

blijkbaar moest zijn tegenstander nog warm 

worden. Eenmaal warm verloor Thijs alsnog de 2e en 

3e game. Femke trok in haar single in 3 games aan 

het langste eind. In de mixen konden Tessa/Dave 

en Femke/Thijs geen potten breken, beide gingen 

in 2 games verloren. Vandaag sluit team 1 tegen 

Stuban 1 de competitie af. In Nijmegen zegevierde 

men met 6-2, dat zou nu ook een aardig resultaat 

zijn met als inzet een hoge plaats op de reserve 

promotielijst. 
 

UBC 2 

Met een voorsprong van 14 wedstrijdpunten ging 

het tweede met volledige bezetting en onder 

massale belangstelling naar Winterswijk in de 

wetenschap dat twee gewonnen potjes voldoende 

waren voor het kampioenschap. Jacco/Sander 

kenden geen beste start en gingen roemloos in 2 

games ten onder. Sharon/Berdien deden het 

aanzienlijk beter en wonnen afgetekend in tweeën. 

Sharon en Jacco mochten onderling uitmaken, wie 

het beslissende kampioenspunt zou binnenhalen. 

Deze eer viel na 2 games onder luid gejuich van de 

toegestroomde supportersschare Sharon te beurt. 
 

 

Jacco kon niet veel later na winst van de 3e game 

ook de felicitaties in ontvangst nemen. Nadat Linda 

via winst in 2 games haar bijdrage had geleverd, 

vond Frank het nodig een 3-gamer met allerlei 

fraaie slagenwisselingen te spelen. Jammer, dat hij 

zichzelf niet met winst beloonde. Terwijl Berdien/ 

Sander nipt in tweeën verloren, lukte het Linda/ 

Frank net niet, de kroon op hun werk te zetten, 

want zij moesten de 3e game met 25-23 aan de 

tegenstanders laten. Eindstand: 4-4. Toch was de 

feestvreugde onder spelers en meegereisde 

supporters na afloop groot. Nu nog een afspraak 

maken om het kampioenslied ten gehore te brengen. 

Zo maken we er nog een extra feestje van. 

Vanmiddag ook voor team 2 de laatste wedstrijd, 

tegenstander is Diok 2, waartegen in Enschede 

gelijk werd gespeeld. Een afsluitende overwinning 

lijkt mogelijk. 
 

UBC 3 

Met Berdien als invalster (Kim en Sandra waren er 

niet bij) en zonder Bart leed team 3 in Zutphen een 

7-1 nederlaag. Verloren Rick/Vincent redelijk 

kansloos in 2 games, Berdien/Barbara verloren 

beide games nipt. Dave bleek uiteindelijk de enige, 

die de eer van het team via een zege in 2 games 

hoog wist te houden. Na winst van de 1e game moest 

ook Barbara in beide overige games diep buigen. 

Vincent kwam in 2 games tot in totaal 13 punten. 

Ook Berdien moest de eer na 2 verloren games aan 

de tegenstandster laten. Beide mixen gingen naar 

de Zutphense tegenstanders, bij Barbara/Dave in 2 

games, bij Berdien/Rick in 3 games. In de laatste 

thuiswedstrijd van afgelopen woensdag speelde 

team 3 zich helemaal “safe”, want Seepaerd 1 werd 

met 5-3 aan de zegekar gebonden. Kim mocht alles 

vanachter het telpaneel aanschouwen, goed gedaan 

Kim !!! Bart/Vincent begonnen prima met winst in 2 

games. Barbara/Sandra legden het in 3 spannende 

games af. Daarna volgden 3 winstpartijen via de 

singles van achtereenvolgens Dave, Sandra, en Rick, 

allemaal in 2 games. Barbara moest in haar single de 

eer in 2 games aan de tegenstandster laten. Ook in 

de mix met Dave trok ze in 2 spannende games aan 

het kortste eind. Sandra/Bart zegevierden in 3 

games. Zo kwam alles toch nog goed !!!! 
 

 

UBC 4 

Het vierde ontving vorige week woensdag het 

Nijmeegse Pluumke 1 met het kampioenschap als 

inzet. Bij een 6-2 overwinning zou de vlag kunnen 

worden gehesen, zover kwam het niet, want er werd 

gelijk gespeeld: 4-4. Wel belangrijk, want als 

Pluumke alle competitiewedstrijden zou hebben 

gewonnen, zou het alsnog met het kampioenschap 

aan de haal gaan. Pluumke is weliswaar nu koploper, 

maar is al uitgespeeld. Het kampioenschap blijft 

binnen bereik, mits as. zondag met 5-3 wordt 

gewonnen. Maar terug naar de wedstrijd tegen 

Pluumke. Rob/Hans de N. kenden een goede start, 

want zij wonnen hun pot in 2 games. Ook Gonnie/ 

Nicole begonnen prima met winst van de 1e game 

(21-9). De Nijmeegse dames tapten daarna echter 

uit een ander vaatje, waarop Gonnie/Nicole het 

antwoord schuldig moesten blijven met partij-

verlies tot gevolg. Rob en Hans de N. wonnen 

gedecideerd hun singles, Gonnie en Nicole konden 

het echter niet bolwerken. In de mix speelden 

Gonnie/Hans Nij. hun tegenstanders te veel in de 

kaart en verloren in tweeën. Maar goed dat 

Nicole/Rob een moeizame en spannende partij wel 

naar zich toe wisten te trekken, want bij winst zou 

Pluumke automatisch als ongeslagen team kampioen 

zijn geworden. Team 4 heeft het dus zondag in 

eigen hand. Succes gewenst !!!! 
 

UBC R1 

In Vorden speelde R1 tegen hekkensluiter BBS R2 

zijn laatste uitwedstrijd en zegevierde met ruime 

cijfers: 7-1. In de singles kon alleen Ben het niet 

bolwerken, hij verloor in tweeën. Peter verloor de 

1e game (22-24), maar poetste dit verlies in beide 

overige games weg. Madelon was in de beslissende 

3e game ongenaakbaar: 21-6. Lysanne gunde haar 

tegenstandster in 2 games slechts 9 punten (!!!). 

Peter/Ben moesten 3 games aan de bak, omdat ze 

de 2e game (23-25) niet wisten te winnen. Madelon 

Lysanne waren in 2 games duidelijk een maatje te 

groot. Madelon/Peter zegevierden in 3 games, 

Lysanne/Ben waren in 2 games snel klaar. R1 

ontvangt met LBC ’67 R1 volgende week in eigen 

hal de laatste tegenstander van dit seizoen en 

tevens nummer twee op de ranglijst. 
 

Opstapteams 

Voor O1 rest vanmiddag nog een uitwedstrijd in 

Gaanderen en een nog in te plannen thuiswedstrijd. 
 

O2 staat op een keurige tweede plaats, maar 

daarin kan nog e.e.a. veranderen, omdat de overige 

teams nog niet speelklaar zijn. 
 

O3 tenslotte sluit de competitie op 26 februari af 

met een uitwedstrijd tegen Seepaerd O1. 
 

Voor O4 staat op 18 februari nog een uitwedstrijd 

tegen Poona O4 gepland. 

 
 

KOM NAAR HET 

KAMPIOENSFEESTJE 
 

1 MAART 
 

Er valt wat te vieren, want het kan de gewaar-

deerde Thuisnieuwslezer niet ontgaan zijn, dat 

team 2 onlangs kampioen is geworden. En wie weet, 

voegt zich ook team 4 daar zondag nog bij……… 
 

Op 1 maart spelen we van 20:00-21:30 uur met 

ALLE seniorleden een toernooitje. Naar goed UBC-

gebruik zetten we aansluitend in de kantine de 

kampioenen in het zonnetje. Daarvoor wordt de 

UBC-huisband opgetrommeld om ons fraaie 

kampioenslied ten gehore te brengen. Komt dus 

allen op woensdagavond 1 maart massaal naar de 

hal. 

 



 


