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HOPPA  EN DAAR WAS OOK NUMMER TWEE !!!!  Vorige week zondag maakte ook team 4 een einde aan de onzekerheid over een mogelijk kampioenschap, want in Nijmegen werd 

Mariken 9 met 7-1 in de pan gehakt en konden Gonnie, Nicole, Rob en Hans Nij. namens het bestuur de bloemen en een envelop met inhoud in ontvangst nemen. Helaas was teamgenoot Hans de N. verhinderd. Zo 

treedt ook dit team toe tot de “galery of fame” van de Ulftse BC. 

De dag ervoor wisten ook team 1 (met 6-2) en team 2 (met 8-0) het seizoen in eigen huis winnend af te sluiten. R1 leed in de laatste competitiewedstijd in eigen hal tegen LBC ’67 R1 een 1-7 nederlaag. Daarnaast 

waren de opstapteams weer succesvol, want beide teams zegevierden in Gaanderen, O1 won met 3-2 van Poona O1 en team O4 won met 5-0 van Poona O4. O3 speelt als laatste UBC-team zijn slotwedstrijd nog in 

’s Heerenberg. En dan zit de competitie er voor dit seizoen op. 
 

Maar: LET OP, SENIORLEDEN  OP 1 MAART VINDT HET KAMPIOENSFEESTJE PLAATS VOOR TEAM 2 EN 4. DAAR MOET JE BIJ ZIJN GEWEEST, DUS TOT DAN !!!!! 
 

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

 
 

Zondag: 

Seepaerd O1-UBC O3 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

  
 

  

Opstapcomp. groep 1B 

UBC O1  12-3 

Poona O1  3-12 

 

éé 

3e divisie afd. 2 

Flits 1  86-26 

Ulftse BC 1 76-36 

Leerdam 2 68-44 

Gova 1  56-56 

Stuban 1  51-61 

IJsselstad 1 42-70 

Houten 1  38-74 

Smashing 5 31-81 
 

 

4e divisie afd. 3 

Ulftse BC 2 83-29 

Denekamp 1 71-41 

Diok 2  60-52 

Pluumke '67 1 58-54 

Icarus 1  49-63 

IJsselstad 2 46-66 

Smash Ho’veen 2 45-67 

Almelo 1  36-76 
 

 

6e divisie afd. 5 

Poona 3  81-31 

Rianto 1  74-38 

Mariken 6 63-49 

Seepaerd 1 60-52 

Orion 3  53-59 

Ulftse BC 3 48-64 

Spees Sjuttel 1 41-71 

Gova 5  28-84 
 

 

9e divisie afd. 6 

Ulftse BC 4 75-21 

Pluumke 1 72-24 

Didam 5  61-35 

Mariken 9 50-46 

Spees Sjuttel 3 37-59 

BBS 5  30-66 

Poona 7  11-85 
 

 

Y-klasse afd. 2 

LBC ’72 R1 70-26 

BBS R1  70-26 

Seepaerd R1 61-35 

Ulftse BC R1 44-52 

Ruurlo R1  40-56 

Didam R1  37-59 

BBS R2  14-82 
 

 

Opstapcomp. groep 2B 

Poona O3  31-9 

UBC O2  22-18 

Shuttle Up 81 O1 16-19 

Pluumke 67 O2 13-22 

Rianto O2 13-27 

 

 

Opstapcomp. groep 3A 

UBC O4  22-8 

UBC O3  19-6 

Seepaerd O1 10-15 

Poona O4  4-26 

 



 

UBC 1 

Net als eerder dit seizoen bond ons eerste ook dit 

keer Stuban 1 met 6-2 aan de zegekar en sloot de 

competitie in stijl af. Men begon matig aan de 

wedstrijd, want Thijs/Koen legden in de dubbel in 

2 games het loodje. Tessa/Femke deden het via een 

zege in 2 games een stuk beter. Dave won in een 

degelijke partij in 2 games. Tessa had het op de 

baan ernaast in de 1e game nog moeilijk (oorzaak 

drank ??), maar vocht zich terug in de partij en won 

beide overige games afgetekend. Dat lukte Koen 

niet, hij moest na 2 verloren games zijn  tegen-

stander de hand schudden. Femke kende een 

probleemloze overwinning in 2 games. Omdat Thijs 

zich niet helemaal lekker voelde, moest Koen voor 

de mix nog met Femke de baan op, maar zij hadden 

van hun tegenstanders weinig te duchten, winst in 2 

games. Tessa/Dave hadden het een stuk zwaarder, 

leverden de 1e game in en moesten na winst van de 

2e game ook in de 3e game vol aan de bak, maar 

beslisten die wel in hun voordeel. Door deze 

overwinning staat team 1 op een fraaie tweede 

plaats en maakt nog kans op promotie. Op de lijst 

van “beste tweede teams, 3e divisie”, staat men op 

plaats twee. Mocht een team zich terugtrekken, 

dan bestaat alsnog de kans op promotie. 
 

UBC 2 

Zonder Linda (carnavalsperikelen) sloot team 2 de 

laatste wedstrijd van het seizoen in stijl af, want 

tegenstander Diok 2 werd met 8-0 afgedroogd. 

Alleen Frank was veroordeeld tot een driegamer, 

want hij verloor nipt (20-22) de 2e game. De 

dubbels waren een prooi voor Sander/Frank en 

Sharon/Berdien, Jacco, Sharon en Berdien 

zegevierden in hun singles. In de afsluitende mixen 

werd door Sharon/Jacco en Berdien/Sander nog 

eens flink uitgepakt, beide in 2 games. Team 2 moet 

zich in ieder geval aanstaande woensdagavond, 

1 maart, melden voor het kampioensfeest. 

 

 

UBC 3 

Het derde had zich vorige week woensdag al veilig 

gespeeld en eindigt toch nog een aardig eind boven 

de twee degradatieplaatsen, waarvoor lof !!! 
 

UBC 4 

Zonder Hans de N. hadden Gonnie. Nicole, Rob en 

Hans Nij. hun lot afgelopen zondag in eigen hand. 

Na de winst van concurrent Pluumke 1 uit Nijmegen 

de woensdag ervoor, waren vijf wedstrijdpunten 

noodzakelijk voor het kampioenschap. Met de 

uiteindelijke 7-1 overwinning werd hieraan 

ruimschoots voldaan en behield men de drie punten 

voorsprong. Gelet op de uitslagen van de gespeelde 

potjes bleek winst eigenlijk een eitje. Rob/Hans 

speelden in 2 gewonnen games een degelijke dubbel. 

Gonnie/Nicole wonnen met dezelfde cijfers als de 

heren. Ook in de eerste twee singles nauwelijks 

problemen, want zowel Rob als Gonnie wonnen in 

tweeën. De vraag was nu alleen nog, wie het 

definitieve wedstrijdpunt zou binnenhalen. Hans 

Nij. bleek de uitverkorene, want na 21-7 en 21-9 (!!!) 

kon de vlag in top. Nicole moest nog even door en 

was na winst van de 1e game ook met 21-19 in de 2e 

game haar tegenstandster de baas. Even een 

adempauze voor een teamfoto en om de bloemen in 

ontvangst te nemen. Gonnie/Rob lieten de eer in de 

mix aan de tegenstanders, Nicole/Hans Nij. pakten 

ook in 2 games het laatste wedstrijdpunt. Daarna 

snel douchen om zich tegoed te doen aan de 

zelfgebakken taarten. Ook team 4 zien we as. 

woensdagavond terug op het kampioensfeestje. 

 
UBC R1 

R1 ontving afgelopen woensdagavond in eigen hal 

met LBC ’67 R1 de laatste tegenstander van dit 

seizoen en tevens de uiteindelijke kampioen. Het 

werd 1-7. Het begon nog aardig met verlies in 

beide dubbels (Peter/Bertie en Ria/Linda K.), maar 

wel in 3 games. Peter scoorde (naar achteraf 

bleek) het enige wedstrijdpunt door een zege in  
 

 

tweeën. Bertie, Ria en Thea (ingezet als invalster) 

hadden weinig in de melk te brokkelen en verloren 

alle drie in 2 games. Linda K./Ben sprokkelden in 2 

games 7 punten bij elkaar en da’s wel erg weinig. 

Zij waren dus snel klaar. Thea/Bertie wisten net 

geen 3e game af te dwingen, want zij verloren na 

de 1e game ook nipt de 2e: 21-23. R1 vinden we 

terug op een keurige vierde plaats op de ranglijst, 

goed gedaan, hoor!!! Dat is in het verleden ook wel 

eens anders geweest. 
 

Opstapteams 

O1 wist ook de uitwedstrijd in Gaanderen tegen 

Poona O1 met 3-2. Zowel Lucas als Rinus wonnen 

hun singles in 2 games. Daarna was de koek even 

op, want eerst verloren Merijn/Lucas in 2 games 

hun dubbel. Omdat ook Rinus/Merijn in 2 games 

verloren, moest de dubbel van Rinus/Lucas de 

beslissing brengen. Omdat die in 2 games werd 

gewonnen, bleef O1 in de onderlinge confrontatie 

ongeslagen. De eerder dit seizoen uitgestelde 

wedstrijd tegen Poona O1j moet nog worden 

ingepland. Wordt waarschijnlijk nog vervolgd !!! 
 

Voordat in de poule van O2 de balans kan worden 

opgemaakt, moet nog één wedstrijd worden 

gespeeld. Voorlopig staat O2 op een keurige 

tweede plaats.  
 

O3 tenslotte sluit de competitie dit weekend af 

met een uitwedstrijd tegen Seepaerd O1. 
 

In de laatste wedstrijd van O4 tegen Poona O4 in 

Gaanderen wisten de meiden van O4 door een 5-0 

overwinning de koppositie op de ranglijst van de 

boys van O3 over te nemen. De singles waren in 2 

games voor Fajen en Fenna. Ook in de dubbels 

kenden achtereenvolgens Kim/Fajen, Fenne/Fajen 

en Kim/Fenne geen problemen met de opponenten. 

Alle potjes werden in 2 games in het voordeel van 

O4 beslist. Omdat O4 alle poulewedstrijden heeft 

gewonnen, blijft dit team automatisch koploper, 

ook als O3 zondag in  ’s Heerenberg de wedstrijd 

Seepaerd O1 ruim wint. 
 

 

 

KOM NAAR HET 

KAMPIOENSFEESTJE 
 

1 MAART 
 

Het kan eigenlijk niemand ontgaan zijn: 

WE HEBBEN TWEE KAMPOENSTEAMS. 

Er valt dus wat te vieren, want zowel team 2 als 

team 4 zijn kampioen geworden. Dat wordt dus as. 

woensdag, 1 maart, groots gevierd. We spelen 

eerst 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 woensdag-

avond 1 maart massaal naar de hal. 

 

 



 


