
 

THUISNIEUWS 
 

Seizoen 2022/2023 

No. 13, maart 2023

 
 

De competitie werd op 1 maart gezellig afgesloten met een knallend kampioensfeestje met de speelsters en spelers van team 2 en team 4 als stralend middelpunt. Velen waren na het toernooitje in de kantine 

verzameld om zich in het feestgedruis te storten. Eerst werden de toernooiwinnaars naar voren gehaald om de door het bestuur beschikbaar gestelde munten in ontvangst te nemen. Het was een familiaire 

aangelegenheid, want als beste dame werd Madelon en als beste heer Dave in het zonnetje gezet. Mika mocht de poedelprijs in ontvangst nemen. 

Opstapteam O3 sloot als laatste UBC-team de competitie af. In ’s Heerenberg werd de wedstrijd tegen Seepaerd O1 met 4-1 ruim gewonnen. Als eerste heer delfde Jesse in 2 games het onderspit. Pim won zijn 

single in 2 games. Ook de dubbels waren voor onze jongens, namelijk voor Lenn/Wout (twee keer) en Lenn/Jesse. Door deze overwinning streefde het jongensteam het damesteam O4 op de ranglijst nipt voorbij. 

Binnenkort neemt één UBC-team deel aan de landelijke (gemengd)dubbel competitie. 
 

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

ULFTSE BC FRED BESSELINK TOERNOOI 

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)i 

Inschrijving sluit op zondag 30 april 2023 

www.toernooi.nl 

SCHRIJF SNEL, WANT VOL IS VOL !!!! 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

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

 

  
 

 

Dubbelcompetitie 

Niveau A, afd. 3 

Thuve MD1  

Beuningen MD1  

Rianto MD1  

Ulftse BC GD1  

 

Opstapcomp. groep 1B 

UBC O1  12-3 

Poona O1  3-12 

 

 

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 O3  23-7 

UBC O4  22-8 

Seepaerd O1 11-19 

Poona O4  4-26 

 

http://www.toernooi.nl/


 

 
 

KAMPIOENSFEESTJE 
 

1 MAART 
 

Er viel zeker wat te vieren, want zowel team 2 als 

team 4 werden onlangs kampioen. Op 1 maart werd 

wel eerst een gezelligheidstoernooitje afgewerkt. 

Aansluitend werden de kampioenen naar goed UBC-

gebruik in de overvolle kantine door de UBC-

huisband toegezongen. 

 
 

Voor de goede orde nog even de samenstelling van 

de kampioensteams. Team 2 bestond uit Sharon 

van de Vorle, Linda Rijntjes-Holders, Berdien 

Lansink-ter Beek, Jacco Vromen, Sander van der 

Vaart en Frank Rissewijck. Team 4 bestond uit 

Gonnie Kok, Nicole Bouman, Rob Rissewijck, Hans 

de Neling en Hans Nijenhuis. 
 

Eerst werd door de aanwezigen even het refrein, 

bekend van Freek de Jonge’s : “Er is leven na de 

dood” massaal meegezongen,  
 

Refrein: 

 Kampioen, kampioen, 

 UBC, ja UBC is kampioen 

 Kampioen, kampioen, 

 En daar kon geen tegenstander wat aan  

doen. 
 

 

Oude tijden gaan herleven, 

Sla het vat alvast maar aan, 

Geen corona meer, dus badmintonplezier. 

Alle tegenstanders beven, 

Doen het haast al in hun broek, 

Dus wij gaan nu met zijn allen aan het bier. 

Refrein: 
 

Niet verwacht en toch gekregen. 

Nou zeg, gaan we het wel doen? 

Tjee, we staan al heel wat weken bovenaan. 

‘t Tweede boven zich gestegen. 

En nu zijn ze kampioen 

Hoefden vaak niet eens heel diep te gaan. 

Refrein: 
 

Soepeltjes de shuttle raken, 

Is Sharon wel toevertrouwd. 

Rust bewaren is een veelgehoord advies. 

En mentaal haast nooit verzaken, 

Zonder grom of veel gesnauw. 

Dat betekent dus ook nauwelijks verlies. 

Refrein: 
 

Wil je ooit de pijn verbijten? 

Vraag het Linda, praat je bij. 

Want zij kent beslist het klappen van de zweep. 

Alle spieren, ja die slijten. 

Samen staan we zij aan zij. 

Trok het team toch regelmatig over d’streep. 

Refrein: 
 

Dan Berdien als derde dame, 

Met dit team ook heel content, 

Kent het spelletje van haver en tot gort. 

Is aan het net een heel bekwame, 

Ook met een dubbel heel bekend. 

Logisch ook dat zij nu kampioentje wordt. 

Refrein: 
 

Heer nummer een, da’s toch wel Jacco. 

Stoïcijns tijdens het spel. 

Trekt uiteindelijk vaak aan het langste eind. 

Met zo’n lijf zonder veel kilo’s. 

Komt ie nauwelijks in de knel. 

Zonder al te grote moeite, naar het schijnt. 

Refrein: 
 

 

Ja, wie houdt er ook de vaart in? 

Dat is Sander, heertje twee, 

Vliegensvlug van voor naar achter op het veld. 

Even kijken, gaat die bal in? 

Pik die shuttle even mee, 

Voor het team alweer een puntje dat ook telt. 

Refrein: 
 

Zoek je nog een leuke kwinkslag? 

Tja, wat Frank allemaal zegt 

Met het nodige geratel op de baan. 

Shit, en dan maar weer de opslag, 

En nog lopen, dat is slecht, 

Moet ik ook nog achter deze shuttle aan. 

Refrein: 
 

Zijn we echt niemand vergeten? 

Wie heeft ook wel wat verdiend? 

Ja, de trainer krijgt een veertje in zijn reet. 

Vaak toch langs de lijn gezeten, 

Om een wedstrijdje te zien. 

Niet bij iedereen, wat hem ook wel eens speet. 

Refrein: 
 

Ook team vier stond weken lang al, 

Fier met vijven bovenaan. 

Gon, Nicole, Rob en de Hansis scoorden vlot 

Tot het eind toe was het spannend 

Want het Pluumke kwam er aan. 

Pak die tegenstander toch maar bij de strot. 

Refrein: 
 

In dit team spelen twee dames, 

Onafscheid’lijk op de baan. 

Een van hen is al sinds jaren Gonnie Kok. 

Na een dag vol heupopnames 

Agressief een hoedje slaan, 

De tegenstander op de baan in grote shock. 

Refrein: 
 

Dame twee is Nicole Bouman, 

Gaat ook al wat jaartjes mee. 

Irritant tweehandig aan het grote net 

Of ze dit niveau wel aankan. 

Start de wedstrijd maar en play. 

Het resultaat kent voorwaar geen enk’le smet. 

Refrein: 
 

 

Vorig jaar nog vast invaller, 

G’promoveerd tot eerste heer, 

Gesoigneerd met een fraaie talibaard. 

Rob, die was een reuzeknaller. 

Kampioen voor d’eerste keer. 

Hij was voor het team wel degelijk goud waard. 

Refrein: 
 

Hans de Neling is een hoover, 

Want hij klopt en veegt en zuigt 

En bekijkt de baan heel vaak van dichterbij. 

Met een schat aan zijn ervaring 

Tot de tegenstander buigt, 

Zo was zijn team met hem ook vast wel reuzenblij. 

Refrein: 
 

Heer nummer drie heet ook al Hansie, 

Heet van achter Nijenhuis, 

Was af en toe afwezig door blessureleed. 

Over de baan, zo leek het, danst ie, 

Sla dan maar heel gauw een kruis. 

Komt met zijn team als nummer 1 over de meet. 

Refrein: 
 

Hartelijk dank ook aan supporters ! 

Ze hielden jullie op de been, 

Want het wij-gevoel staat hoog in ons blazoen. 

Wacht, ik zal wel even tellen, 

Oh, ik val wel even in, 

Daarom zijn de teams dan nu ook kampioen. 

Refrein: 
 

De troubadours, die gaan besluiten, 

Onze klus zit er weer op, 

Want we hebben het vanavond wel gezien. 

Zet de bloemetjes maar buiten, 

Maak het feest nu maar compleet, 

Wij gaan lekker zitten op ons baantje tien!!! 

Refrein: 
 

 



 


