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Met een geslaagd Nieuwjaarstoernooi nog vers in het geheugen moeten we nog wel even kritisch terugblikken op de niet al te florissante resultaten vóór het kerstreces. Het eerste voegde via
twee nederlagen slechts vier wedstrijdpunten aan het totaal toe. Het derde liet zeven punten bijschrijven. Ook team 4 leed in ronde 9 en 10 twee nederlagen, telkens met 6-2. Team 5 deed
het met een 3-5 nederlaag en een 6-2 uitoverwinning begin januari eigenlijk nog het best. Een blik op de tussenstanden leert dat team 1 net boven de degradatiestreep staat en team 3, 4
en 5 in de middenmoot terug te vinden zijn. Zaterdagmiddag neemt het eerste het op tegen hekkensluiter BC ’67 Veghel. Een mooie overwinning zou dus weer wat lucht bieden in de strijd
tegen degradatie. Dat lijkt een goede reden zaterdagmiddag een bezoekje aan de hal te brengen en ons eerste massaal aan te moedigen.
Vanavond dus een midweekse editie van het Thuisnieuws, want er spelen liefst 3 teams thuis. Team 3 ontvangt in een vooruitgeschoven wedstrijd Phido 1 en zou gelet op de stand ook wat aan
het wedstrijdgemiddelde kunnen doen. Team 4 en 5 ontvangen twee Winterswijkse teams. Het wordt dus een rumoerig avondje, maar hoe meer zielen, hoe groter de vreugd, zeker als er ook
nog aansprekende resultaten worden geboekt. Voor de trainingen en het vrij spelen wordt het dus passen en meten. Kun je even niet spelen, moedig dan onze teams aan !!!!!

Wij wensen iedereen veel kijkgenot !!!
Woensdag:
UBC 3 – Phido 1
UBC 4 – Pluumke ‘67 3
UBC 5 – Pluumke ‘67 4

THUISNIEUWS NALEZEN ???

Zaterdag:
UBC 1 – BC ‘67 Veghel 1

KIJK OP WWW.ULFTSE-BC.NL

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT????

OP NAAR DE KANTINE VOOR EEN DRANKJE OF PATAT!!!!
2e Divisie afd. 2
Roosterse BC 2
Olympia ’57 1
Thiela 1
Beca 2000 1
Trilan 2
Ulftse BC 1
Mariken 1
BC ’67 Veghel 1

65-15
60-209
40-40
38-42
36-44
30-50
29-51
22-58

5e Divisie afd. 4
Beca 2000 6
Poona 2
Gova 1
Didam 3
Ulftse BC 3
De IJssel 1
Phido 1
Ellaar 2

49-31
47-33
43-37
42-38
40-40
39-41
35-45
25-55

8e divisie afd. 8
LBC ’72 2
Grol 1
Poona 4
Ulftse BC 4
‘t Seepaerd 2
Didam 5
Varsseveld 1
Pluumke ’67 3

54-26
50-30
47-41
44-36
40-40
35-45
28-52
22-50

9e divisie afd. 8
Spees Sjuttel 2
Didam 8
Ulftse BC 5
Grol 2
Pluumke ’67 4
LBC ’72 4
DIOS 1
Poona 6

47-33
45-35
44-36
41-39
41-39
38-50
33-39
31-49

Y-klasse afd. 3
Doesburg R1
‘t Seepaerd R1
Phido R1
Didam R1
Ulftse BC R1

33-7
24-24
20-12
14-26
13-35

UBC 1
In ronde 9 sprokkelde ons eerste thuis tegen
nummer 2 twee punten. Jacco/Thijs speelden
een aardige dubbel maar konden verlies in 2
games niet voorkomen. Femke/Inge waren in de
1e game nog niet warm (3-21), speelden in de 2e
game 16 punten bij elkaar, niet genoeg voor de
overwinning. Koen was de eerste, die namens
team 1 wat terugdeed door een zege in 3 games.
Femke verloor de 1e game in de verlenging en de
2e game wat ruimer (20-22, 14-21). Dave bleef
op dezelfde manier aan de goede kant van de
score (27-25, 21-15) en was zo verantwoordelijk
voor het tweede en tevens laatste wedstrijdpunt. Tessa kwam de 1e game nog aardig mee,
maar kwam in de 2e game nauwelijks nog in het
spel voor (6-21). Zoals al vaker dit seizoen
moesten Inge/Jacco in 3 games buigen. Femke/
Thijs boden na ruim verlies van de 1e game in de
2e game nog aardig tegenstand, maar wisten niet
te zegevieren. In Tiel zagen we hetzelfde
wedstrijdbeeld. Koen (in 2 spannende games) en
Dave (de 3e game met 22-20) zorgden voor de
Ulftse punten. Jacco/Thijs en Inge/Femke
hadden daarvoor beide dubbels in tweeën
verloren. Ook in de singles konden Inge (verlies
in 2 games) en Femke (verlies in 3 games) niet
aan een positief resultaat bijdragen. Femke/
Koen hadden geen antwoord op de routine van
de tegenstanders (verlies in tweeën) en het
wordt een eentonig verhaal, maar Inge/Jacco
moesten hun potje via 21-16, 21-23 en 20-22
aan de Tielse tegenstanders laten. Hopelijk is
team 1 de jaarwisseling goed doorgekomen en
kunnen de onzen zaterdagmiddag iets extra’s
brengen. Dat zal nodig zijn!!!!
UBC 3
Tegen koploper Beca 6 knokte team 3 zich
uiteindelijk naar een 4-4 gelijk spel. Daar zag
het na de dubbels niet naar uit. Martin/Rick
verloren de 1e game (19-21), vervolgens wonnen
ze de 2e game (21-19), maar verloren de 3e game
weer met dezelfde cijfers. Berdien/Kim hadden
weinig in de melk te brokkelen en verloren in
tweeën. Terwijl Kim in 2 games het onderspit

delfde, liet Martin het eerste wedstrijdpunt
aantekenen via een zege in 2 games. Ook Frank
droeg zijn steentje bij door in 2 games te
zegevieren. Net als Berdien trok ook Jolien in 2
games aan het kortste eind. In de mixen werd
alsnog een gelijk spel bewerkstelligd. Berdien/
Frank wisten in 2 games, Jolien/Bart in 3 games
te winnen. Toch nog tevreden gezichten! Uit in
Arnhem tegen Gova wist team 3 dit kunststukje
(beide mixen winnen na een achterstand) niet te
herhalen. Frank/Rick verloren nipt de dubbel in
de 3e game. Na verlies van de 1e game wisten
Berdien/Kim de 2e en 3e game wel naar zich toe
te trekken. Frank (in drieën) en Jolien (met
slechts 10 zelf gescoorde punten) moesten de
eer aan de tegenstanders laten. Bart en Berdien
brachten via singlewinst de stand weer in
evenwicht. Jolien/Frank konden de spannende 3e
game niet in Ulfts voordeel beslissen: 22-24.
Kim/Rick kwamen niet eens aan een 3e game toe
en kregen in 2 games klop. I.p.v. zaterdag speelt
team 3 de wedstrijd tegen Phido 1 al vanavond.
UBC 4
Op sinterklaasavond speelde team 4 tegen
koploper LBC ’72 1, hoopte op een goed
resultaat met de mogelijkheid op plek 1, maar
kwam bedrogen uit, want er werd met 2-6
verloren. En het begon eigenlijk prima, want
zowel Vincent/Antoine als Sandra/Barbara
wonnen de dubbels in 2 games. Daarmee bleek
de koek ook op, maar dat ging niet zonder slag
of stoot. John moest in de 3e game pas na 21-23
buigen en ook Barbara verloor nipt de 3e game.
Antoine bood de 1e game nog aardig tegenstand,
was in de 2e game echter kansloos. Tenslotte
was ook Sandra niet bij machte de noodzakelijk
geworden 3e game naar zich toe te trekken. Het
verzet van team 4 leek gebroken, want de mixen
(Sandra/Vincent en Barbara/John), normaal
altijd goed voor twee wedstrijdpunten, gingen
beide in tweeën verloren. In de wedstrijd tegen
Poona 4 ontbrak John op het appèl, wat
misschien een verklaring voor de 6-2 nederlaag
zou kunnen zijn. Terwijl Vincent/Antoine vrij
roemloos in 2 games ten onder gingen, wisten

Sandra/Barbara in tweeën te zegevieren.
Vervolgens verloren Antoine en Vincent hun
singles zonder al te veel illusies op een goed
resultaat in 2 games. Sandra en Barbara
maakten het nog enigszins spannend door in
ieder geval in 3 games het einde te halen,
zonder dat dat overigens wedstrijdpunten
opleverde. Barbara/Antoine moesten ook in de
mix de eer aan de tegenstanders laten. Zover
lieten Sandra/Vincent het niet komen, want zij
trokken na verlies van de 1e game in beide
overige games aan het langste eind. Vanavond
neemt team 4 het op tegen hekkensluiter
Pluumke ’67 3. Eerder dit seizoen werd in
Winterswijk met 6-2 gewonnen, dat zou
vanavond toch ook mogelijk moeten zijn.
UBC 5
Op dezelfde avond dat team 4 in eigen huis met
6-2 van LBC ’72 1 verloor werd het vijfde door
LBC ’72 4 op een 5-3 nederlaag getrakteerd.
Hans/Charles hadden het lastig met hun tegenstanders en moesten hen na 3 games met de
overwinning feliciteren. Audrey/Nicole
zegevierden in een degelijke pot in 2 games. In
de singles wisten noch Hans noch Gonnie de 3e
game te winnen. Dat lukte Charles en Nicole in
hun singles wel, Charles zelfs met 21-9, Nicole
in de verlenging met 23-21 en zo was de stand in
de wedstrijd weer gelijk. Na verlies van de 1e
game moesten Audrey/Eric bij 13-8 in Ulfts
voordeel i.v.m. een blessure van Eric opgeven.
Nicole/Piet maakten het spannend, maar konden
niet voorkomen dat ze met 19-21 aan het
kortste eind trokken en zo was de nederlaag
een feit. Afgelopen zaterdag werd in Gaanderen
tegen Poona 6 ten strijde getrokken en dat
resulteerde in een 6-2 zege. Het begon na vijf
minuten bij een 13-8 voorspong slecht, want nu
ging Eric door de enkel en moest de dubbel met
Piet opgeven. Audrey/Nicole speelden soeverein
naar een overwinning in 2 games. Nadat Piet als
eerste heer het tweede wedstrijdpunt door
verlies in 2 games aan Poona moest laten, kende
team 5 in de overige potjes nauwelijks nog
problemen, want invaller Rob, Gonnie en Nicole

wonnen hun singles eenvoudig in 2 games. Ook de
mix van Audrey/Rob was kat in het bakkie, winst
in 2 games. Gonnie/Piet kenden een stroeve
start en verloren nog wel de 1e game, maar
waren vervolgens wel bij de les met winst van de
2e en 3e game tot gevolg. Vanavond zal het tegen
Pluumke ’67 4 niet zo gemakkelijk gaan, want die
tegenstander is van gelijkwaardig kaliber.

Ja hoor, we waren er weer tijdens het
NIEUWJAARSINVITATIETOERNOOI
Met een nog niet eerder vertoonde opkomst
kwamen UBC-ers, aanverwanten, vrienden,
kennissen of …..gewoon gezelligheidsbeesten
tegen 20:00 uur naar onze hal om eerst gezellig
een shuttletje te slaan en vervolgens onder het
genot van een drankje en een hapje het nieuwe
jaar in te luiden. Liefst 46 deelnemers hadden
zich (soms niet) aangemeld en streden om niet
te versmaden prijzen, die na afloop in de
kantine werden uitgereikt. Hieronder de prijswinnaars, waarbij ook de poedelprijswinnaars
niet vergeten werden.
R1 R2 R3 R4 R5

Tot

Peter Bertou

4

4

4

4

4

20

Lieke Maes

2

4

4

4

4

18

Tessa Reuling

1

1

1

1

1

5

Linda Korteweg

1

1

1

1

1

5

Els Moorman
Frank
Rissewijck

1

1

1

1

1

5

0

1

0

0

4

5

Peter Kupers

1

1

1

1

1

5

Veel sponsoren hadden t.b.v. de door de
sponsorcommissie georganiseerde verloting
prijzen gedoneerd, waarvoor dank!!!
Het bleef nog lang onrustig in de kantine tot de
laatsten huiswaarts wederkeerden….….

