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“Wat is dat nou? Een Thuisnieuws in mijn mailbox?”, zal de gewaardeerde Thuisnieuwslezer denken. Terwijl er al weken geen competitie wordt gespeeld en er alleen in de
marge een beetje werd getraind en/of gespeeld, ook nog eens op anderhalve meter met maximaal 18 man/vrouw in de hal, verdeeld over 9 banen. Effe lekker douchen was
er ook niet bij, je kon hooguit voorzichtig gebruik maken van de toilet en de laatste paar weken moest je bij het betreden van het pand ook nog je (zelf gefabriceerde)
mondkapje op. En de kantine hebben we ook al in geen weken meer van de binnenkant gezien, laat staan een verrukkelijk koud biertje getapt gekregen van barman Eric of
een smakelijk glas wijn. En niet te vergeten een overheerlijke vette bittergarnituur. En dan nu nog eens een harde lockdown eroverheen. En dat allemaal door een
onzichtbaar virus !!!!! Maar lees gerust verder, hoe we ons hier man- en vrouwmoedig doorheen hebben geslagen. En …….. ER ZIJN STIPPEN OP DE HORIZON !!!!!
BLIJF FIT EN GEZOND !!!
Opstapcompetitie afd. 2
Eefde O2
’t Pluumke ’67 O1
Varsseveld O1
Ulftse BC O1

In O1 spelen straks
Bente, Merijn, Lucas
en Chiel.

2e divisie afd. 1
Almere 4
19-13
Culemborg 1
17-15
Harderwijk 1
14-10
Amor GS 2
14-10
Ulftse BC 1
12-20
Beca 2000 1
10-14
Flits 1
9-7
Amersfoort 4
9-15

4e divisie afd. 3
Smash Ho’veen 1
Ulftse BC 2
Beca 2000 5
Denekamp 1
Elo United 3
Harderwijk 2
Pluumke ’67 1
Poona 1

26-6
24-8
17-15
15-17
15-17
12-20
11-21
8-24

THUISNIEUWS NALEZEN???

KIJK OP WWW.ULFTSE-BC.NL

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT????
OP NAAR DE KANTINE VOOR EEN DRANKJE, BITTERBAL OF PATAT!!!!

7e divisie afd. 16
Phido 3
11-5
Ulftse BC 3
11-5
Spees Sjuttel 1
6-2
LBC ’72 1
6-2
Lochem 2
6-10
BBS 2
6-18
Zevenaar 1
2-6

9e divisie afd. 6
Phido 5
Ulftse BC 4
Spees Sjuttel 2
Varsseveld 2
Poona 6
BBS 5
Dios 1

25-7
16-16
12-4
10-6
8-16
5-19
4-12

Y-klasse afd. 3
BBS R1
BBS R2
Phido R1
LBC ’72 R1
Ulftse BC R1
Rianto R2

22-2
13-11
8-0
6-2
5-19
2-22

Opstapcompetitie afd. 3
Phido O1
Spees Sj. O2
’t Seepaerd O1
Ulftse BC O2

U16 afd. 4
Varsseveld J3
Phido J1
Ulftse BC J1
Poona J2
Shuttle Up ’81 J1

25-7
19-5
12-12
7-17
1-23

In O2 spelen straks
Kim, Len, Wout en
Sem.

#Ook
Badminton
Doen
We
Samen.

Het begon in februari allemaal zo mooi met de
feestjes rondom het kampioenschap van team 1, 2
en 3.

En ook karnaval werd nog gevierd, zowel bij de
jeugd………

…….als bij de senioren

Maar daarom niet getreurd, want er bleek meer
mogelijk dan menigeen voor mogelijk had gehouden.
Inventieve geesten binnen de vereniging zorgden
ervoor dat enthousiaste leden vanaf 20 mei tot half
juli via wisseldiensten van ons trainersgilde in de
omgeving van de sporthal met allerlei al dan niet
badmintongerichte oefeningen in beweging werden
gehouden. Ook de jeugd werd op de woensdagavond
tussen 18:30-20:15 uur buiten in twee groepen
bediend. Met dank aan Tessa, Dave, Bart, Koen en
Frank.

Vanaf 1 juli mochten we na de mededeling van het
OMT, dat binnen sporten weer was toegestaan,
van sporthalbeheerder Optisport nog voorzichtig
drie weken extra de hal in.

Na de uitgestelde algemene ledenvergadering
wachtten we vol spanning, wat de competitie ons
vanaf half september zou brengen. En waren we net
een beetje gewend aan badmintonnen in coronatijd, moest er eind september opnieuw afgeschaald
worden om vervolgens op 14 oktober in een tweede
halve lock-down verzeild te geraken.

“Is er al licht aan het einde van de tunnel of zijn er
stippen op de horizon?” zijn veel geciteerde vragen
die de laatste tijd gesteld worden. Welnu, er is
hoop.

ULFTSE BC

DIGITALE LOTERIJ

Er was regelmatig bestuurlijk video-overleg om de
leden vervolgens via corona-updates per mail op de
hoogte te brengen van de gevolgen van de nieuwste
corona-maatregelen. Meestal betekende dit dan
weer de nodige aanpassingen op organisatorisch
gebied, waarbij de nodige flexibiliteit van iedereen
werd gevraagd. Maar goed ….., omdat badminton
niet tot de contactsporten wordt gerekend, konden
we in ieder geval nog iets.

Stip 1: Verraste de sponsorcie. ons aanvankelijk
met een drive-thru als alternatieve oudjaarsactiviteit, werd deze n.a.v. de harde lockdown per
14 december snel door het bestuur gecanceld. Maar
de sponsorcie. zat niet bij de pakken neer en komt
nu op 30 december met een digitale loterij tot u.
Dit is dan gelijk een welkome aanleiding om langs
deze weg alle sponsoren en adverteerders te
bedanken voor hun gulle gaven in de hoop dat ook
zij deze roerige tijden goed doorkomen.
Stip 2: Het vaccin

Maar ja als iedereen pas in augustus gevaccineerd
is, wat gebeurt er in de tussentijd …..?
En half maart kregen we ineens bezoek ……:

Dichte haldeuren, geen clubkampioenschappen met
feestavond, en geen 38e editie van ons UBCtoernooi.

Gelukkig zorgde onze penningmeester ervoor dat
de al betaalde inschrijfgelden netjes werden
teruggeboekt.

En we mochten zowaar alweer half augustus in de
hal onze opwachting maken om bij het fraaie
nazomerweer na gedane badmintonarbeid op het
kantineterras op nagenoeg anderhalve meter nog
even na te genieten.

Zo trainde de jeugd onder leiding van Tessa en Dave
ongewijzigd van 18:30-19:30 uur, namen Tessa en
Frank van 19:45-20:45 uur de B-groep onder
handen en rondde Bart van 21:00-22:30 uur af met
deelnemers uit de A-groep, telkens met een
kwartier wisseltijd.
Daarnaast bood Tessa aan op vrijdagavond invulling
te geven aan de anderhalf uur, waarover UBC de
beschikking heeft over de hal. Voor deze training
konden zowel jeugd- als seniorleden zich
aanmelden, en hiervan werd gretig gebruik gemaakt.
Zo werd er op allerlei mooie manieren invulling
gegeven aan #OokBadmintonDoenWeSamen.

Stip 3: De clubkampioenschappen met aansluitend
de feestavond op 17 april 2021, een uitgelezen
mogelijkheid om eindelijk weer eens lekker sportief
en feestelijk uit ons UBC-dak te gaan, mits …….
Stip 4: Het jaarlijkse Ulftse BC-Fred-BesselinkToernooi op 30 mei 2021, met deelname uit het
gehele land, mits ……
Stippen genoeg, zou de redactie zeggen om na de
ingetogen kerstdagen en de knalloze oud-en-nieuw
viering 2021 in te luiden.

FIJNE DAGEN EN BLIJF GEZOND!!!!

