ZBSD 2e ronde KNDSB-competitie:
Zondag 7 februari 2016 was de 2e ronde KNDSB-competitie gehouden in Veldhoven.
Helaas is het niet mooi voor onze team op dit datum waar we op carnaval waren gevierd.
Andere clubs zaten maar noord en midden van Nederland die bijna geen carnaval werden
gevierd.
We, ZBSD 1, speelden nu in de 2e Klasse A en de spelers waren Perry van Brakel, Leonardo
van Asch, Tim van Hal, Ronald van Breevoort, Prewien Jankie, Minco Croes (aanvoerder),
Okke van Mierlo, Soerindre Somai en coach Vincent Derksen. Helaas was Stef afwezig door
carnavalviering.
We kregen eerste wedstrijd tegen GDVV Martinistad 3. Eindelijk hadden we gewonnen
met 4-3 en eigenlijk speelden we niet zo erg geweldig.
Daarna moesten we spelen tegen DSV Catharijne ’83 2 en deze ging verloren met 1-6. DSV
Catharijne was te sterk voor ons en ook hele wedstrijden overwinnen.
We kregen het laatste wedstrijd te spelen tegen Black Eagles 2. Helaas ging verloren met 32 en toch hadden we lang met gelijkspel met 2-2 tot nog paar minuten bijna afgelopen
ging, pakte Black Eagles 2 nog doelpunt te maken.
We behaalden maar de derde plaats van eindstand van 2e Klasse A.
We waren erg teleurstelling, want volgende ronde spelen we maar recractieklasse 2e
Klasse.
ZBSD 3e ronde KNDSB-competitie:
Zondag 17 april 2016 was de 3e ronde KNDSB-competitie gehouden in Heereveen. De
spelers waren Stef Cornelissen, Tim van Hal, Soerindre Somai, Leonardo van Asch, Perry
van Brakel, Okke van Mierlo, Minco Croes (aanvoerder), Ronald van Breevoort, nieuwe
speler Boris van den Aker en coach Vincent Derksen. Helaas was Prewien Jankie gestopt
door lastige blessure.
We speelden eerste wedstrijd geweldig tegen GDVV Martinistad 3 met overwinning 6-0 en
waren te sterk en ook betere team worden. Verbaasd was ik Boris al doelpunt gemaakt
voor het eerste keer voor zaalvoetbal-competitie, normaal speelt hij jarenlang op
veldvoetbal.
Door ons enthousiasme speelden we in de eerstvolgende wedstrijd flink tegen Black Eagles
1 met 2-2 gelijkspel en toch waren we aardig uitgespeeld. Ik merkte dat onze team zoveel
werd geleerd dat we de kwaliteiten en kansen konden verzilveren en ook dat er tactische
wijzigingen werden doorgevoerd door Okke.
Daarnaast moesten we spelen tegen DSV Catharijne ’83 3 en gelukkig toonden we met
veerkracht uiteindelijk met 3-0 overwinning.
Eindelijk behaalden we de eerste plaats van eindstand Recreatieklasse.
Vincent Derksen

