
Heren Zaalvoetbalcompetitie 2017-2018 van KNDSB.

Zoals afgelopen jaren hebben we ook dit seizoen 2 mannenteams, ZBSD1 en ZBSD2.

Er zit er zelfs groei in en nieuwe spelers zijn erbij gekomen waardoor wat meer wissels zijn

in beide teams. In deze competitie waren jammer genoeg 4 afmeldingen. Gelukkig spelers

genoeg zodat met volle teams gespeeld kon worden.

In de 1ste wedstrijd wat het leukste start was van de dag oftewel van het siezoen, namelijk

dat de beide teams tegen elkaar moesten. Echt gewaagd tegen elkaar want door de

voorafgaande training van paar weken geleden wisten ze van elkaar wie wat kan.

Desondanks won ZBSD1 ruim van ZBSD2 met 9-1.

ZBSD1 verloor erna nipt de wedstrijd met 2-1 en de wedstrijd verliep niet geheel rustig.

Resp. vervolgend wedstrijden wonnen ze met 9-1 en 5-4. En de laatste wedstrijd was de

bekerwedstrijd en ze speelden tegen de kampioenen van vorige seizoen waar ze toen nipt

van verloren. Dus was nu alles op alles zetten om wel te winnen wat ze lukten.

ZBSD2 speelden erna ook 3 wedstrijden waarvan ze 1 verloren en 1 won, resp. de standen

van 3-1, 4-2, En de laatste wedstrijd was ook de bekerwedstrijd en helaas dat verloren met

4-2. Terwijl ze voorstonden met 2-0. Jammer genoeg werden ze ingehaald met dubbele

doelsaldo en dus alsnog verslagen. 

Beide teams zijn ook leuke sportieve teams en de spelers gunnen elkaar de kansen en na

elke wedstrijd was een samenzijn en bespraken ze vorens en tegens. En moedigden ze

elkaar aan voor de volgende wedstrijd en of keken ze bij elkaar toe.

ZBSD 1 Mannen: Staand vlnr: Lars Janssen, Freek van Zandwijk, Boris van den Aker,Martijn Kroll,

Perry van Brakel en Önder Akbaba (coach)

Zittend vlnr: Roy Mauritz, Roy Peters en Silvio Santos Fortes



 

ZBSD 2 Mannen: Staand vlnr:Vincent Derksen (coach), Soerindre Somai,

Marlon van den Aker, Patrick Koper, Jordy Hettema.

Zittend vlnr: Leonardo van Asch, Martijn Droogh en Edwin van Dulken

 


