
 

 
ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en ??? 
 
De Zeeuws – Barabantse Sportvereniging voor Doven 
(ZBSD) heeft als doel: Het doen beoefenen van sport door 
doven. 
Dit doel probeert zij onder meer te bereiken door: 

Het deelnemen aan wedstrijden en competities 
Het organiseren van evenementen 
Het lid worden van de Koninklijke Nederlandse Doven 

Sport Bond 
Het bevorderen van sportbeoefening door doven. 

 
De bovenstaande doelstelling is vastgelegd in de statuten 
van de vereniging. Dat zijn afspraken die gemaakt worden 
bij de oprichting van een vereniging. Deze afspraken  
worden door een notaris vastgelegd. In die afspraken is 
ook opgenomen op welke manier de vastgelegde afspraken 
zo nodig aangepast kunnen worden (statutenwijziging). 
 
Uit bovenstaande doelstelling zou je de conclusie kunnen 
trekken dat ZBSD zich alleen maar bezig kan houden met 
sport. De vraag die je dan moet stellen: Wat is sport? 
 
Het woordenboek van van Dale omschrijft sport als: 
allerlei lichamelijke oefeningen en ontspanning waarbij 
vaardigheid, kracht en inzicht vereist worden. 
 
Volgens deze omschrijving zijn schaken en dammen geen 
sport, dus past een schaak- of damclub niet binnen de 
ZBSD. Ook het organiseren van allerlei bijeenkomsten die 
gericht zijn op gezelligheid, contact tussen doven enz. zou 
niet passen in de doelstelling van de ZBSD.  
 
Dit beeld van de ZBSD leeft bij veel doven en mensen die 
doven begeleiden. Doven nemen geen contact op met de 
ZBSD omdat ze denken dat ze dan actief moeten sporten 
en dat niet kunnen of willen.  
 



 

 

De vereniging is opgericht door een groepje doven 
die aan bowling deed. Daar is een groepje bijgeko-
men die aan zaalvoetbal doet. Uit deze groepen is 
een initiatief gekomen om een hardlooptraining te 
beginnen en hopelijk komen er nog meer initiatie-
ven. Voor al die sporten geldt dat het ook gewoon 
gezellig mag zijn en dat het niet alleen om presta-
ties gaat. 
 
Er is naar mijn mening best ruimte om naast het 
deelnemen aan allerlei sportieve activiteiten ook  
andere activiteiten te organiseren voor doven, 
waardoor de vereniging verder zou kunnen groeien. 
Want in de statuten staat immers dat het bevorde-
ren van sportbeoefening door doven een middel is 
om de doelstelling te behalen. 
 
Als de vereniging meer leden trekt is de kans dat zij 
blijft bestaan veel groter. Je kan deze leden zien als 
supporters van de actieve sporters en die heb je 
ook nodig. Door met deze mensen in gesprek te  
komen over jou sport kun je ze misschien enthousi-
ast maken voor het beoefenen van een sport. Dat 
hoeft en kan niet altijd in wedstrijd – of competitie-
verband. Een gezamenlijke boswandeling en daarna 
wat drinken op een terras is ook sport, dat valt zelfs 
onder de omschrijving uit het woordenboek. 
 
Dus laat je niet weerhouden door het woord 
“sport” , wordt lid van de ZBSD. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Verjaardag van leden: 
 Jeannette Mulder  9 juli  
 Mark van Maris   19 juli 
 Davy Paardekam  25 juli 
 
 Jac Paardekam   9 augustus  
 Mirjam de Bruijn  9 augustus 
 Karin Reijndorp  24 augustus 
 
 Timo Kostense   19 september 
 Sjaak Poppe   22 september 
       Cuneyt Uzuner                24 september 
 Yvonne Kemp   27 september 
 Hennie Dorst   28 september 
 
 Jurgen Blommerde  17 oktober  
 Wim Dorst   31 oktober  
 
 Stephanie Dalebout  20 november 
 Marja Poppe   24 november 
 Fred Draaisma   24 november 
 Anita Thiesen   30 november 
 
 Marina Kostense  7 december  
 Wendy Poppe   11 december 
 Jasper Mol   18 december 
 Vincent Derksen  29 december 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Een eerste hardlooptraining 
ZBSD organiseert om de vier weken de hardlooptraining en de eer-
ste hardlooptraining werd gehouden op 15 december 2013 in Ber-
gen op Zoom.  
 
Om half elf kwamen 13 hardlopers bijeen om de eerste training te 
volgen. De training werd verdeeld in twee groepen: de beginners 
en de gevorderden. Het weer was redelijk, wel koude wind maar 
wel te doen. De gevorderden, Sjaak Poppe en twee jongens van 
13, Bart de Bruijn en Perry van Brakel liepen rond de binnenschel-
de. De afstand is 10 kilometer en ze hebben het zeker binnen 55 
minuten gelopen. Bart en Perry deden het voor het eerste keer, 
eerder liepen ze vaak 5 kilometers. Sjaak kon de tempo van twee 
snelle jongens met moeite volgen. Maar het was al knap dat ze 10 
kilometer binnen 55 minuten of nog minder hadden gelopen. Cha-
peau! 
 
De beginnners, 8 lopers, liepen met mij mee. De training van 5 
kilometer zag er zo uit: 2 minuten hardlopen, 2 minuten rustig lo-
pen, twee minuten hardlopen etc etc. De meesten hebben nooit 
eerder gelopen, dus het leek me zo verstandig om zo te beginnen. 
Maar ze kregen huiswerk voor de komende maand namelijk dat ze 
per week liefst twee keer de hardlooptraining moeten doen. En 
hoop dat ze het echt gaan beginnen. En ik denk ook dat ze de eer-
ste hardlooptraining leuk hebben gevonden. Om de vier weken 
wordt er een hardlooptraining gehouden op zondag om half elf in 
Bergen op Zoom. De verzamelplek is bij het zwembad “de Schelp”. 
Als je zin hebt om mee te doen dan ben je van harte welkom. 

Als jullie goed hebben getraind en leuk zullen vinden, kunnen we 
op het einde van de seizoen meedoen aan een hardloopwedstrijd. 
 
Reacties: 
 
Mardieneke de Bruijn (beginner):  
Een leuke eerste hardlooptraining gehad van trainer Ad de Bruijn 
vanochtend. 5 kilometer gedaan. 2 minuten rennen - 2 minuten 
lopen - 2 minuten rennen, enz... Zwaar, maar wel leuk. Op naar 
de volgende training! 
 
Wendy de Wachter-Poppe (beginner): 
Ja leuk gedaan, wel zwaar voor de beginners (voor mij wel). Vol-
gende keer doe ik weer mee. 



 

 

 
1e hardlooptraining: de beginners 

 
  De volgende hardlooptrainingen: 
  Zondag 12 januari 2014 
  Zondag 2 februari 2014 
  Zondag 2 maart 2014 
  Zondag 6 april 2014 
  Zondag 4 mei 2014 
  Zondag 1 juni 2014 
  Zondag 29 juni 2014 
 

  Groetjes Ad de Bruijn 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  
 
Gemeente: 
Gemeente Bergen op Zoom 
Gemeente Reimerswaal 
Gemeente Woensdrecht 

 
 



 

 
Hallo beste sportvrienden, 
  
Het seizoen 2013-2014 is inmiddels al weer gestart gegaan. 
 
Op 5 oktober is als eerste de dovencompetitie van KNDSB van 
start gegaan. De eerste wedstrijd werd in Leiderdorp ge-
speeld.  
De teams van ZBSD 1 en ZBSD 2 spelen beide in 1e klasse, 
het is ons helaas niet gelukt om een 3e team te vormen, ho-
pelijk lukt ons dit  volgend seizoen wel.  
 
De 2e ronde in deze competitie is op 2 november in Dordrecht 
gespeeld.  
Team ZBSD 1 moest blijven strijden om te bovenaan blijven, 
na de 2e ronde blijven zij nog steeds op 1e plaats.  
ZBSD 2 gaat aardig goed draaien, ze staan nu op 8e 
plaats,maar ook de laatste plaats, maar ze moeten blijven 
strijden, want het is klein verschil tussen de 5e en de 8e 
plaats. Dus dat kan nog altijd veranderen de komende tijd.  
We moeten nog 5 competitiedagen spelen.  
 
ZBSD heeft ook aangemeld om met een team  mee te gaan 
doen aan het Stedencup toernooi. Dit  op 18 januari 2014 in 
Gouda, In dit toernooi gaan we strijden om de  beste vereni-
ging van Nederland te worden. In 2012 eindigde  ZBSD op de  
laatste plek omdat veel van onze sterke spelers niet beschik-
baar waren, in jaar 2013 eindigde ZBSD op de 3e plaats.   
 
Daarnaast is op 28 september ook de ZBSD thuiscompetitie te 
gestart in Goes. De 2 e  en 3e speelronde zijn ook al gepeeld op 
26 oktober en 30 november.  
Na de bowling zijn de meeste leden nog naar het clublokaal in 
Bergen op Zoom gegaan om wat leuke en gezellig spelletjes te 
spelen, tv kijken, praten e.d.  
 
 



 

 

Twee spelers, Stefan en Wendy de Wachter, zitten in de 
selectie van het  Nederlandse Team van de KNDSB afde-
ling bowling.  Ze gaan daar mee trainen voor het EK 
2014 of toekomst EK, WK of Deaflympics. Het bestuur 
wenst deze  spelers veel succes bij training.  
 
ZBSD zijn ook al bezig om te team vormen voor jaarlijk-
se Lente volleybaltoernooi in Arnhem, dit toernooi be-
staat nu 125 jaar en de wedstrijden worden  op zaterdag 
8 maart 2014 gehouden.  
Tot nu heb zeker 3 vrouwen en 3 heren zich aangemeld 
om mee tedoen, 3 personen twijfelen nog. Hopelijk mel-
den zij zich ook aan en gaan zeker mee doen.  
 
Het bestuur wenst jullie  fijne Kerstdagen en goede jaar-
wisseling toe. 
 
Meer informatie van al de activiteiten van ZBSD kunt u 
vinden op onze website www.zbsd.nl  
 
 
Met sportvriendelijk groet, 
Wendy de Wachter 
Voorzitster ZBSD 



 

 



 

 



 

 

Drukwerk verzorgd 
door mensen met een verstandelijke beperking 

Kopieer&Meer-Winkel 

 copycopy@sdwzorg.nl 
Lindebaan 21, Bergen op Zoom, 0164-211740 

Het adres voor: 
 

*Geboortekaartjes 
*Trouwkaarten 
*Visitekaartjes 

*Traktaties 
*Drukwerk 

Kom eens langs en laat je verbazen 



 

 



 

 



 

 



 

 


