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Van de voorzitter. 
 

Voor u ligt de december uitgave van ons clubblad. 
Vanwege drukte met de organisatie van het uitstap-
je naar Maastricht en het toernooi is het blad wat 
later verschenen dan de bedoeling was. 
We kunnen nu wel vast melden dat we het jaar 
2015 goed begonnen zijn. We kregen bericht  van 
de KNDSB (Koninklijke Nederlandse Doven Sport 
Bond) dat onze vereniging is genomineerd voor de 
titel sportvereniging 2014. Op 24 januari zal tijdens 
een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam bekend 
gemaakt worden of we gewonnen hebben van de 
andere genomineerden. Een stevige afvaardiging 
van het bestuur zal op die dag naar Amsterdam af-
reizen. Een mooie gelegenheid om onze vereniging 
weer onder de aandacht van een groot (landelijk) 
publiek te brengen.  
De nominaties laten zien dat we een goede vereni-
ging hebben. Om dit zo te houden en te verbeteren 
hebben we ook financiële steun nodig, die we o.a. 
verkrijgen van onze sponsors en adverteerders  in 
dit blad. Adverteerders / sponsors die ons dit jaar 
(weer) willen steunen kunnen contact opnemen met 
ons via de mail voorzitter@zbsd.nl of telefonisch via 
0164-672203 (Jac Paardekam, horend bestuurson-
dersteuner).  
 

Met vriendelijke groet, 
Wendy de Wachter – Poppe 
voorzitter 



 

 



 

 

 
 
NK hardlopen te Dordrecht op 26 oktober, ZBSD-ers lopers: 
Pepyn, zijn allereerste wedstrijd op 5 km, super gelopen -> 26,09 
min!!! 
Marga -> 30,35 min en Bart -> 24,26 min, beiden wegens overbe-
lasting ipv 10 km de 5 km gelopen wat heel goed uitgelopen is. 
Marga behaalde de 1ste plaats bij de dames en werd Nederlands 
Kampioene. 
Perry op 10 km met mooie tijd van 47,46 min gelopen. 
Heel jammer was dat Ad niet kon deelnemen wegens blessure. 
========================================= 
 
Op 22 november 2014 te Best deelnamen 3 ZBSD-lopers mee aan 
crossloop in het bos: 
Pepyn 6 km in 38 minuten, Ad 9 km in 45 minuten en Perry 6 km 
in 32 minuten. 
Het was onwennig hardlopen door kuilen, takken, plassen, blade-
ren, heuvels, maar voor herhaling vatbaar. 
========================================= 
 
Zondag 7 December 2014 liepen 2 ZBSD leden mee met de Brug-
genloop van Rotterdam à 15 km, hardlopen over 5 bruggen ( 2 
grote: Erasmusbrug en Brienenoordbrug en 3 kleine bruggetjes). 
De start begon koud en nat, tussen half 4 en 4 uur, met bevroren 
tenen en vingers. Met led lichtjes en 12.000 hardlopers vanuit 
schemering het donker in, was een bijzondere ervaring. Ad klokte 
met een snelle tijd van 1.18,21 en Marga met de tijd van 1.44,19. 
Wederom willen we meedoen met de bruggenloop op 13 December 
2015.... Jullie ook? 
 

Afdeling Hardlopen 
 
Singelloop van 10 km in Breda, AMGEN met de volgende tijden op 
5 oktober 2014 
Het weer en de sfeer was weer top! 
 Perry: 45,21 
Ad: 47,35... 
Bart: 50,24 
Marga: 1.11,29 
 



 

 



 

 

Maastricht 20 december 2014 
 
Het was vroeg op deze zaterdag morgen 20 december 2014 Op de 
Boulevard in Bergen op Zoom was het wat schemerig. Van liever-
lee verzameld zich de leden van ZBSD. Het was de dag dat ze 
naar  de kerstmarkt in Maastricht zouden gaan. Sommigen had-
den er al een flinke autorit opzitten om van huis uit in Bergen op 
Zoom te komen. 
De bus van “de Polder”uit Antwerpen kwam om 7.50 aan zodat we 
snel in konden stappen. We kregen een korte uitleg van de chauf-
feur waarbij hij ook voor deed hoe je met je “poeperd”de stoelen 
opzij kon schuiven. , Toen konden we keurig op tijd, met een volle 
bus, vertrekken richting Limburg. Kort na Antwerpen hadden we 
al een eerste stop. Op de parking bij het wegrestaurant werd er 
eerst door de chauffeur voor de koffie gezorgd. Dit werd door ons 
allen zeer gewaardeerd, de meeste waren toch al een tijdje van 
huis.  
Toen weer verder naar Maastricht. De chauffeur zette ons in Maa-
stricht keurig af, vlak bij de binnenstad. Na wat groepsfoto’s te 
hebben gemaakt ging ieder met zijn gekozen groep de stad in. 
De meeste gingen eerst naar het vrijthof. Daar was een leuke 
kerstmark, waar van alles te doen was. Een reuzenrad waar diver-
se leden gebruik van hebben gemaakt. Het uitzicht over Maa-
stricht was fantastisch. Ook op de  grote ijsbaan hebben we leden 
van ZBSD zien schaatsen. Verder waren er veel kraampjes met 
souvenirs,eten en zo voort  
Op de overdekte terrasjes op het vrijthof was het goed toeven. 
Lekker onder de warmtestraler en dekens die je over de beentjes 
kon leggen, met een kom koffie of chocolade melk was het dan 
best uit te houden. 
Ook heeft iedereen de prachtige binnenstad met zijn vele winkels 
bezocht, langs het  stadhuis gewandeld en een ook bezoek aan de 
basiliek “Sint Servais”was zeer de moeite waard. Dus er was ge-
noeg te doen voor iedereen.  
Om 16.00 uur was het weer verzamelen en met de bus terug naar 
Bergen op Zoom. Daar hebben we de dag afgesloten met een 
heerlijk buffet bij het chinees restaurant de Jasmijn. 
ZBSD kan weer terug kijken op een zeer geslaagde dag. 



 

 



 

 

“puntentelling” 
van afdeling Atletiek KNDSB 
 
Nieuw in de sporttak hardlopen is de 
puntentelling. 
 
Een systeem waar punten te verdienen 
zijn als lopers meedoen met de  
wedstrijden. 
 
De wedstrijden moeten geldig zijn en de 
uitslagen van tijden moeten op de  
website te lezen zijn. 
 
Bv ZBSD-loop op 13 juni 2015 is niet 
geldig en telt niet mee als een punt. 
en Bruggenloop in Rotterdam is 
wel geldig en hiermee krijgt de loper 
een punt. 
 
Aan het eind van het jaar worden de 
punten opgeteld. 
 
Zo is te zien hoeveel wedstrijden de  
loper in het jaar meegedaan heeft. 



 

 



 

 Geslaagd jeugdzaalvoetbal toernooi 
 

Dinsdag 23 december is er het ZBSD-

jeugdzaalvoetbaltoernooi gespeeld. 

Het toernooi begon om tien uur in de ochtend voor de 

jongens (13-18 jaar), de meisjes (13-18 jaar) en mix (8-

12 jaar) en de aantal voetballertjes waren erg enthousi-

ast en die stonden al om 09:15 uur in sporthal De 

Vijfsprong te Rucphen te popelen om het veld te betre-

den. In totaal deden 11 zaalvoetbalteams mee. Dat wilt 

dus zeggen dat er 70 jongens en meisjes aanwezig wa-

ren inclusief de tribunes vol zaten met de enthousiaste 

ouders en supporters. Het sporthal was al gezellig!  

 

Het zaalvoetbal werd puur beleefd, het was sportief, er 

was plezier en de ware straatvoetballers demonstreerde 

alle bekende en geleerde trucjes. Bij de mix-teams ging 

FC Signis (Amsterdam) met de eerste prijs vandoor. FC 

Barcelona was de duidelijke winnaar van de jongens-

teams. En bij de meisjes was de Coolste Meiden de aller-

sterkste. 

 

De gezichten van de pupillen straalden bij het zien van 

de glimmende medailles. Natuurlijk kent dit toernooi al-

leen maar winnaars. Alle spelers werden na afloop ge-

huldigd en beloond met een medaille. 

 

 



 

 
Zonder teams, scheidsrechters (Roel, Splinter en Marco), 

de sponsors en ZBSD is het toernooi onmogelijk. Heel 

hartelijk dank voor jullie bijdrage!!  

 

Verder wil ik iedereen bedanken die weer heeft meege-

holpen deze dag, speciaal Mirjam de Bruijn, Marga de 

Boer en Vincent Derksen, die het toernooi goed hadden 

begeleiden. 

 

Ad de Bruijn 

 

FC Talenten – Scherpschutters (mix 8-12 jaar) 



 

 POULE Meisjes      
Uitslag:   
Coolste Meiden  - Swags Girls 3 - 0 
Girls Power  - Coolste Meiden 0 - 1 
Girls Power  - Swags Girls 0 - 2 
Swags Girls  - Coolste Meiden 0 - 3 
Coolste Meiden  - Girls Power 5 - 0 
Swags Girls  - Girls Power 0 - 2 
 
Stand: 
1 Coolste Meiden 12 pnt  
2 Girls Power 03 pnt    (-6) (wint na strafschoppen) 
3 Swags Girls 03 pnt    (-6) 
 

 

POULE Jongens      
Uitslag:  
Jong Ajax  - FC Barcelona  1 - 3 
ZVC Oranje - Thatha Classic  2 - 3 
Jong Ajax  - ZVC Oranje  1 - 2 
FC Barcelona - Deaf Freestyle  7 - 0 
Jong Ajax  - Thatha Classic  0 - 3 
ZVC Oranje - Deaf Freestyle  0 - 7 
FC Barcelona - Thatha Classic  3 - 2 
Deaf Freestyle - Jong Ajax   8 - 0 
FC Barcelona - ZVC Oranje  5 - 2 
Thatha Classic - Deaf Freestyle  1 - 1 

 

Stand: 
1 FC Barcelona  12 pnt  
2 Deaf Freestyle  07 pnt (+8) 
3 Thatha Classic  07 pnt (+3) 
4 ZVC Oranje  03 pnt  
5 Jong Ajax   00 pnt  



 

 
POULE Mix      
Uitslag:  
FC Talenten - Scherpschutters  4 - 2 
FC Signis  - FC Talenten  6 - 0 
FC Signis  - Scherpschutters  5 - 1 
Scherpschutters - FC Talenten  1 - 1 
FC Talenten - FC Signis   2 - 6 
Scherpschutters - FC Signis   0 - 2 
 
Stand: 
1 FC Signis   12 pnt 
2 FC Talenten  04 pnt 
3 Scherpschutters  01 pnt 

Jong Ajax – Thata Classic.  
 
 
 
Girls Power – Swags Girls  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  
 
Gemeente: 
Gemeente Bergen op Zoom 
Gemeente Reimerswaal 
Gemeente Woensdrecht 

 
 



 

 

ZBSD 1: 1ste ronde KNDSB-competitie  
 
Zondag 28 september 2014 was het zover. 1ste ronde KNDSB-
competitie werd gehouden in Goes, onze “thuiswedstrijden” dus.  
 
We, ZBSD 1, waren kampioen van 2de klasse van het vorige sei-
zoen. We spelen dus nu in de hoogste klasse, 1ste klasse. ZBSD 1 
ziet er nu  heel anders uit. Veel jonge spelers zijn bijgekomen: 
Marc van ’t Wout, Goran Trajanov, Jarzhinio Curiel en Damir Ago-
vic. Wel nodig om mee te kunnen doen in de hoogste niveau.  
 
We kregen de eer om de eerste wedstrijd te spelen tegen DSV 
Catharijne’83 1 , veelvuldige kampioen. Deze ging verloren met 6-
3. Zelfs hadden we eerst voorsprong met 3-1 en we konden het 
helaas niet vasthouden. Uit deze wedstrijd hebben we dan ook 
zoveel geleerd dat we de kwaliteiten en kansen in het verdere 
verloop konden verzilveren. Hieruit volgde dat er tactische wijzi-
gingen werden doorgevoerd door aanvoerder Marc van ’t Wout.  
 
Daarnaast werden de kwaliteiten van iedereen benut voor het op-
timale resultaat. In de eerstvolgende wedstrijd betaalde dit 
meteen uit met een 2-1 overwinning op Martinistad 2 uit Gronin-
gen. 
 
Door ons enthousiasme ging de wedstrijd daarna met 3-1 achter 
tegen ADSV 2. Gelukkig toonden we veerkracht, inzet dit resul-
teerde uiteindelijk in een nipt overwinning tegen Amsterdamse 
club. Zes punten uit drie wedstrijden is nog lang niet gek voor een 
nieuwkomer, een bijna nieuw compleet team: ZBSD 1.  
 
Daarna moesten we een bekerwedstrijd spelen tegen Martinistad 
2. Martinistad 2 nam daarmee revanche van de vorige verloren 
wedstrijd van ons. Jongens uit Groningen waren erg fel begonnen 
en namen gelijk snel voorsprong met 2-0. We werden gelijk wak-
ker geschud en probeerden het doelnet te vinden en we konden 
helaas niet meer dan een doelpunt gemaakt dankzij sterk opge-
bouwde muur van de tegenstander: 2-1 verloren dus gelijk uitge-
schakeld voor de beker.  
 
De volgende ronde, 8 februari in Zutphen, kunnen we alleen maar 
volop concentreren op de competitie en we hopen dat we ook mee 
kunnen doen voor het kamipioenschap, maar eerst moeten we 
drie sterke teams, ADSV 1, Martinistad 1 en wederom tegen Cat-
harijne’83 uit Utrecht verslagen. 
 
Ad de Bruijn 



 

 

KNDSB-competitie 2014-2015 
 
1e Klasse: 
 
DSV Catharijne’83 1 - ZBSD 1   6-3 
Goran Trajanov 1x, Marc van ’t Wout 1x, José Antonio Jurado 1x 
 
ZBSD 1  - GDVV Martinistad 2 2-1 
Goran Trajanov 1x, Marc van ’t Wout 1x 
 
ZBSD 1  - ADSV 2   4-3 
Marc van ’t Wout 3x, Goran Trajanov 1x 
 
Tussenstand 1e Klasse: 

DSV Catharijne 1  3 2 1 0 7pnt 14-06 
GDVV Martinistad 1 3 2 1 0 7pnt 11-05 
ADSV 1    3 2 0 1 6pnt 11-07 
ZBSD 1   3 2 0 1 6pnt 09-10 
ADSV 2    3 0 0 3 0pnt 06-14 
GDVV Martinistad 2 3 0 0 3 0pnt 03-12 

 
Bekerwedstrijd 1e ronde: 
 
GDVV Martinistad 2  - ZBSD 1  2-1 
Jarzhinio Curiel 1x 
 
 
ZBSD 1: 
     Wedstrijden:  Doelpunten: 
Marc van ’t Wout   4    5 
Goran Trajanov    4    3 
José Antonio Jurado   4    1 
Jarzhinio Curiel    4    1 
Ad de Bruijn    4    0 
Cuneyt Uzuner (keeper)  4    0 
Damir Agovic    3    0 
Alex Tankwa    1    0 
 
 
 
 
 



 

 

2e Klasse: 
 
ZBSD 2   - Black Eagles 1  0-4 
 
GDVV Martinistad 4 - ZBSD 2   4-3 
Alex Tankwa 1x, Marcel Timmermans 1x, Perry van Brakel 1x 
 
ZBSD 2   - ADSV 3   2-7 
Alex Tankwa 1x, Marcel Timmermans 1x 
 
 
 
Tussenstand 2e Klasse: 

ADSV 3    3 3 0 0 9pnt 17-05 
DSV Catharijne’83 2 3 2 0 1 6pnt 10-04 
GDVV Martinistad 4 3 2 0 1 6pnt 08-08 
Black Eagles 1  3 1 0 2 3pnt 06-09 
GDVV Martinistad 3 3 1 0 2 3pnt 05-10 
ZBSD 2   3 0 0 3 0pnt 05-15 

 
 
Bekerwedstrijd 1e ronde: 
 
ZBSD 2  - GDVV Martinistad 1 1-11 
Minco Croes 1x 
 
 
 
ZBSD 2: 
   Wedstrijden:   Doelpunten: 
Minco Croes  4    1 
Perry van Brakel  4    1 
Leonardo van Asch 4    0 
Vincent Derksen (keeper) 4    0 
Soerindre Somai  4    0 
Marcel Timmermans 3    2 
Alex Tankwa  3    2 
Damir Agovic  1    0 



 

 



 

 
 
 
 
Op zaterdag 4 juli 2015 wordt in Rotterdam  
marathon-estafette gehouden, 
genaamd Ekiden, afkomstig uit Japan en is een 
onderdeel in de wegatletiek, 
 
als team door 6 hardlopers om 42 km te  
behalen. 
 
loper 1: 5 km,  
loper 2: 10 km,  
loper 3: 5 km.  
loper 4: 10 km,  
loper 5: 5 km,  
loper 6: 7,2 km. 
 
Namens ZBSD kunnen er teams meedoen, leuk  
 
zou zijn als er meerdere teams mee kunnen 
doen! 
 
Gaan we ervoor.....ja toch, zeker!!! 



 

 

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 



 

 
Hallo beste sportvrienden 
 
Op 4 oktober, 1 november en 13 december 2014  
waren er weer wedstrijden in de KNDSB bowling  
dovencompetitie van KNDSB bowling.  
ZBSD 1 speelt in de hoofdklasse en ze staan na 13 
december op de 7e plaats in deze competitie. 
ZBSD 2 speelt in de 1e klasse en ze staan na 13  
december ook op de 7e plaats. 
Beide team moet nog 3 wedstrijden in deze competitie 
spelen en we hopen vooral voor ZBSD 1 maar ook 
voor ZBSD 2 dat zij nog kunnen stijgen op de  
ranglijst. 
Voor de uitslagen van deze competitie kunt u kijken 
op www.zbsd.nl bij afdeling bowling dovencompetitie 
KNDSB. 
 
Op 10 januari 2015 doet ZBSD weer mee aan de  
wedstrijd om de Stedencup van KNDSB bowling in 
Middelburg.  
 
In Goes waren op 11 oktober, 25 oktober en 29  
november weer wedstrijdrondes  van thuiscompetitie 
van ZBSD. De uitslagen hiervan kunt u vinden op 
www.zbsd.nl bij sport – bowling – thuiscompetitie 
ZBSD. 
 
 



 

 
Davy Paardekam, Jurgen Blommerde, Wendy de 
Wachter en Stefan de Wachter zijn weer genomineerd 
voor de selectie van Nederland Team en de trainingen 
daarvoor. 
Davy en Jurgen hebben zich teruggetrokken. Wendy 
moest zich ook terugtrekken, dit voor 1 jaar of langer. 
Ze zal wel functie als ploegleidster op zich nemen. 
Stefan blijf nog doorgaan met trainen in de selectie. 
Dit tot ergens in mei 2015, dan word definitief bekend 
wie er in  selectie groep doorgaat voor het WK 2015 in 
Italië. Sponsors hebben we heel hard nodig voor het 
Nederlandse Team, je kunt via http://
www.sponsorkliks.com/ sponsordoel: KNDSB afdeling 
bowling. Via je eigen aankopen op deze site kun je 
sponsorgeld voor het selectieteam bijeensparen . Het 
geld is voor deelname van selectieleden aan WK Bow-
ling. Het zal worden gehouden in Bologna te Italië van 
20 augustus t/m 30 augustus 2015. 
Mocht je nog vragen of meer informatie willen hebben, 
mail naar kndsbbowling@gmail.com  
 
 
Meer informatie van al onze activiteiten van ZBSD 
kunt u vinden op onze website: 
www.zbsd.nl  
 
 
Met een sportvriendelijk groet, 
Wendy de Wachter-Poppe Voorzitster ZBSD 



 

  
 

ZBSD 
Secretariaat 
Strandgaper 140 
4616 AB Bergen op Zoom 
telefoon: 0164-672203 
email: secretaris@zbsd.nl  
Website: www.zbsd.nl 
KvK Breda: 20145272 
Rabobank: 1461.70.040 

 

 
Bestuur ZBSD 
Voorzitter:            Wendy de Wachter-Poppe,  
             voorzitter@zbsd.nl  
Secretaris:            Ad de Bruijn 

                   secretaris@zbsd.nl 
Penningmeester:   Stefan de Wachter,  
             penningmeester@zbsd.nl 
Bestuurslid  
Activiteiten:    Davy Paardekam / Wendy 

                   activiteiten@zbsd.nl   
Afdeling zaalvoetbal:  Ad de Bruijn / Vincent Derksen 
     zaalvoetbal@zbsd.nl 
Afdeling bowling:   Jurgen Blommerde  
     bowling@zbsd.nl  
Afdeling hardlopen: Marga van Brakel-de Boer 
     hardlopen@zbsd.nl  


