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 Beste lezer, 
 
Het clubblad ZEEBRA heeft dit seizoen van januari - juli 
2020 een versie met weinige inhoudsgave. Dit heeft te  
maken doordat het virus ons land, door het hele wereld, 
rondwaart waardoor we de maatregelen nemen om niet 
aan de sport wedstrijden, evenzo evenementen,  
deelnemen. Al deze wedstrijden zijn of geannuleerd, of  
uitgesteld naar het najaar 2020 afhankelijk van de situatie 
Zelfs enkele wedstrijden en evenementen zijn een jaar  
verplaatst en wordt het hervat in 2021.  
 
Van voetbal wordt de niet afgeronde zaal- en veldvoetbal 
competities verder uitgespeeld in najaar 2020. Hiervan 
leest u van beide sporttak wel een verslag van de  
gespeelde wedstrijden begin dit jaar. In september en  
oktober a.s. worden de wedstrijden verder afgerond is de 
planning. 
 
De geplande hardloopwedstrijden waar onze ZBSD leden 
eraan deelnemen: Marathon Rotterdam wordt in oktober 
2020 gepland en Ekiden in Rotterdam een jaar verzet. NK 
hardlopen in oktober 2020 wordt waarschijnlijk omgezet in 
virtueel hardlopen. 
 
Bij bowling wordt het seizoen niet afgemaakt en start na de 
zomer met een gehele nieuwe seizoen. 
 
Zwemmen, het duo-zwemloop wat in juni de planning was, 
wordt uitgesteld naar de zomer van 2021. 
 
Hopelijk op uw begrip en namens het bestuur willen we  
jullie dit nog toe wensen: blijft gezond! 
 
Sportieve groet en tot het volgende seizoen, 
 
ZBSD bestuur 
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e
 ronde KNDSB zaalvoetbalcompetitie 2019-2020 

 
Zondag 5 januari 2020 was het zover, 2e ronde KNDSB-
zaalvoetbalcompetitie werd gehouden in Leek 
(Groningen). 
 
In de derde klasse begonnen de teams: ZBSD 2, ZBSD 3, 
FC Lighttown 1 (Eindhoven), DSV Catharijne'83 2 met 0 
punten voor promotie naar de tweede klasse. Hier werden 
3 wedstrijden gespeeld, dus alles winnen was het beste, 
maar ZBSD 2 en ZBSD 3 moesten wel met twee zwaar 
gehavende teams aantreden omdat veel spelers thuis zijn 
gebleven, Uiteindelijk hadden ZBSD 2 en ZBSD 3 toch 
goed gedaan, ZBSD 2 heeft 6 punten gehaald en heeft wel 
een kans voor de promotie, want ZBSD 2 heeft nog maar 
3 punten minder dan de koploper, FC Lighttown. Een 
plaats lager staat ZBSD 3: 3 punten. 
ZBSD 1 kende 1e ronde een uiterst teleurstellend start van 
het seizoen: van drie wedstrijden hebben ze maar één 
punt gepakt. Maar gisteren speelde ZBSD 1 onverklaar-
baar briljant! Ze versloegen drie teams te weten, ADSV 1 
(Amsterdam), GDVV Martinistad 2 (Groningen) en OLDI 1 
(Rotterdam). Titelfavoriet Catharijne'83 1 (Utrecht) is nog 
te hoog gegrepen voor erg jonge team ZBSD 1. 9 punten 
uit vier wedstrijden. ZBSD 1 is flink gestegen in de tussen-
stand.  
 
De slotronde op 5 april in Haarlem ging i.v.m. coronavirus 
helaas niet door. Het wordt uitgesteld naar zondag 25  
oktober 2020, het wordt vast en zeker spannend! 



 

 



 

 



 

 



 

 Bowling dovencompetitie KNDSB: 
 
Op zaterdag 11 januari 2020 was de 3

e
 ronde van de  

competitie in Hoofddorp. ZBSD 1 heeft 2 wedstrijden  
gewonnen en staan op de 9

e
 plaats van de 10 teams.  

ZBSD 2 en 3 hebben allebei 1 wedstrijd gewonnen, nu staan 
ze op de 8

e
 resp. 10

e
 plaats.  

 
Op zaterdag 1 februari 2020 was de 4

e
 ronde van de  

competitie in Scheveningen. ZBSD 1 heeft 1 wedstrijd  
gewonnen en staan nog steeds op de 9

e
 plaats.  

ZBSD 2 heeft 4 wedstrijden gewonnen en ZBSD heeft geen 
een  wedstrijd gewonnen, nu staan ze op 6

e
 resp. 10

e
  

plaatsen.  
 
Op zaterdag 7 maart 2020 was de 5

e
 ronde van de competitie 

in Eindhoven. ZBSD 1 heeft 3 wedstrijden gewonnen en zijn 
een plaats gezakt  en totaal  puntenzijn nu 18. Degenen die 
op 5

e
 – 6

e
 – 7

e
 plaatsen staan,  hebben 16 punten en degene 

met 20 punten  staan op de 9
e
 plaats  dus is het nu spannend 

in de  competitie van het Hoofdklassement.  
ZBSD 2 heeft 3 wedstrijden gewonnen en staan op de 6

e
 

plaats en heeft totaal 26 punten. Op degenen die 4
e
 plaats 

heeft 32 punten, 5
e
 plaats heeft 30 punten. Zij  staan ook  

dichterbij dus het beloofd een spannende competitie.  
ZBSD 3 heeft 1 wedstrijd gewonnen en staat nog steeds op 
de 10

e
 plaats, de laatste plaats,  met totaal 8 punten. Ze  

halen  echt niet meer om naar de 9
e
 plaats te gaan  want die 

hebben 20 punten. In die team zijn ook aantal  nieuwe  
spelers aanwezig, ze moeten ook nog veel leren, ze vinden  
natuurlijk niet erg want gaat ook erom met plezier naar  
competitie te gaan, lekker spelen en contacten maken met 
andere bowlingsporters  uit Nederland.  
 
 

 



 

 

Op zaterdag 4 april 2020 zou de laatste ronde van de  
competitie in Hoofddorp gespeeld worden  met prijsuitreiking 
maar door Coronavirus is dat afgelast. Nadien werd bekend 
gemakt dat vanaf 1 september 2020 weer mag gesport mag 
worden voor de  wedstrijden. Het bestuur afdeling bowling 
heeft na overleg met verenigingen besloten om de competitie 
voortijdig te beëindigen. Door strenge maatregelen van het 
RIVM omtrent het coronavirus is het niet meer mogelijk om in 
te halen. Ook is er besloten geen kampioenen aan te wijzen.  
 

Ook geen promotie vanuit en degradatie naar de eerste  
klasse. Het zou zeker spannend geweest zijn wanneer de  
laatste wedstrijden gespeeld werden.  
 
Wij starten dus  een nieuw seizoen 2020-2021 in oktober 2020 
en dit keer weer met 1 team minder dan afgelopen seizoen. 
Met 2 teams gaan we nu door  omdat aantal  spelers  
blessures hebben of wegens privé omstandigheden dit  
seizoen de time-out nemen.                                                                                   
   
Zie de uitslagen van KNDSB dovencompetitie via https://
www.zbsd.nl/index_bowling.htm  
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Thuis bowling in Bergen op Zoom:  
 
Voor deze seizoen 2019-2020 is een  
bowlingtrainster bereid gevonden die ons groep wit 
trainen voor bowling qua leren hoe we beter  
kunnen spelen e.d. Hierom hebben we dit seizoen 
geen wedstrijd planning / schema.  
 
Op zaterdag 25 januari 2020  hebben we les van 
onze trainster Bep Klaassen met gebarentolk. Het 
was een pittige training maar vooral leerzaam, ook 
was er een gelegenheid om vragen te stellen om 
hoe we beter kunnen leren bowlen.  
Het was een zeer positieve training en aantal  
spelers gaan graag door met de volgende lessen 
in het komende nieuwe seizoen. 
 
Daarna hebben we niet meer gebowld / getraind 
want in februari was carnaval en daarna was alles 
afgelast door het coronavirus.  
 
Per 14 mei 2020 is er bestuurswijziging van  
afdeling bowling.  
Davy Paardekam stopt per direct vanwege privé 
omstandigheden en er is een vervanging  
beschikbaar gevonden: 
Andre Hofstede is contactpersoon voor  
dovencompetitie KNDSB bowling,  
bowling@zbsd.nl  
Voor thuis in Bergen op Zoom bowling neemt  
Wendy de Wachter over tot er een nieuwe  
kandidaat beschikbaar is. dus deze staat vacant. 
Contact kan via mail: voorzitter@zbsd.nl 

mailto:bowling@zbsd.nl
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Veldvoetbalwedstrijd OLDI – ZBSD (16-02-2020) 
 

We troffen de Rotterdammers aan in hun woonplaats.  
Met de flinke storm “Dennis” na loting waar we geen  
inspraak op hadden, starten we om tegen de wind in te 
spelen. Pas na 20 minuten viel de 1ste tegen doelpunt. 
Algauw volgde gauw de gelijkstand maar ook weer de 
achterstand van 2-1 waarna de rust ingingen. De  
speelspanning was afwisselend met pieken en dalen. 
In de 2de helft werd de wedstrijd meer gelijkmatiger  
gespeeld en was het spannend om te zien. Totdat al snel 
4-2 voor stond, werd de wedstrijd meer met overtredingen 
en uitgetrapte ballen gespeeld. De doelpunten regende 
na elkaar. Zelfs een ZBSD speler zorgde voor eigen  
doelpunt tot stand van 5-3. Vervolgens heel snel kwam 
het tot 8-3, echter de laatste doelpunt afgekeurd wegens 
niet te verklarende buitenspel. ZBSD behaalde de 1ste 
winstpunt binnen met deze wedstrijd met de stand van  
7-3! 
 
Doelpuntmakers: Perry van Brakel 3x, Lars Jansen 1x, 
Erion Shala 1x, Kofi Dekker Koampah 1x en  
Mazin Hamed 1x 



 

 

 

Tussenstand KNDSB veldvoetbalcompetitie 2019-2020: 
Martinistad 1 1 0 0 3pnt 03-02 
ZBSD  2 1 0 1 3pnt 09-06 
OLDI  1 0 0 1 0pnt 03-07 

 
Theoretisch kunnen we kampioen worden maar de kans is 
wel klein dat Martinistad van OLDI verliest.  



 

 

 
ZBSD 
Secretariaat 
Strandgaper 140 
4616 AB Bergen op Zoom 
telefoon: 0164-672203 
email: secretaris@zbsd.nl  
Website: www.zbsd.nl 
KvK Breda: 20145272 
Rabobank: NL32 RABO 01461.70.040 

 

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

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

                  activiteiten@zbsd.nl   
Afdeling zaalvoetbal:    (vacant) 
       zaalvoetbal@zbsd.nl 
Afdeling bowling:     Andre Hofstede 
       bowling@zbsd.nl  
Afdeling hardlopen/wandeling: Marga de Boer 
       hardlopen@zbsd.nl 
Afdeling zwemmen:    Mirjam de Bruijn 
       zwemmen@zbsd.nl  
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