Verslag van het bowlingtoernooi en het BBQ feest op 30 juni 2012
Het ZBSD bowling toernooi van 30 juni 2012 vond plaats in Bowland in Goes. Er deden 14
teams van elk 3 personen aan mee. De teams kwamen uit Utrecht,Rotterdam,Purmerend,
Tilburg en Bergen op Zoom.
Voor onze teams waren Stefan de Wachter, Jan Verstraate, Ton van Hooren, Jurgen
Blommerde, Karin Griffijn, Marc Reijndorp, Arlien Blommerde, en Andre Hofstede present.
Bianca den Besten was ook aangemeld maar ze was geblesseerd, voor haar viel een
speelster van Utrecht in, waardoor ZBSD toch 3 teams in kon zetten.
Het eerste team van ZBSD met daarin Stefan de Wachter, Jan Verstraate en Ton van Horen
hebben de tweede plaats kunnen veroveren. De eerste plaats was voor BC het Zuiden uit
Tilburg en de derde plaats was voor DBC uit Purmerend.
Terwijl het voetbal en bowlingtoernooi in volle gang waren werd er bij het clublokaal van
ZBSD in Bergen op Zoom flink gewerkt. Daar werd alles klaar gezet voor de prijsuitreiking en
de afsluitende BBQ. Heel wat leden waren daar aanwezig om te helpen de
partytenten,tafels,stoelen e.d. klaar, te zetten. Toen om 16.30 uur slagerij Mol de BBQs en
het vlees bracht was alles klaar.
Rond 17.00 uur kwamen de deelnemers van de toernooien en onder het genot van een koel
biertje of frisdrank werd er flink wat afgekletst op het buiten terrein.
Jammer genoeg kregen we de beamer niet aangesloten, maar geen probleem dan gingen
we het zelf wel vertellen met de prijsuitreiking.
Om 16.30 begonnen we met de prijsuitreiking, Wendy hete iedereen van harte welkom.
Ze vertelde dat de prachtige bekers geschonken waren door Arno Blommerde namens zijn
bedrijven Xommex en Autodeal.
Ook was Arno uitgenodigd om deze bekers uit te komen reiken en hij was daar gaarne toe
bereid.
Als eerste waren aan de beurt de winnaars van de bowling thuiscompetitie in Goes klasse B.
Als eerste is geëindigd Timo Kostense, als tweede Anita Thiesen en als derde Marina
Kostense.
Daarna was het de beurt aan de Klasse A van de thuiscompetitie, hier ging Ton van Hooren
er met de eerste prijs van door, tweede werd Jan Verstraate en de derde plaats was voor
Stefan de Wachter.
Daarna nam Ad de Bruijn het woord om de prijzen aan te kondigen voor het
zaalvoetbaltoernooi van deze dag.
De prijzen waren hier voor: op 1 ADSV uit Amsterdam op 2 de Jager Detachering uit
Yerseke en op 3 FC ligttown 1 uit Eindhoven.
Daarna was Wendy weer aan de beurt om de winnaars van het bowlingtoernooi van die dag
aan te kondigen. De prijzen waren zoals hierboven al vermeld voor Het Zuiden uit Tilburg op
de eerste plaats ZBSD 1 veroverde de tweede plaats en DBC uit Purmerend pakte de derde
plaats.
Rond 18.00 uur was de prijsuitreiking klaar en trok iedereen weer naar buiten want het was
in de grote zaal flink warm geworden.
Voorzitster Wendy mocht de BBQ openen en daarna sloten de andere ook aan.
Er waren in totaal 122 mensen op de BBQ afgekomen en dat is een geweldig aantal.
Jammer dat de regen wat roet in het eten gooide, maar het smaakte er niet minder om.
Om 22.30 uur gingen de laatste weg en moest er nog flink wat opgeruimd en gedweild
worden
Maar het was een geweldige dag, waar we met veel vreugde op terug kunnen kijken. Dit is
voor herhaling vatbaar.
Met vriendelijke groeten
Wendy Poppe
Voorzitster.

