
Hallo beste sportvrienden, 
  
We hebben inmiddels alweer de 6e en laatste  wedstrijddag in de dovencompetitie 

van de bowling gespeeld. Die onder auspiciën van de KNDSB plaats vonden in 
Nieuwegein en Den Haag. 

 
In deze laatste wedstrijd belande ZBSD 1 op 7e plaats en ZBSD 2 op 8e plaats van 
hoofdklasse. ZBSD 2 gaat zeker in het nieuwe seizoen terug naar 1e klasse, ZBSD 1 

weet dit nog niet, Dit is afhankelijk van aantal teams die zich  aanmelden voor het 
nieuwe seizoen. Dat weten we pas in augustus / september. Dus even afwachten.  

Ons team ZBSD 3 in de eindigde in de eerste 1e klasse op de 6e plaats.  
 
In het nieuwe seizoen, 2012-2013, kunnen we wel weer gewoon doorgaan met 3 

teams, want er heeft zich een  nieuwe speler aangemeld.  
 

2 juni 2012 waren we op het open bowlingtoernooi in Tilburg, dat werd 
georganiseerd door BC het Zuiden, die dag was echt een succes want er kwamen 
ook veel mensen die we nog niet kende van de  bowling en die we wel wilde leren 

kennen en ook helpen met de bowling d.m.v. uitleggen en hoe je moet  trainen e.d. 
Daarna ook wedstrijden gespeeld, Ook heeft zich die dag een 1 nieuw lid aangemeld 

bij ons.  
Die dag waren we vertegenwoordigd door Jurgen, Arlien, Wendy, Stefan, Andre en 

Karin. 
 
In de thuiscompetitie was op 21 april 2012 onze laatste wedstrijd, de uitslag is nog 

niet bekend, want onze wedstrijdsecretaris houd dit geheim, dit om de 
prijsuitreiking spannend te houden op  30 juni 2012. De prijsuitreiking is op 30 juni 

na het ZBSD bowling en zaalvoetbal toernooi, wat wordt afgesloten met een groot 
BBQ feest.  
 

Op 26 mei 2012 hebben we een  gewoon bowling gespeeld, deze wedstrijden telde 
niet mee competitie, daarna zijn we naar clubhuis gegaan voor een gezellige avond.  

 
30 juni 2012 is het laatste ZBSD toernooi wat wordt afgesloten met de 
prijsuitreiking en daarna een groot BBQ feest, dan  begint de zomervakantie. Het 

nieuwe seizoen begint in september 2012 weer verder met de diverse sporten.  
 

Het bestuur wenst jullie een fijne zomervakantie. 
 
Meer informatie van al de activiteiten van ZBSD kunt u  vinden op onze website 

www.zbsd.nl  
 

 
Met sportvriendelijk groet, 
Wendy Poppe 

Voorzitter ZBSD 

http://www.zbsd.nl/

