
Hallo beste sportvrienden, 
  
We hebben inmiddels al 4e en 5e  wedstrijddag in de dovencompetitie van de 

bowling gespeeld. Die onder auspiciën van de KNDSB plaats vonden in Hoofddorp 
en Dordrecht.  

De 4e wedstrijddag waren er wat spelers afwezig of konden om een andere reden 
niet spelen. We hadden toen een tekort aan spelers zodat we geen complete teams 
hadden. Op de 5e competitiedag hadden we eindelijk weer een complete teams 

beschikbaar. We hebben wel besloten dat we het volgende seizoen 1 team minder 
inschrijven en dus  met 2 teams doorgaan. Als er zich op zijn minst 2 nieuwe 

spelers aanmelden dan kan het 3e team ook wel blijven doorgaan. Eventuele 
gegadigde voor deze bowlingcompetitie kunnen zich aanmelden via de mail 
voorzitter@zbsd.nl  

Voor ZBSD 1 en ZBSD 2 in hoofdklasse blijf de strijd zwaar, we staan nu op 7e en 8e 
plaats. Maar we geven de moed nog niet op, we blijven ons best doen 

om voldoende punten te halen om ons te handhaven in de hoofdklasse want er zijn 
nog 2 wedstrijddagen te gaan.  
 

Inmiddels is ook de dovencompetitie zaalvoetbal van KNDSB begonnen, afgelopen 
15 januari 2012 vond de tweede wedstrijd plaats. ZBSD 1 die uitkomt in de 2e 

klasse B is staat op dit moment op de  2e plaats, en ZBSD 2 die speelt in de 2e 
klasse A op staat nu op de 4e plaats. Er moet nog 1 wedstrijd gespeeld worden in 

april. 
Dan gaan ze proberen nog een paar plaatsen hoger te komen. 
  

28 januari en 25 februari 2012 vonden de competitiewedstrijden plaats in Goes.  
Thuiswedstrijden dus. Na afloop van wedstrijden gingen we nog gezellig door in het 

clubhuis met Uno kaarten en Bingo gespeeld.  
 
Zaterdag 17 maart 2012 hebben we weer meegedaan met het  Lente 

Volleybaltoernooi in Arnhem. Dit toernooi wordt elk jaar georganiseerd door Liever 
Sportiever. Het team bestond uit de volgend leden  Wendy Poppe, Anita Thiesen, 

Mirjam de Bruijn, Davy Paardekam, Marc Reijnendorp, Ton van Hooren en Ad de 
Bruijn.  
Wij hebben met  heel veel plezier gespeeld, maar helaas zijn we niet hoog geëindigd 

in de poule, maar het meedoen is het belangrijkste, wij eindigde op 5e plaats. 
Iedereen was aan het eind van dag erg moe van wedstrijden want deze begonnen 

om half 10 en duurde tot 4 uur in de middag, daarna kwam nog de finaleronde, die 
mochten wij niet spelen omdat we al waren uitgeschakeld.  
Er waren ruim 1000 mensen aanwezig, doven / slechthorend / horend om tegen 

elkaar  te spelen.  
Volgende jaar er is weer het Lente volleybal toernooi en wel op 16 maart 2013, 

ZBSD gaat daar zeker weer aan meedoen. Omdat er minimaal 2 dames op veld 
moeten staan tijdens een wedstrijd willen we de dames uit onze vereniging 
aansporen om ook mee te doen.  
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In 2012 organiseren we weer Wereld Doven Dagen, ditmaal in Goes, er komt 

ondermeer een jeugdsportdag voor scholieren van dove / slechthorende scholen uit 
Nederland en mogelijk uit Vlaams België.  

We gaan er voor zorgen de het weer een groot succes word voor de scholieren.  
Meer info van Wereld Doven Dagen kun je te zien op www.werelddovendag.nl  
 

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.werelddovendag.nl/
http://www.zbsd.nl/

