Hallo beste sportvrienden
We hebben de jaarwisseling weer gehad en zijn met frisse moed begonnen aan 2013.
We begonnen dit jaar op 16 januari met onze deelname aan de Stedenclub bowling toernooi
wat gespeeld werd in IJsselmonde. Stefan en Wendy de Wachter,Andre Hofstede,Marc
Reijnsdorp en Davy Paardekam waren de spelers voor ZBSD.
Na B.C. Rotterdam en B.C. het Zuiden eindigde ZBSD keurig op de derde plaats en als
aandenken daaraan kregen wij een fraai wandbord.
Op 26 januari hadden we onze thuiscompetitie van ZBSD in Goes, vanwege het winterweer,
waardoor de meeste na de bowling weer naar huis toe wilde, hebben we clubavond laten
vervallen. Met enkele leden hebben we er bij een van de bestuursleden thuis nog een
gezellige avond van gemaakt.
Op 2 februari waren we weer aanwezig in Nieuwegein waar we weer een ronde speelde in
de Bowling Dovencompetitie van de KNDSB.
ZBSD 1 wist maar een van de zes series te winnen, zij moeten nog flink aan de bak om in de
hoofdklasse te kunnen blijven.
ZBSD 2 staat er wat beter voor en staan op een vijfde plaats op een aantal van zeven teams.
Op 23 februari speelde we weer onze thuiscompetitie van ZBSD in Goes. Ook dit keer was
er geen clubhuis omdat er een paar vrijgezellenfeestjes gegeven werden.
Op 2 maart moesten we bowlen voor Bowling dovencompetitie in Almere. Dit was een
nieuwe locatie, was dus wel leuk om daar ook eens te bowlen. Maar helaas viel de
organisatie daar wel tegen. We konden te laat starten omdat de banen nog geolied waren, er
waren ook veel mankementen aan de baan en dat alles bracht mee dat we onze wedstrijd
niet uit konden spelen. De andere bezoekers waren er al en om half drie moesten we
stoppen. Het bestuur van de afdeling bowling van de KNDS bond heeft aan de baas van de
bowling haar ongenoegen geuit en aangegeven dat dit niet kan. We hebben nog nooit zo
een chaos meegemaakt.
Dit alles brengt wel mee dat we onze laatste game van de wedstrijden in Almere nu op 6
april in Dordrecht nog moeten spelen.
Daarom kunnen we ook nog geen uitslag van de wedstrijden op 2 maart geven.
Op 16 maart was er weer het jaarlijkse Lente Volleybal toernooi in Arnhem. Dit
georganiseerd door de dovensportvereniging Liever Sportiever uit Arnhem. Jammer genoeg
hadden wij niet voldoende leden die zich hadden aangemeld. Daarom moesten we besluiten
om dit jaar niet mee te doen.
Daarom een dringende vraag aan onze leden om er volgend jaar voor te zorgen dat we meer
mee kunnen doen. Het is daar in Arnhem een gezellig en leuk toernooi en jammer dat we dat
voorbij moeten laten gaan.
Op 30 maart speelde we onze derde wedstrijd in dit jaar voor de thuiscompetitie van ZBSD in
Goes en na afloop zij we gezellig in ons clublokaal gezamenlijk gaan eten en voorwerp
bingo gespeeld.
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
Voorzitter ZBSD

