Hallo beste sportvrienden,
Het seizoen 2013-2014 is inmiddels al weer gestart gegaan.
Op 5 oktober is als eerste de dovencompetitie van KNDSB van start gegaan. De
eerste wedstrijd werd in Leiderdorp gespeeld.
De teams van ZBSD 1 en ZBSD 2 spelen beide in 1e klasse, het is ons helaas niet
gelukt om een 3e team te vormen, hopelijk lukt ons dit volgend seizoen wel.
De 2e ronde in deze competitie is op 2 november in Dordrecht gespeeld.
Team ZBSD 1 moest blijven strijden om te bovenaan blijven, na de 2e ronde blijven
zij nog steeds op 1e plaats.
ZBSD 2 gaat aardig goed draaien, ze staan nu op 8e plaats,maar ook de laatste
plaats, maar ze moeten blijven strijden, want het is klein verschil tussen de 5e en de
8e plaats. Dus dat kan nog altijd veranderen de komende tijd.
We moeten nog 5 competitiedagen spelen.
ZBSD heeft ook aangemeld om met een team mee te gaan doen aan het Stedencup
toernooi. Dit op 18 januari 2014 in Gouda, In dit toernooi gaan we strijden om de
beste vereniging van Nederland te worden. In 2012 eindigde ZBSD op de laatste
plek omdat veel van onze sterke spelers niet beschikbaar waren, in jaar 2013
eindigde ZBSD op de 3e plaats.
Daarnaast is op 28 september ook de ZBSD thuiscompetitie te gestart in Goes. De 2
e
en 3e speelronde zijn ook al gepeeld op 26 oktober en 30 november.
Na de bowling zijn de meeste leden nog naar het clublokaal in Bergen op Zoom
gegaan om wat leuke en gezellig spelletjes te spelen, tv kijken, praten e.d.
Twee spelers, Stefan en Wendy de Wachter, zitten in de selectie van het
Nederlandse Team van de KNDSB afdeling bowling. Ze gaan daar mee trainen voor
het EK 2014 of toekomst EK, WK of Deaflympics. Het bestuur wenst deze spelers
veel succes bij training.
ZBSD zijn ook al bezig om te team vormen voor jaarlijkse Lente volleybaltoernooi in
Arnhem, dit toernooi bestaat nu 125 jaar en de wedstrijden worden op zaterdag 8
maart 2014 gehouden.
Tot nu heb zeker 3 vrouwen en 3 heren zich aangemeld om mee tedoen, 3 personen
twijfelen nog. Hopelijk melden zij zich ook aan en gaan zeker mee doen.
Het bestuur wenst jullie fijne Kerstdagen en goede jaarwisseling toe.
Meer informatie van al de activiteiten van ZBSD kunt u vinden op onze website
www.zbsd.nl
Met sportvriendelijk groet,
Wendy de Wachter
Voorzitster ZBSD

