
Hallo beste sportvrienden 
 
Op 6 april was er weer een wedstrijd in de KNDSB bowling dovencompetitie, daarna was op 
11 mei 2013 de laatste wedstrijd voor deze dovencompetitie van KNDSB bowling. Helaas 
stond ZBSD 1 in de hoofdklasse op 8e plaats en gaat in het nieuwe seizoen terug naar 1e 
klasse, het waren zware wedstrijden voor team 1 in de hoofdklasse. ZBSD 2 staat op 6e 
plaats van 1e klasse. Helaas gaan 2 leden  ons team in KNDSB dovencompetitie verlaten, 
maar gelukkig hebben we er 1 nieuw lid erbij zodat we kunnen blijven doorgaan met 2 teams 
in het volgende seizoen.  
 
Op 25 mei 2013 waren de Nederlandse Kampioenschappen van KNDSB bowling, er deden 5 
leden van ZBSD mee, Stefan de Wachter heeft helaas verloren in de finaleronde en is 
geëindigd  op 4e plaats. Andere leden hebben de finale niet gehaald maar Jurgen 
Blommerde kreeg wel de 1e prijs in de  dubbelronde samen met lid van BC Het Zuiden van 
mix heren CD klasse en Dames.  
 
In Goes was op 4 mei laatste wedstrijdronde van thuiscompetitie van ZBSD en de uitslag 
hebben we  geheim gehouden tot prijsuitreiking op 29 juni. Tussendoor op 1 juni speelde we 
voor de gezelligheid  bowling wedstrijden in Goes, daarna zijn we gezellig uit eten gegaan in 
Bergen op Zoom, toen nog gezellig bingo gespeeld in ons clubhuis. Op 29 juni hadden we 
onze ALV (Algemene Leden Vergadering), ter afsluiting van seizoen met afscheid van Adrie 
Blommerde en prijsuitreiking van thuiscompetitie van de  bowling van ZBSD.  
Klasse A, 1e prijs zijn Davy Paardekam, 2e prijs Timo Kostense, 3e prijs Ton van Hooren. 
Klasse B, 1e prijs zijn Jurgen Blommerde, 2e prijs Hennie Dorst, 3e prijs Ton Dalebout.  
In klasse B waren er erg spannend wedstrijden want van 1e plaats tot 5e plaats allemaal 1 
punt verschil.  
 
Meer informatie van al onze activiteiten van ZBSD kunt u vinden op onze website: 
www.zbsd.nl  
 
wij, het bestuur, wensen jullie een fijne zomervakantie toe, we hopen jullie allemaal weer te 
zien op 28 september 2013 
 
Met een sportvriendelijk groet, 
Wendy de Wachter-Poppe 
Voorzitter ZBSD 
 
 

http://www.zbsd.nl/

