Hallo beste sportvrienden
Op 4 oktober, 1 november en 13 december 2014 waren er weer wedstrijden in de KNDSB
bowling dovencompetitie van KNDSB bowling.
ZBSD 1 speelt in de hoofdklasse en ze staan na 13 december op de 7e plaats in deze
competitie.
ZBSD 2 speelt in de 1e klasse en ze staan na 13 december ook op de 7e plaats.
Beide team moet nog 3 wedstrijden in deze competitie spelen en we hopen vooral voor
ZBSD 1 maar ook voor ZBSD 2 dat zij nog kunnen stijgen op de ranglijst.
Voor de uitslagen van deze competitie kunt u kijken op www.zbsd.nl bij afdeling bowling
dovencompetitie KNDSB.
Op 10 januari 2015 doet ZBSD weer mee aan de wedstrijd om de Stedencup van KNDSB
bowling in Middelburg.
In Goes waren op 11 oktober, 25 oktober en 29 november weer wedstrijdrondes van
thuiscompetitie van ZBSD. De uitslagen hiervan kunt u vinden op www.zbsd.nl bij sport –
bowling – thuiscompetitie ZBSD.
Davy Paardekam, Jurgen Blommerde, Wendy de Wachter en Stefan de Wachter zijn weer
genomineerd voor de selectie van Nederland Team en de trainingen daarvoor.
Davy en Jurgen hebben zich teruggetrokken. Wendy moest zich ook terugtrekken, dit voor 1
jaar of langer. Ze zal wel functie als ploegleidster op zich nemen. Stefan blijf nog doorgaan
met trainen in de selectie. Dit tot ergens in mei 2015, dan word definitief bekend wie er in
selectie groep doorgaat voor het WK 2015 in Italië. Sponsors hebben we heel hard nodig
voor het Nederlandse Team, je kunt via http://www.sponsorkliks.com/ sponsordoel: KNDSB
afdeling bowling. Via je eigen aankopen op deze site kun je sponsorgeld voor het
selectieteam bijeensparen . Het geld is voor deelname van selectieleden aan WK Bowling.
Het zal worden gehouden in Bologna te Italië van 20 augustus t/m 30 augustus 2015.
Mocht je nog vragen of meer informatie willen hebben, mail naar kndsbbowling@gmail.com

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 Voorzitster ZBSD

