Bowling dovencompetitie KNDSB:
Voor seizoen 2019-2020 hebben we team erbij, dus er spelen nu totaal 14 spelers mee. Verdeeld
over 3 ZBSD teams voor deze competitie.
Op zaterdag 5 oktober 2019 startte de 1ste competitie ronde in Eindhoven.
Door landelijke uitbreiding zijn we van 15 naar 20 teams gegaan.
ZBSD 1 speelt in de hoofdklasse doordat meerdere teams deelnemen aan de competitie.
ZBSD 2 en ZBSD 3 spelen beidel in 1e klasse.
Voor ZBSD 1 valt dit jaar zwaar in het speelseizoen omdat vrijwel alle tegenstanders qua clubs sterker
staan van gemiddeldheid boven de 145 terwijl ZBSD team gemiddeld 130 ligt. Elke ronde moet hard
gespeeld worden om te proberen niet te veel verliezen in de punten.
Helaas bij 1e ronde alles verloren.
ZBSD 2 heeft 2 wedstrijend gewonnen en ZBSD 3 heeft 1 wedstrijd gewonnen, totaal zijn er 6
wedstrijden.
Op zaterdag 2 november 2019 was de 2e ronde competitie in Scheveningen. ZBSD 1 wist dit keer wel
3x te winnen van tegenstanders en staan op de 9e plaats van 10 teams.
ZBSD 2 heeft 3 wedstrijden gewonnen en ZBSD 3 heeft 1 wedstrijd gewonnen, ook beiden van de 6
wedstrijden. Nu staan ze resp. op de 8ste en de laatste, 10de, plaats.

team ZBSD 2 en ZBSD 3 tegen elkaar

Zie de uitslagen van KNDSB dovencompetitie via
http://www.zbsd.nl/sport/bowling/bowling.htm

Thuis bowling Bergen op Zoom:
Voor het deze seizoen 2019-2020 is een bowlingtrainster bereid gevonden die ons groep
willen trainen over bowling qua leren hoe we beter kunnen spelen e.d. dus hebben dit
seizoen geen wedstrijd planning / schema.
Zaterdag 28 september 2019 begonnen we aan een nieuwe seizoen en ook de 1ste les van
onze trainster Bep Klaassen met gebarentolk. Veel leden van ons zijn nieuw en hebben nog
nooit les gehad. Pittige training maar vooral leerzaam, ook was er gelegenheid om vragen te
stellen om hoe beter kan leren bowlen.
Het is een zeer positief training en men gaan graag door met de volgende lessen.
Er zijn 2 groepen gemaakt want Bep kan maximaal 6 personen per groep les geven.
Doel van de lessen zijn altijd te beginnen met de warming-up. Dit om te voorkomen van
blessures. 2de les in oktober weer wat nieuws geleerd. 3de les in november zonder trainster
zelfstandig verder met de training gegaan met wat we in de voorafgaande lessen hebben
geleerd.
Groep die ochtend les:

Groep die middag les:

