Bowling dovencompetitie 2019 KNDSB:
Op zaterdag 6 april 2019 was de laatste ronde van dovencompetitie KNDSB bowling in Volendam, om 9.00
uur begon de wedstrijd, wat betekent dat al om 8.00 uur aanwezig moet zijn. Hierom hebben we een
weekend van gemaakt van vrijdag 7 april – zondag 9 april.

Voor allen hotelkamers geboekt, op 1 persoon na die met gezin in de buurt ging combineren met gezin in
een vakantieweek op hetzelfde vakantiepark Roompot Marina.
In de middag kwam iedereen aan en in de avond hebben gezamenlijk heerlijke afgehaalde chinees gegeten
bij degene in het vakantiehuis.

Programma veranderde dat we om 8.15 uur begonnen en om 7.30 uur aanwezig moesten zijn bij
bowlinghuis, wij waren wel extra blij met de overnachting in Volendam.
ZBSD 2, stond op 2e plaats met 2 punten te weinig van 1e plaats en maakte nog kans van kampioen 1e
klasse. We begonnen met veel zin in de bowlingwedstrijd en hoopte op de kans maar helaas na paar game
wisten we dat niet meer haalbaar was en stand bleef op de 2de plaats ( met 6 punten verschil van
kampioenschap). Ondanks het het best blijven doen tot het einde wedstijd.
ZBSD 1 stond op de 5e plaats met 4 punten te weinig voor de 3e plaats.

Daarnaast ZBSD 1 heeft teleurstellend gehoord: 3e plaats en 4e plaats hadden dezelfde punten 38 maar er zijn 366
pinfall te weinig door vele keren pech te hebben gehad van blessure dat ZBSD 1 beland is op de 4e plaats, dus geen
medailles gewonnen.
Ter afsluiting aan het eind van de middag heeft team ZBSD lekker gezamenlijk gegeten en gedronken in restaurant
op het vakantiepark.

Zondagochtend 7 april zijn meeste ZBSD spelers vertrokken naar huis, sommige bleven nog even in dorpje
Volendam rondkijken. 1 persoon bleef nog op vakantie met gezin.
Seizoen is alweer afgelopen, wij kijken met veel plezier terug op een mooi seizoen, te afsluiten met een leuke en
zeer gezellige kort weekend weg in Volendam. Het is zeker voor herhaling vatbaar in het volgend seizoen.
Het goede nieuws is dat er nog wat leden aangemeld hebben en dat in komende seizoen 2019-2020 met 3 teams
meedoen aan de KNDSB dovencompetitie.

Thuis bowling Bergen op Zoom:
Wij hebben 7 speeldagen in seizoen 2018-2019 gehad en op zaterdag 29 juni was een korte prijsuitreiking:
Klasse A, winnaar is Davy Paardekam en klasse B is Anita Paardekam.
Tevens hoogste serie / hoogste game van Klasse A en B zijn uitgereikt.

Voor het nieuwe seizoen 2019-2020 heeft voorzitster een trainster gevonden die ons groep willen trainen
bij bowling, leren hoe we beter kunnen spelen e.d.
Zie de uitslagen van KNDSB dovencompetitie en Bergen op Zoom via
https://www.zbsd.nl/index_bowling.htm

