
Internationaal zaalvoetbaltoernooi 21-22 september 2012 te Goes 
 

Er is mij gevraagd om het verslag te schrijven over het toernooi, voor mij is dat extra  

moeilijk omdat ik het toernooi, grotendeels door de drukke organisatie, niet alles heb kunnen 

zien. Maar ik kan nu wel zeggen dat ik trots ben dat het toernooi uiteindelijk toch geslaagd is. 

 

De voorbereiding heeft onvoorstelbaar veel tijd gekost, vooral het communiceren met de 

clubs over de mogelijkheden, zoals de overnachtingen. Eerst zouden er 12 teams meedoen aan 

het zaalvoetbaltoernooi, maar helaas hebben 4 teams (2 uit Duitsland, 1 uit België en 1 uit 

Nederland) zich om de verschillende redenen teruggetrokken.   

 

ZBSD is de winnaar geworden van het toernooi, wat voor mij als bestuurslid van onze 

vereniging ook bijzonder is.  Het was alweer een tijdje geleden dat we een toernooi hebben 

gewonnen. Maar het was ook dikverdiend  ZBSD heeft alle wedstrijden gewonnen. De 

aanvoerder, Gerard van den Assem, was zo trots als een pauw, toen hij de grootste beker 

mocht gaan halen.   

 

DHC Kortrijk was de verliezer van de finale, maar ze hebben een geweldige keeper. DHC 

Kortrijk is dankzij hem zover gekomen door de prachtige reddingen. Onmogelijke ballen 

heeft hij tegengehouden. Het zal mij niet verbazen dat hij in de selectie zit van het Belgische 

nationale team. 

 

GDVV Martinistad uit Groningen is 3
e
 geworden zonder het spelen van de wedstrijd voor 3

e
 

en 4
e
 plaats. Tegenstander Yerseke heeft niet meegedaan op de tweede dag van het toernooi 

omdat ze niet genoeg spelers hebben. Jammer dat ze dat niet eerder hebben gezegd, op het 

eind van de eerste dag hebben ze gezegd dat ze zaterdag  niet konden komen. Dat heeft mij 

veel extra werk gekost om het toernooi tot een goed einde te brengen. Yerseke is dan ook 

gedegradeerd naar de laatste plaats, de achtste plaats.  

 

Het team uit Groningen dat ik altijd als favoriet heb gezien van het toernooi, is het toch niet 

gelukt. Door het verlies van de wedstrijd tegen ZBSD hebben ze de achterstand niet meer 

goed kunnen maken. Ze waren ook duidelijk teleurgesteld dat ze de finale niet hebben 

gehaald. Maar de 3
e
 plaats is ook prachtig. 

 

Kölner GSV (uit Keulen) is slecht begonnen aan het toernooi. Ze moesten even wennen aan 

de andere spelregels van de zaalvoetbalwedstrijd. Maar de Duitsers staan bekend om de 

toernooivoetballers, dus ze zijn beter gaan voetballen. Uiteindelijk hebben ze 4
e
 plaats 

gehaald door de overwinning tegen FC Lighttown uit Eindhoven.  

 

FC Lighttown was met 12 man naar het toernooi gekomen wat hun voordeel was, ze konden 

hun krachten  verdelen om voluit te kunnen spelen. Maar na een wilde nacht in het centrum 

van Goes zijn blijkbaar niet fit geweest voor de tweede dag. Maar die gezellige jongens uit 

Eindhoven zijn zo sportief geweest om het toernooi uit te spelen en hebben de 5
e
 plaats 

bereikt. 

 

Krijger Koerier, uit Kloetinge, heeft ook eerder meegedaan aan onze toernooien van 2011-

2012. Ze komen gewoon voor de gezelligheid. Meedoen is voor hun belangrijker dan het 

winnen van het toernooi. Ik vind het echt super dat ze mee hebben gedaan. Ze hebben ook 

zonder problemen tegen de dove teams gespeeld, ze hebben ook mij kenbaar gemaakt dat ze 



echt genoten hebben van het toernooi. Krijger Koerier, bedankt voor de gezellige 

aanwezigheid.  

 

Oud-Doorbraak uit Breda…mijn oude club waar ik van 1987-2009 heb gespeeld, heb ik op 

het laatste moment toegevoegd, dit omdat een team zich op het laatste moment heeft 

teruggetrokken. Dankzij Maurice Sol, ook oud lid van Doorbraak, is het gelukt om voldoende 

spelers te verzamelen om mee te kunnen doen. En niet te vergeten dat de spelers al jaren niet 

meer hebben gevoetbald, en ze allen al ruim boven 40 jaar zijn. Zelf heb ik ook paar 

wedstrijden meegedaan, ik heb echt genoten en krijg alweer heimwee naar de gloriejaren ’90. 

We hebben toch wel aardig gespeeld, maar door het gebrek aan hun conditie (en tja ook 

oudere leeftijd) hebben we maar een wedstrijd gelijkgespeeld en de rest verloren. Oud-

Doorbraak eindigt op de 7
e
 plaats. Ouwe jongens, de volgende keer weer?  

 

Maar het bijzonder (speciaal voor mij) is dat ik 13 dove jeugdspelers heb verzameld en hun de 

kans heb gegeven om twee wedstrijden te laten spelen plus penalty’s te laten nemen. Ze 

hebben zichtbaar genoten van het zaalvoetballen en hun pogingen om de penalty’s te scoren 

tegen Michael de Vet, de keeper van het nationale doventeam. 

 

Ad de Bruijn 

 

 

 
Team “Oranje” 

 



 
Team “Blauw” 

     


