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Z.B.S.D. 

Zeeuws Brabantse sportvereniging voor doven en slechthorende 
 
Wij willen de sponsoren die ons afgelopen jaren en vooral in 2015  
gesteund hebben heel graag bedanken. Onze vereniging groeit nog 
steeds en het ziet ernaar uit dat dit in de nabije toekomst zo blijft. Omdat 
onze leden door geheel Zuid Nederland wonen, moeten zij, als ze  
samen willen trainen of spelen, daarvoor heel veel reizen. Dit vraagt  
grote financiële offers van elk lid van onze vereniging. 
Een eigen sportclub is voor ons zo nodig omdat wij in een horend club 
veel moeilijker onze contacten kunnen maken. Doven onder elkaar is 
hetzelfde als horende onder elkaar, Horende kletsen wij gebaren. 
Wij hebben op dit moment 3 takken van sport, te weten  
bowling,zaalvoetbal en hardlopen die we in clubverband beoefenen. 
Graag willen we dit gaan uitbreiden met zwemmen. 
Daarom onze hartelijk dank aan al degene die ons steunde in de  
voorbije tijd en zeker aan hen die ons nu ook weer willen steunen. 
De bowling speelt haar eigen club wedstrijden in het Bowling & Resto 
Lounge  in de Zeeland in Bergen op Zoom. 2 teams spelen mee in de 
nationale doven  bowling competitie. 
De twee zaalvoetbalteams spelen mee in een nationale competitie voor 
doven zaalvoetballers. 
Het hardloopteam heeft maandelijks in Bergen op Zoom een trainings-
wedstrijd en daarnaast lopen zij mee in diverse stratenlopen. 
 
Ook is ZBSD op zoek naar shirtsponsoring en wel voor: 
Bowling       een  25 shirts. 
Voetbal  een 16 shirts met korte broek en lange sok en 2  
 keepershirt, korte broek en lange sok. 
Hardlopen      een  15 shirts. 
U kunt natuurlijk voor één sporttak apart kiezen. 
Onze teams spelen hun wedstrijden door geheel Nederland zodat uw 
reclame overal gezien gaat worden. 
Daarom wilt uw ons steunen doe dan een e-mail naar  
Wendy de Wachter Poppe 
e-mail voorzitter@zbsd.nl  
 
In juni organiseren wij een hardloopwedstrijd voor doven en  
slechthorenden, dit in de bossen bij Stayokey in Bergen op Zoom 
Daarnaast zijn we bezig een groot bowling toernooi te organiseren voor 
doven en slechthorenden  in de nieuwe bowlingbaan in Bergen op 
Zoom. 



 

 



 

 
Zwemwedstrijd 7 november 2015 (Utrecht) 

 
Op 7 november reisden onze ZBSD-zwemmers, Bart de Bruijn en 
Pepyn van Brakel af naar Utrecht. De vriendschappelijke wedstrijd 
werd georganiseerd door KNDSB. Wel bijzonder is dat het voor de 
eerste keer dat de zwemmers namens ZBSD mee deden. 
Bart de Bruijn (Jongens B)  
Bart zwom 400 mtr vrij, zijn 1ste ervaring. Dat is 16 banen van 25 
meter, pittig! Hij zette voor het eerst een tijd (5.16,12).  
Vervolgens 50 mtr school en 50 mtr rug, Leuke was dat Bart hierbij 
tegen de masters leden ging zwemmen en hij versloeg hen en werd 
1ste. Laatste twee afstanden heeft hij PR niet te weten verbeteren. 
Pepyn van Brakel (Jongens D) 
Pepyn verbeterde op de 50 mtr vrije slag een PR tijd in 0.34,64 en 
werd 1ste. Op de 50 mtr schoolslag werd hij tevens 1ste in 0.43,36, 
ook een nieuwe PR. Verder won hij op 50 mtr rugslag, 0.44,02 
(PR). 
  
Ter afsluiting van de wedstrijd werd estafette gezwommen. 

Bart en Pepyn showen trots hun gouden medailles 



 

 



 

 

Met Z.B.S.D. op reis 
Een goede keuze 

 
Op zaterdag 5 september 2015. Ze hadden niet zo een goed weer 
voorspeld en het was zwaar bewolkt toen we naar Kapellen in  
België reden. Daar was het begin van het jaarlijkse uitstapje van 
ZBSD. We gingen spoorfietsen en golven. Het was goed dat we 
allemaal een tom-tom hadden want het was toch wel even een 
puzzel om bij de start van het spoorfietsen te komen. Daar in  
Kapellen ligt vlak bij het station een oude spoorbaan, welke vanaf 
kapellen naar het vliegveld in Brasschaat loopt. ZBSD had daar 5 
spoorfietsen gehuurd. Op elke fiets hadden we twee fietsers nodig 
en dan konden er per fiets nog twee of drie personen meerijden. 
Eerst kregen we nog uitleg dat we 2 verharde wegen over moesten 
steken en daar wel op moesten letten dat er geen auto’s of fietsers 
aankwamen Vol goede moed zijn we van start gegaan,. En weg 
waren we, er was een geluk er was maar een spoorbaan, dus het 
werd geen wedstrijd wie het eerste bij het vliegveld was. Passeren 
konden we elkaar niet. Het spoor liep dwars door de mooie bossen 
van Kapellen en Brasschaat. Onderweg moest er telkens even  
iemand van de fiets om de slagboom te openen en weer te sluiten. 
Na een 5 kilometer kwamen we aan bij het vliegveld van  
Brasschaat. Om daar te komen moesten we eerst nog een tweetal 
wissels passeren. Dit om op een ander spoor te komen. Deze  
wissels moesten we ook zelf bedienen. Bij het vliegveld van  
Brasschaat was er een pauze voorzien waarin ieder naar zijn eigen 
behoefte wat kon drinken en eten. Het vliegveld van Brasschaat is 
van oorsprong een militair vliegveld wat nu in hoofdzaak wordt  
gebruikt voor zweefvliegen. Na de pauze moesten we weer terug 
en toen  kregen we wat motregen, ook was de terugrit iets bergaf 
waardoor we weer snel terug in Kapellen waren. 
In verband met de voorspelde regen was het minigolf verplaatst 
naar de de skidome in Rucphen. Ook nu kwam de tom-tom weer 
goed van pas. Na aankomst in de skidome hebben we eerst wat 
gegeten en gedronken en zijn we naar de Glowgolf gegaan. Dit is 
een prachtige indoor minigolfbaan wat door iedereen als heel leuk 
werd ervaren. 
Na de golf hebben we in het restaurant van de skidome ieders naar 
eigen keuze nog gezamenlijk gegeten. We hebben toen afscheid 
van elkaar genomen na een leuk dagje uit dat ondanks de sombere 
weersvoorspellingen heel geslaagd was.  
 
Het bestuur 



 

 

Hallo beste sportvrienden 
 
In de tweede helft van 2015 waren er weer de wedstrijden in de KNDSB 
bowling dovencompetitie van de KNDSB bowling.  
ZBSD 1 speelde een volledige competitie mee in de 1e klasse. 
Wij doen ons best om te nieuwe leden te werven voor het volgende  
seizoen, dan kunnen we weer met 2 teams meespelen.  
Voor de uitslagen van de boven vernoemde  competities  kunt u kijken 
op www.zbsd.nl bij de afdeling bowling dovencompetitie KNDSB. 
 
In Bergen op Zoom waren vanaf oktober weer de wedstrijdrondes  van 
thuiscompetitie van ZBSD. De uitslagen hiervan kunt u vinden op 
www.zbsd.nl bij sport – bowling – thuiscompetitie ZBSD. 
 
 
Meer informatie van al onze activiteiten van ZBSD kunt u vinden op  
onze website: 
www.zbsd.nl  



 

 



 

 
2de ZBSD-jeugdzaalvoetbaltoernooi 23 december 2015 

 
Woensdag 23 december 2015 organiseerde ZBSD-vrijwilligers,  Ad de 
Bruijn, Mirjam de Bruijn, Marga de Boer en Vincent Derksen een 2de 
zaalvoetbaltoernooi voor dove- en slechthorende jongens en meisjes 
tot 18 jaar. 
 
De locatie bevindt zich in het sporthal De Vijfsprong te Rucphen. Er 
hebben zich 3 mix-teams (jongens en meisjes tot en met 12 jaar) en 4 
meisjesteam (13-18 jaar) ingeschreven. 
 
Na het eerste fluitsignaal begonnen de kinderen gedreven te  
voetballen. Er mag best wel gezegd worden dat er een hoop verborgen  
talenten rondlopen. Er werden voetbalkunsten vertoond en het publiek  
vermaakte zich.  
 
Na de poulewedstrijden begonnen de finales. Eerst vochten Teenwolfs 
en The Girls uit wie de derde zou gaan worden. Teenwolfs won dit 
wedstrijd met 2-0 en veroverde de derde plaats. Vervolgens was het de 
beurt aan  
Batwomen en Bierteam om uit te maken wie de gouden  
medailles mee naar huis mocht nemen. De overwinning ging overtuigd 
naar Batwomen, ze hadden Bierteam met 3-0 verslagen.  
 
De finale van mix-teams ging tussen FC Signis (Amsterdam), de  
winnaar van 1ste toernooi, en Jong Ajax (Vught). Voor Jong Ajax  
begon de finale slecht, want al gauw stond het op achterstand (3-1). 
Maar Jong Ajax gaf niet snel op, ging dus hartstochtelijk aanvallen. 
Uiteindelijk werd het 3-3. Het werd uiteindelijk ook een SPANNEND 
pot. Beide teams lieten goed en voetbal zien. Het was ook fel in de  
duels. Gelukkig hield de goed leidende scheidsrechter, Perry van  
Brakel, de touwtjes strak. Dat deed Marieke Voeten ook bij de meisjes. 
Jong Ajax werd in de verlenging met 4-3 verslagen. FC Signis is voor 
de tweede keer winnaar van mix (8-11 jaar).  



 

 
Natuurlijk kent dit toernooi alleen maar winnaars. Alle spelers wer-
den na afloop gehuldigd en beloond met een medaille. 
 
Dank aan alle spelers, begeleiders, scheidsrechters, toeschouwers,  
vrijwilligers én sponsors. Dankzij hen is het een mooie 2de editie 
geworden! 

De Winnaars: 

FC Signis  

Batwomen  



 

 

Mix teams (8-11 jaar): 

 
 

 

Jong Ajax - FC Polano 1 - 2 
FC Signis - Jong Ajax 0 - 2 
FC Polano - FC Signis 0 - 6 
FC Polano - Jong Ajax 1 - 5 
Jong Ajax - FC Signis 3 - 3 
FC Signis - FC Polano 5 - 0 

  punten saldo 
    
1 FC Signis 7 9 
2 Jong Ajax 7 5 
3 FC Polano 3 -14 

Finale: 
FC Signis - Jong Ajax  4-3 

Meisjes (12-18jr):      

Batwomen - The Girls 4 - 0 

Teenwolfs - Bierteam 1 - 5 

Batwomen - Teenwolfs 8 - 0 

The Girls - Bierteam 1 - 3 

Batwomen - Bierteam 1 - 0 

Teenwolfs - The Girls 0 - 1 

  punten saldo 
    

1 Batwoman 9   13 
2 Bierteam 6    5 
3 The Girls 3   -5 
4 Teenwolfs 0  -13 

3e – 4e plaats: 
Teenwolfs - The Girls  2-0 
Finale: 
Batwomen - Bierteam  3-0 



 

 



 

 



 

 
Hardloop-nieuwtjes: 
 
Diverse wedstrijden zijn gelopen in de laatste half jaar van 2015 door: 
Ad de Bruijn (1.22,43) en Kees-Jan Dankers (1.13,22) liepen  
gezamenlijk de 10 miles op 6 september in Tilburg. Ad liep aantal 
wedstrijd individueel op 4 oktober in Breda de 10 km met de tijd van 
0.49,05 en in zijn eigen woonplaats de 10 km met de tijd van 0.48,55 
En Kees-Jan liep ook de halve marathon met meerdere doven op 11 
oktober in Eindhoven met het doel om de pr te verbeteren op de NK 
en liep de tijd van 1.38,12. 

Zaterdag 12 oktober 2015 Ekiden, (uitstel van 4 juli i.v.m. de hittegolf) 
Estafette Marathon. Met andere 2 dove teams. We eindigden op de 
derde plaats. Het was een mooie zonnige, zelfs warm voor deze tijd, 
dag. En leuke ervaring om als ZBSD eraan deel te nemen. Namens 
het team werd het gelopen: 5 km door Bianca den Besten, 10 km door 
Ronald van Breevoort, 5 km door Bart de Bruijn, 10 km door Ad de 
Bruijn, 5 km door Perry van Brakel en sluiter de 7,2 km door Marga de 
Boer. Helaas moest Pepyn die mee zou doen afhaken wegens griep 
en werd vervangen door Ronald. Totaal hebben we de 42 km in 4 
uren gelopen. Ondanks een beetje saaie en dubbele route voor de 10 
km, is het een herhaling vatbaar voor volgend jaar…….2 juli 2016.  

v.l.n.r. Ad, Perry, Bart, Marga, Bianca en Ronald  



 

 
Zondag 1 november was NK hardlopen in Dordrecht wat samen viel met 
de SponsOORloop. Het was een mooie route maar wel pittig, m.n. voor 
de halve marathonners want er waren veel hellingen en dalingen. Ook 
het weer was prima, te warm voor deze tijd! Van ZBSD deelnamen 4 
hardlopers, nl: 
- halve marathon = 21,1  km: Ad de Bruijn voor de 1ste keer met de tijd 
van 1.50,01 en Kees-Jan Dankers, ons nieuw lid, met de tijd van 
1.38,11 en werd 2de …..Proficiat heren!!!!! 
- 10 km door Ronald van Breevoort, nieuw lid van ZBSD, met de tijd van 
1.03,32 en Marga de Boer met de tijd van 1.08,01. 

v.l.n.r. Ronald, Ad, Marga en kees-Jan 

Tenslotte liepen in nog december Marga de Boer voor de 2de de Bruggen-
loop  van Rotterdam met de tijd van 1.45,54. Gelukkig was het weer veel 
beter dan vorig jaar, lang niet zo nat en koud. Leuk is het om in donker 
met lichtjes om de armen of benen over de 6 bruggen te hardlopen. Ook 
voor herhaling vatbaar en dat is op zondag 11 december 2016.En Ronald 
van Breevoort de kerstloop  
Graveland op de 2de kerstdag: 0.49,12 



 

 
Verder is er een leuke nieuws dat er weer ZBSD-loop gehouden wordt 
op: 
……………………..Zaterdag 4 juni 2016…………………………   

Houden jullie de datum vrij en hardloop mee met ons in Brabant!? 



 

 

Drukwerk verzorgd 
door mensen met een verstandelijke beperking 

Kopieer&Meer-Winkel 

 copycopy@sdwzorg.nl 
Lindebaan 21, Bergen op Zoom, 0164-211740 

Het adres voor: 
 

*Geboortekaartjes 
*Trouwkaarten 
*Visitekaartjes 

*Traktaties 
*Drukwerk 

Kom eens langs en laat je verbazen 

 
 
Gemeente: 
Gemeente Bergen op Zoom 

 
 



 

 KNDSB-competitie 2015-2016 
 

ZBSD dames  zaalvoetbalteam: 
 
Sinds lange tijd heeft ZBSD weer een damesteam voor zaalvoetbal, voor 3 rondes 
per jaar. Dankzij intensieve inzet van Ad de Bruijn, tevens 1ste coach. Maar liefst 9 
dames spelen in het team, waarvan 2 keepers. Inmiddels hebben er nog paar dames 
opgegeven om bij ZBSD te mogen spelen. Echter voor het nieuwe seizoen 2016- 
2017. We hebben 1 internationale voetbalster in ons team. Een gehele nieuwe team 
met wisselende speel ervaringen maar met een goede sportieve inzet naar elkaar 
toe, vooral leerzame ervaring. 
Met 2de coach erbij, Marga de Boer, werd de 1ste ronde in Zutphen gespeeld, 12 
oktober. En gelijk 4 wedstrijden was te spelen, waarvan 3x verloren en 1x  
gewonnen. 
2de ronde wordt in Veldhoven en 3de toernooi in Heerenveen gespeeld. 

Staand v.l.n.r.: Cathy Geurts, Anissa Jans, Oemayma Khayati  , Jeanine Ottink,  
Samantha van Renselaar en Myrthe Brugman 
Gehurkt v.l.n.r.:  Sharon Nout, Lindsay Groen, Fleur Spanjaards 
Liggend: Marga de Boer 



 

 

Damesklasse: 
 
ZBSD    - DSV Catharijne’83  0-10 
 
Black Eagles  - ZBSD    0-4 
Sharon Nout 4x 
 
ZBSD    - GDVV Martinistad  1-4 
Sharon Nout 1x 
 
ADSV   - ZBSD    4-1 
Myrthe Brugman 1x 
 
 
 
Tussenstand Damesklasse: 

DSV Catharijne’83    4 4 0 0 12pnt 40-00 
ADSV     4 3 0 1 09pnt 14-15 
GDVV Martinistad 4   4 2 0 2 06pnt 09-21 
ZBSD     4 1 0 3 03pnt 06-18 
Black Eagles     4 0 0 4 00pnt 02-17 

 
 
ZBSD dames: 
     Wedstrijden:  Doelpunten: 
Sharon Nout               4    5 
Myrthe Brugman (keeper)             4                  1 
Anissa Jans               4    0 
Jeanine Ottink               4    0 
Oemayma El Khayati              4    0 
Lindsay Groen (keeper)             4    0 
Cathy Geurts               4    0 
Fleur Spanjaards              4    0 
Samantha van Renselaar             4    0 



 

 Herenteam ZBSD is vernieuwd: 
 
Enkele spelers zijn ermee gestopt, o.a. Ad de Bruijn, maar blijft erbij betrokken.  
M.n. als coach en verwerver van spelers. Vooral voor jonge spelers. Aantal spelers 
zijn gebleven en weer aantal nieuwe spelers zijn gekomen. Maar altijd zijn we nog 
op zoek naar spelers. 
Wil je meedoen, geef je op bij Ad via: zaalvoetbal@zbsd.nl 
Ad moest deze wedstrijd, het bestuur helpen, en was Vincent Derksen even de coach. 
Bij deze wedstrijd, tevens 4x gespeeld, 3x verloren en 1x gewonnen. 

Staand v.l.n.r.: Perry van Brakel, Tim van Hal, Leonardo van Asch, Stef Cornelissen, 
Vincent Derksen 
Hurkend v.l.n.r:: Prewien Jankie, Minco Croes, Soerindre Somai, Ronald van  
Breevoort 



 

 

2e Klasse A (Heren): 
 
Black Eagles 2 - ZBSD 1   3-2 
Minco Croes 1x, Tim van Hal 1x 
 
ZBSD 1  - DSV Catharijne’83 2 1-6 
Tim van Hal 1x 
 
GDDV Martinistad 3 - ZBSD 1   3-4 
Tim van Hal 2x, Stef Cornelissen 2x 
 
Tussenstand 2e Klasse A: 

DSV Catharijne 2  3 3 0 0 09pnt 13-02 
Black Eagles 2  3 1 1 1 0 4pnt 03-07 
ZBSD 1   3 1 0 2 0 3pnt 07-12 
GDVV Martinistad 3  3 0 1 2 01pnt 04-06 

 
Bekerwedstrijd 1e ronde: 
 
ZBSD 1  - DSV Catharijne’83 2 1-7 
Perry van Brakel 1x 
 
 
 
ZBSD 1: 
     Wedstrijden:  Doelpunten: 
Tim van Hal     4               4 
Stef Cornelissen             4               2  
Perry van Brakel             4    1 
Minco Croes              4    1 
Leonardo van Asch             4    0 
Ronald van Breevoort            4    0 
Prewien Jankie             4    0 
Soerindre Somai (keeper)            4    0 
 



 

 

ZBSD 
Secretariaat 
Strandgaper 140 
4616 AB Bergen op Zoom 
telefoon: 0164-672203 
email: secretaris@zbsd.nl  
Website: www.zbsd.nl 
KvK Breda: 20145272 
Rabobank: 1461.70.040 

 

 
Bestuur ZBSD 
Voorzitter:           Wendy de Wachter-Poppe,  
            voorzitter@zbsd.nl  
Secretaris:           Ad de Bruijn 

                  secretaris@zbsd.nl 
Penningmeester:  Stefan de Wachter,  
            penningmeester@zbsd.nl 
Bestuurslid  
Activiteiten:    Davy Paardekam / Wendy 

                   activiteiten@zbsd.nl   
Afdeling zaalvoetbal:  Ad de Bruijn / Vincent Derksen 
     zaalvoetbal@zbsd.nl 
Afdeling bowling:   Jurgen Blommerde  
     bowling@zbsd.nl  
Afdeling hardlopen: Marga de Boer 
     hardlopen@zbsd.nl 
Afdeling zwemmen:  Mirjam de Bruijn 
     zwemmen@zbsd.nl 


