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Sponsors 2017  
 
Beste Leden van ZBSD 
 
Onze club krijgt steeds meer leden en dat is mooi. Wij gaan ook 
steeds meer sporten doen en zo moet het ook.  
Maar om alles een beetje betaalbaar te houden voor jullie moet 
er ook geld in het laatje komen. 
Het laatje is natuurlijk de clubkas. 
Steeds meer bedrijven haken af, waarom ze dit doen?  
Ze kennen de club niet en kennen alleen jou en dan hebben ze 
ook geen behoefte jullie te steunen.  
Daarom vraag ik aan alle leden om wanneer zij een grote aan-
koop doen, auto,fiets,TV e.d aan de leverancier te vragen of zij 
ZBSD willen steunen. Ik heb daarvoor een brief klaar liggen 
waarin de geschiedenis van de club staat beschreven. Wat de 
club allemaal doet en hoe belangrijk zo een club is voor jullie. 
Ook ik wil dit voor jullie afhandelen, als je mij de adresgegevens 
doormailt zal ik het verder afhandelen.  
 
We hebben afgelopen jaar voor de eerste keer meegedaan met 
de Grote Clubaktie. 
Het was allemaal nieuw voor ons en weinigen van ons hebben 
dit opgepikt. Jammer zeer jammer.  
De weinigen die hebben meegedaan hebben nog wel een kleine 
€ 200,= bij elkaar gekregen. 
Volgend jaar gaan we weer meedoen en dan gaat iedereen zijn 
best doen om zoveel mogelijk loten te verkopen. Dit jaar hebben 
we het digitaal gedaan, maar het kan ook met loten aan de deur. 
Wie dat wil kan dat dit jaar ook doen. Als we er ons allemaal voor 
inzetten moet dit lukken. 
Het moet ook niet zo zijn dat alleen de bestuursleden loten ver-
kopen, nee we gaan dit allemaal doen.  
We moeten dan gemakkelijk € 1000,= ophalen. 



 

 



 

 

Hallo beste sportvrienden 
 
In de tweede helft van 2016 waren er weer de wedstrij-
den in KNDSB bowling dovencompetitie van de KNDSB 
bowling.  
ZBSD 1 en ZBSD 2 speelde een volledige competitie 
mee in de 1e klasse.  
Wij zijn geëindigd op 2e plaats en ZBSD 2 op 6e plaats. 
We hebben nog 3 wedstrijden te spelen in 2017. Voor 
ZBSD 1 is spannend om te strijden om weer winnaar 
van de 1e klasse te worden zodat we  weer promoveren 
naar hoofdklasse. 
ZBSD 1 had na de 1e wedstrijd 2 punten verschil met 
de 1e plaats, 2e wedstrijd 6 punten verschil met de 1e 
plaats en nu na de 3e wedstrijd weer 2 punten verschil 
met de 1e plaats.  
We gaan daarom de volgende 3 wedstrijden knallen. 
 
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 1e helft van seizoen 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  



 

 



 

 
KNDSB-competitie 2016-2017 

 
2e Klasse B (Heren): 
 
OLDI 4  - ZBSD 1   0-7 
Perry van Brakel 4x, Roy Mauritz 2x, Jordy Hettema 1x 
 
ZBSD 1  - GDVV Martinistad 3 4-0 
Perry van Brakel 2x, Silvio Santos Fortes 2x 
 
ZBSD 1  - Black Eagles 1  4-1 
Perry van Brakel 3x, Roy Mauritz 1x 
 
 
Tussenstand 2e Klasse B: 

ZBSD 1   3 3 0 0 09pnt 15-01 
Black Eagles 1  3 2 0 1 06pnt 10-04 
GDVV Martinistad 3 3 1 0 2 03pnt 04-07 
OLDI 4   3 0 0 3 00pnt 01-18 

 
 
Bekerwedstrijd 1e ronde: 
 
ZBSD 1  - OLDI 3   6-0 
Roy Peters 2x, Silvio Santos Fortes 1x, Perry van Brakel 1x, Freek van Zandwijk 1x, 
eigen doelpunt 1x 
 
 
 
ZBSD 1: 
      Wedstrijden:  Doelpunten: 
Perry van Brakel              4              10 
Roy Mauritz               4    3 
Silvio Santos Fortes              4    3 
Roy Peters               4    2 
Jordy Hettema              4    1 
Boris van den Aker              4    0 
Bart-Jaap Ouwehand (keeper)            4    0 
Freek van Zandwijk              3    1 
 



 

 

2e Klasse A (Heren): 
 
ZBSD 2  - DSV Catharijne’83 2 0-6 
 
 
ZBSD 1  - FC Lighttown 1  1-10 
Martijn Droogh 1x 
 
OLDI 3  - ZBSD 2   3-1 
Martijn Droogh 1x 
 
 
Tussenstand 2e Klasse A: 

FC Lighttown 1  3 3 0 0 09pnt 17-04 
DSV Catharijne’83 2 3 2 0 1 06pnt 15-04 
OLDI 3   3 1 0 2 03pnt 05-12 
ZBSD 2   3 0 0 3 00pnt 02-19 

 
 
Bekerwedstrijd 1e ronde: 
 
ZBSD 2  - DSV Catharijne’83  3-7 
Ossama Azzouzi 2x, Minco Croes1x 
 
 
 
ZBSD 2: 
     Wedstrijden:  Doelpunten: 
Martijn Droogh             4    2 
Ossama Azzouzi             4    2 
Minco Croes              4    1 
Soerindre Somai (keeper)            4    0 
Marlon van den Aker            4    0 
Ronald van Breevoort            4    0 
Leonardo van Asch             4    0 
Freek van Zandwijk    1    0 
 
 
 
 



 

 

ZBSD 1: Staand vlnr: Roy Mauritz, Roy Peters, Jordy Hettema, Boris van den 
Aker, Perry van Brakel en Danny Janssen (coach). Zittend vlnr: Bart-Jaap Ouwehand, 

Silvio Santos Fortes en Freek van Zandwijk 

ZBSD 2: Staand vlnr: Marlon van den Aker, Ossama Azzouzi, Leonardo van Asch en 
Vincent Derksen (coach). Zittend vlnr: Martijn Droogh, Minco Croes,  

Soerindre Somai en Ronald van Breevoort. 
 



 

 

Damesklasse: 
 
ZBSD    - DSV Catharijne’83  0-4 
 
ZBSD   - ADSV    0-5 
 
Black Eagles  - ZBSD    3-1 
Sharon Nout 1x 
 
 
Tussenstand Damesklasse: 

ADSV    3 3 0 0 09pnt 10-01 
DSV Catharijne’83  3 2 0 1 06pnt 08-03 
Black Eagles   3 1 0 2 03pnt 03-06 
ZBSD    3 0 0 3 00pnt 01-12  

 
 
 
ZBSD dames: 
 
     Wedstrijden:  Doelpunten: 
Sharon Nout     3             1 
Myrthe Brugman (keeper)        3              0 
Anissa Jans              3    0 
Cathy Geurts               3     0 
Samantha van Renselaar             3     0 
Fleur Spanjaards              3     0 
Kim Goos     3    0 
Lindsay Groen           2     0 



 

 

ZBSD Vrouwen: Staand vlnr: Jan van Renselaar (coach), Kim Goos, Marga 
de Boer (contactpersoon), Fleur Spanjaards en Lindsay Groen.  

Zittend: Sharon Nout, Cathy Geurts, Anissa Jans, Samantha van Renselaar en 
Myrthe Brugman. 



 

 

Zondag 9 oktober zaalvoetbal 1ste competitie ronde in 
Eindhoven: 
 
ZBSD herenteam 1 won alle 4 de wedstrijden, de 4de 
wedstrijd gold voor de doorstroming van de  
bekerwedstrijd. Enkele spelers van vorige seizoen  
speelden in combinatie met nieuwe spelers. Het was een 
uitdaging wat goed uitpakte. In deze team zijn er 5 vaste 
spelers, BartJaap, Perry, Boris, Silvio en Roy. Overige 
spelers zijn inzetbaar indien nodig voor ZBSD herenteam 
2. Voor uitslagen van deze competitie kunt u lezen elders 
in dit blad. 
 
Bekerwedstrijd was super spannend en dit werd gespeeld 
aan het einde van de dag. Al vermoeide spelers maar toch 
met veel zin in om deze ronde met poging te gaan winnen 
wat gelukt is. Volgende wedstrijd beloofd heel spannend te 
worden en ze kijken er dan ook naar uit. 
 
ZBSD dames, bijna hetzelfde team als vorige seizoen,  
enkele zijn weggegaan en paar nieuwe gekomen. Ze  
hebben alle 3 de wedstrijden verloren en voor de uitslag 
kunt u lezen elders in dit clubblad. En 3 spelers zijn  
geselecteerd voor Nederlands dames zaalvoetbal waar we 
trots op zijn, even trots op de overige dames. Ondanks de 
verliezende partijen hebben ze sportief gevoetbald. Vol 
moed door naar de 2de competitie ronde. 
 
Marga de Boer  



 

 

ZBSD 1ste ronde KNDSB-competitie: 
 
Zondag 9 oktober 2016 was de 1ste ronde KNDSB-competitie 
gehouden in Eindhoven. 
Eigenlijk was het lastige dag voor onze zaalvoetballers waar de 
marathon in Eindhoven ook op dit dag liepen en sommige moes-
ten omrijden of omlopen. 
 
We, ZBSD 2, speelden nu in de 2e Klasse A en de spelers waren 
Leonardo van Asch, Ronald van Breevoort, Minco Croes 
(aanvoerder), Martijn Droogh (nieuw), Marlon van den Aker 
(nieuw), Ossama Azzouzi (nieuw),  Soerindre Somai en coach 
Vincent Derksen. 
 
We kregen eerste wedstrijd tegen DSV Catharijne ’83 2. Helaas 
hadden we verloren met 0-6 en eigenlijk speelden we niet zo erg 
geweldig en moesten wennen met onze nieuwe spelers. 
Daarna moesten we spelen tegen sterkste team FC Ligtown 1 en 
deze ging ook verloren met 1-10. Hij was te sterk voor ons en 
ook hele wedstrijden overwinnen. 
We kregen het laatste competitie-wedstrijd te spelen tegen OLDI 
3. Helaas ging verloren met 3-1 en toch hadden we aardig en 
goed gespeeld met onze nieuwe spelers. 
We behaalden maar de vierde plaats van eindstand van 2e Klas-
se A. 
We waren erg teleurstelling, want volgende ronde spelen we 
maar recractieklasse 2e Klasse. 
Volgende wedstrijd moesten we weer tegen DSV Catharijne ’83 
2 voor PSC mannen. 
Helaas hadden we verloren met 3-7 en toch speelden we beter 
dan eerste wedstrijd. 
 
 
Vincent Derksen 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Gemeente: 
Gemeente Bergen op Zoom 

 
 



 

 

Op 16 oktober als vervangende training met de Kievitloop,  
hardloopwedstrijd in Bergen op Zoom, meegedaan.  
Allen liepen de 5 km. Er waren ook afstanden van 10 en 15 km 
te lopen. Nieuw lid, Brent Wever, is bij ons, ZBSD club gekomen.  
Het weer was heerlijk en zacht voor deze tijd. De route liep over 
verharde wegen door bosrijke gebied met een stukje zandweg. 
Mooie tijden werden gelopen:  
Brent 0.23,25;  
Ingrid 0.26,47;  
Jurgen 0.30,38;  
Marga 0.31,16;  
Anita 0.32,40;  
Wendy 0.40,53 
Volgende Kievitloop is op 15 januari 2017, vervolgens 19 februari 
en 19 maart 2017. 

v.l.n.r.: Brent, Marga, Wendy, Jurgen, Ingrid, Anita en dochter van Ingrid. 



 

 

Veldvoetbalwedstrijd: GDVV Martinistad - ZBSD 

Zondag 18 december 2016, een historische dag, de dag van  
allereerste veldvoetbalwedstrijd van ZBSD. Helaas heeft ZBSD met 
grote cijfers verloren van GDVV Martinistad uit Groningen: 14-1. 
Lars Janssen, aanvoerder, scoorde namens ZBSD het allereerste 
doelpunt. Erbij vermelden dat ZBSD een erg jong en nog te  
ontwikkelen team is. De gemiddelde leeftijd van een team is 19 jaar!  

Verliezen is dan ook geen schande.  

Staand vlnr: Imad el Amrani, Marlon van den Aker, Perry van Brakel, Freek van 
Zandwijk, Boris van den Aker en Roy Mauritz 
Zittend vlnr: Lars Janssen, Joël van den Broek, Silvio Santos Fortes, Leonardo 
van Asch, Ossama Azzouzi en Patrick Koper. 



 

 



 

 Zondag 30 oktober was een ZBSD teambuilding in vorm van  
hardlopen in Etten-Leur. Helaas was het team niet compleet maar 
het deerde de pret niet. Er waren diverse afstanden te lopen,  
gevarieerd van 5 km tot hele marathon. En 4 lopers gingen voor de 
5 km en starten aan het eind van de ochtend. Na de lunch gingen 2 
lopers (Ad en Marga) voor de halve marathon. Mooie tijden gelopen 
en moedigden we elkaar aan. Vooral bij de halve marathonlopers 
stonden zowel op de dijk als in een woonwijk publiek om moed in te 
spreken. Deze route ging door het prachtige Brabantse landschap. 
En de route van 5 km ging door het winkelcentrum. Het weer was er 
prima voor en zonnetje scheen heerlijk voor deze tijd. Op naar  
volgend jaar voor 2de teambuilding en dat iedereen aanwezig mag 
zijn! 

Heren, v.l.n.r. Brent Wever, Ronald van Breevoorts en Ad de Bruijn 
Dames, v.l.n.r. Wendy de Wachter, Marga de Boer en Antia Paardekam 



 

 



 

 
Sprintkampioenschap Zwemmen 1 oktober 2016 in Berlijn 

Voor de derde keer deden ze, Bart de Bruijn en Pepyn van Brakel mee 
aan de zwemwedstrijd in Duitsland, dit keer in Berlijn. Momenteel de  
enige mogelijkheid om tegen de andere dove zwemmers te zwemmen.  

Ze worden ook langzamerhand bekend in Duitsland. ;-)  
68 zwemmers, heren en dames, strijden om het Duitse Kampioenschap. 
ZBSD zwemmers, Nederlandse nationaliteit, deden het alleen voor hun 
eigen PR en plezier. De jongens hebben 6 afstanden gezwommen, de 
sprintafstanden. Vijf van de zes afstanden hebben ze allebei PR gehaald. 
Echt super goed gedaan! Ook de Berlijnse Muur en de geschiedenis van 
hoofdstad van Duitsland geeft een beklemmende indruk bij de jongens. 
Ze weten nu al zeker dat ze graag terug willen voor de volgende  
zwemwedstrijd, in 2017 in Bremen. 

Zwemwedstrijd  



 

 

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 

Brandenburger Tor       



 

 
Vrijdagavond 16 september was de 1ste training van 3 ZBSD teams, 
2 heren en 1 dames. Training werd gegeven door Ad met behulp 
van Vincent en Jan. Voorbereidingen voor KNDSB zaalvoetbalcom-
petitie. 
Beginnend met warming-up van rondjes hardlopen en sprinten. 

 Conditie was nog in de vakantie-modus ;-). Waarna been-bal-
techniek getraind werd met overspelen van ballen naar elkaar en 
sprinten naar de volgende hoek. Ook werd getraind om tegen  
verdedigers, de ervarende coaches natuurlijk, de bal doorheen te 
spelen om een goal te scoren. En een wedstrijdje werd gespeeld 
van 2x 25 minuten verdeeld in 2 teams door 11 spelers en 3 coa-
ches. Enthousiast en tevreden sloten we de avond af met een  
nieuwe afspraak voor vervolg trainingsavond. 



 

 

Vrijdagavond 23 december vond de 2de zaalvoetbaltraining van 
2 uren plaats van ZBSD onder leiding van Ad, alleen de heren 
van team 1 en 2. Helaas ontbrak het damesteam. Eerst war-
ming up door rondjes hardlopen, sprintstukjes. Oefeningen met 
ballen naar elkaar overspelen, zonder en met (tegen de  
ervarenste voetballende trainer) verdediger proberen doelpunt 
te scoren bij de keeper. Aansluitend het laatste uur werd  
partijtje gespeeld door 2 teams zonder wissels. Het was pittige 
maar gezellige trainingsavond. De vraag is er naar voor de  
volgende trainingsavond wat misschien medio februari 2017 
georganiseerd wordt. 



 

 

Zwemtoernooi RDZC (75 jaar) 29 oktober 2016 te Rotterdam 
 

We zijn uitgenodigd voor zwemtoernooi in verband met 75 jarige bestaan 
van zwemvereniging RDZC uit Rotterdam. ZBSD was present met twee 
zwemmers: Bart de Bruijn en Pepyn van Brakel. Ze waren overduidelijk in 
nieuw outfit-stemming: nieuw t-shirt/broekje en trainingspak. Ze zwommen 
ook als de vissen in het water en spurtten bij alle afstanden naar de 1e 
plaatsen. Voor ZBSD was het een geslaagde middag.  

Voor: Pepyn, helemaal achter: Bart 



 

 



 

 



 

 



 

 

Zaterdag 3 september 2016, ZBSD dagje uit 
In de ochtend om 10.00 uur verzamelende we bij Toon Vertier in Best, daar  
werden we ontvangen met lekkere koffie of thee. 

Om 10.30 uur kregen we uitleg hoe we  met de Tuk Tuk moesten rijden,  
natuurlijk was  er een  gebarentolk aanwezig. 



 

 

Daarna mochten we even proef rijden op het terrein. Als je goed kon rijden dan 
mocht je  echt de weg op. Zo rond 11.00 uur konden we eindelijk allemaal echt de 
weg op  met een puzzeltocht als opdracht. 

We kregen een  routekaart mee, waarop stond wanneer we moet linksaf of 
rechtsaf moesten slaan. Ook kregen we een papier mee met daarop 10 foto’s die 
we onderweg moesten zoeken en daarbij een vraag beantwoorden. 
 We zijn met een 7 Tuk Tuks vertrokken, in elke  Tuk Tuk zaten een  3 tal  
personen.  Waarvan in sommige Tuks onderweg van chauffeur werd gewisseld. 



 

 

Onderweg hebben we veel plezier gehad en veel gelachen, dit omdat sommige 
chauffeurs fout reden, zij moesten wennen aan de manier van rijden. We hebben 
ook veel gezien in de mooie omgeving van bossen en dorpjes. De laatste Tuk Tuk 
was pas om 12.00 terug 
 
 
We  hadden maar een korte pauze en moesten al gelijk beginnen  met de volgende 
activiteit. Frisbeegolf.  
We kregen  alsnog even uitleg hoe werkt en de groepen moesten hetzelfde blijven 
als met de Tuk Tuk tour. Met frisbee moet je de frisbee zo ver mogelijk gooien naar 
een net (zo weinig mogelijk beurten gooien). Er zijn in totaal 8 netten verdeeld op 
een  groot terrein, maar we waren wel heel snel klaar. Toen hadden we een lekkere 
lange lunchpauze. 

Om 14.00 uur zijn we in 2 groepen verdeeld, ene groep van 12 personen gingen 
naar de Workshop Zeepketting maken en de andere groep van 10 personen kregen 
uitleg hoe het werkt om met een Solex (bromfiets) te rijden.  Toen mochten we 
weer de weg op met 10 solexen. We kregen weer een route kaart mee, dus we  
wisten weer wanneer we linksaf of rechtsaf moeten slaan. Na 1 uurtje rijden  
namen we pauze met lekker fris of bier op een terras bij een café, daarna nog  
uurtje rijden terug naar Toon Vertier. Sommige reden heel snel, andere reden 
langzaam,maar dat lag aan Solex, maar de groep bleef bij elkaar en iedereen heeft 
ervan genoten. 



 

 

De andere groep die een zeepketting gingen maken  
kregen eerst  uitleg hoe je zo een ketting moet  
maken. “tolk” Marja, de moeder van een dove  
dochter, zij deed dit omdat de gebarentolk zich ziek had gemeld en vervangende heel 
erg  graag met solex tour meereed. Marja zij, ga jij maar solex rijden ik tolk hier wel. 
Iedereen vond prima. Ze vonden het allemaal erg leuk om een zeepketting te maken 
en ze waren er snel mee klaar, ze kregen daarna nog een rondleiding in de zeep  
winkel. Daar kon je zien hoe je zeep kon maken. Toen dat klaar was zijn  ze  nog  
lekker op terras wat gaan drinken en kletsen tot de groep van de Solex Tour terug-
kwam. 



 

 Rond 17.00 uur zijn we weer vertrokken richting Osaka, een chinees  
restaurant in Roosendaal. Dit om de dag lekker af te sluiten. We hebben daar 
samen genoten van een heerlijk chinees buffet. Iedereen vond deze dag erg 
geslaagd , met leuke activiteiten en ze waren blij met het  mooie weer en de  
heerlijke zon. 

Rond 21.30 uur vertrok iedereen weer opgewekt en volle maag naar huis. 
Meer foto kijken: https://goo.gl/photos/QUNBQcoBZHTK4Knq5 
 
Nu moet we na gaan denken wat we volgende jaar gaan doen met het dagje uit. 
Heb je een tip. Mail gerust naar activteiten@zbsd.nl en je mag ook gerust mee 
help organiseren. 
 



 

 



 

 



 

 

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:  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 


