
Bowling, KNDSB dovencompetitie 2017-2018 

7 oktober 2017 start eerste dovencompetitie van KNDSB in Nieuwegein,  
ZBSD 1 zijn Stefan de Wachter, Jurgen Blommerde, Andre Hofstede, Jan Verstraate en 
Davy Paardekam (blessure).  

ZBSD 2 zijn Wendy de Wachter, Karin de Heus, Bianca den Besten, Arlien Blommerde en 
Anita Paardekam (afwezig). 
 
ZBSD 1 heeft 12 punten gehaald dus heeft 1 verloor en 6 gewonnen en sta op 1e plaats van 
8 team en ZBSD 2 heeft 2 punten gehaald dus 1 gewonnen en 6 verloren, sta dus op 7e 
plaats van 8 team.  

4 november 2017 2e ronde dovencompetitie van KNDSB in Scheveningen,  
ZBSD 1 zijn Stefan de Wachter afwezig dus 4 heren samen op die dag en bij ZBSD 2 zijn 
Arlien Blommerde wel aanwezig maar doe niet mee omdat voldoen spelers in team.  
 
ZBSD 1 heeft 8 punten gehaald dus 4 wedstrijd gewonnen en 3 verloren, beland dus op 3e 
plaats.  
ZBSD 2 heeft ook 8 punten gehaald dus 4 wedstrijd gewonnen en 3 verloren, beland nu op 
6e plaats.  
 
9 december 2017 3e ronde dovencompetitie in Eindhoven.  
die dag echt heel pech voor beide team ZBSD want bij ZBSD 1 zijn 2 spelers afwezig 
vanwege werk en cursus afwezig en bleef 3 heren (Davy, Jan en Andre) over die allemaal 
heeft wat blessure dat niet hele wedstrijd kan blijven spelen en nodig tussendoor pauze rust, 
dus heeft elke game 2 spelers op baan en 1 speler rust, dat is te kort omdat moet 3 spelers 
hebben om te wedstrijd kunnen winnen.  

En bij ZBSD 2 zijn 2 spelers ziek en 1 speler kon niet komen met trein vanwege sneeuw in 
noord Nederland. Er is dus dan Wendy en Karin samen enige speler aanwezig en kan ook 
niet wedstrijd winnen want er is ook 3 spelers nodig in team. Wel heeft gewoon hele 
wedstrijd gespeeld voor persoonlijke gemiddeld.  

Daardoor zijn ZBSD 1 slecht 1 wedstrijd gewonnen van ZBSD 2 omdat beide team 2 spelers 
was, de rest 6 tegenstander verloor en terug naar 4e plaats met totaal 22 punten (1e plaats 
heeft 36 punten) en ZBSD 2 verloor alle 7 wedstrijden en terug naar 7e plaats met totaal 10 
punten.  

Er moet nog 3 wedstrijd gaan spelen op 3 februari 2018 in Scheveningen, 3 maart 2018 in 
Nieuwegein en laatste ronde op 31 maart 2018 in Tilburg.  
 
Daarnaast doe ZBSD ook mee aan Stedencup wedstrijd op 20 januari 2018 in IJsselmonde 
te Rotterdam, die is 7 vereniging uit Nederland strijden wie beste van Nederland.  
 
Op zaterdag 20 mei 2018 zijn weer Nederlandse Kampioenschap bowling in Dordrecht, hoop 
paar leden van ZBSD meedoen.  

 



Bowling, in Bergen op Zoom 

30 september 2017 1e ronde bowling, zelf trainen en eigen clubje ZBSD wedstrijd.  
er is totaal 11 spelers maar er is 3 afwezig en 8 aanwezig.  
 
in klasse A spelen: Wendy, Jurgen, Stefan, Davy en Jan 
in klasse B spelen: Timo, Marina, Anita, Hennie, Wim en Arlien.  
 

28 oktober 2017 2e ronde bowling, 10 spelers aanwezig en 1 speler wel aanwezig maar niet 
meedoen. Op die dag kwam ook onze secretaris Ad de Bruijn om te bowling foto’s maken en 
stukje film voor promotie maken.  
 
Strijden van klasse A en B spelen nog 3 wedstrijden, dat is op 24 februari 2018, 24 maart 
2018 en 26 mei 2018.  
 
Foto kan je kijken op https://photos.app.goo.gl/wD8fm924Tl00VbAC2  

tevens promotiefilm kan je kijken op https://youtu.be/XHLI_haQm6o   
 

25 november 2017 die dag andere manier wedstrijd, het is wedstrijd wie beste bowler / 
bowlster van het seizoen. Helaas zijn 2 spelers afwezig, maar er is wel 9 spelers aanwezig 
die tegen elkaar strijden. Davy, Hennie en Marina mag doorgaan in halve finale en daarna 
finale 2 speler tegen elkaar die word op zaterdag 28 april 2018 spelen.  

 

 


