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ZBSD in 2018 en hun sponsoren 

 
In oktober is het alweer 10 jaar geleden dat onze club is opgericht. Doel was 
om een sportclub op te richten waar de dove jongeren, konden sporten en 
elkaar ontmoeten. Daarom hebben is in oktober 2008 ZBSD opgericht. Via 
de notaris werd ingeschreven bij de kamer van koophandel. In de eerste 
vergadering is gekozen voor de naam van ZBSD wat staat voor Zeeuws 
Brabantse Sportvereniging voor Doven. En Bergen op Zoom is gekozen als 
de standplaats waar ze zich wilde vestigen. Dit omdat de stad in zuid west 
Nederland vrij centraal ligt. Dus voor vele vrij gemakkelijk te bereiken. Door 
de medewerking van het facilitairbedrijf daar hebben ze daar vele  
mogelijkheden. Ze begonnen met  bowling. Wat de eerste jaren in Goes 
werd gespeeld. Ze zijn ook mee gaan doen met een team in de landelijke 
competitie en nu zelfs al met twee teams. Door de komst van een prachtige 
nieuwe bowlingbaan in “Zeeland” in Bergen op Zoom kunnen ze daar  hun 
wedstrijden spelen. 
 
Later is de vereniging uitgebreid met een voetbal ( veld en zaal), hardloop 
en zwem afdelingen. Al deze afdelingen draaien mee in landelijke  
competities. Dit alles is ons mogelijk gemaakt door de sponsors die ons  
jaarlijks steunen.  
 
Wij willen dit jubileum gaan vieren met een groot toernooi in September en 
wel in Bergen op Zoom. Dit wordt dus in de bowlinghal in de “Zeeland”  
Een driedaagse bowlingtoernooi. 
Een zaalvoetbaltoernooi in de sporthal op de “Boulevard” 
Een hardloopwedstrijd rond de Binnenschelde. 
Een tweedaagse zwemwedstrijden in het zwembad de “schelp” op de  
Boulevard. 
En een zwemloop dat als combinatie  gehouden wordt in het zwembad de 
“Schelp” en rond de Binnenschelde. 
 
Voor deze wedstijden nodigen wij alle doven uit en ook diverse buitenlandse 
clubs worden uitgenodigd. 
 
Wij willen onze sponsors op die dagen ook onder aandacht brengen.  
En aangeven hoe belangrijk zij voor ons zijn. 
 
Daarom vragen wij u ook of u ook dit jaar ons weer wilt steunen het is zeer 
belangrijk voor ons. 
 
Ook bedanken wij onze sponsors zeer hartelijk  voor hun bijdrage.   
 



 

 



 

 

Bowling, KNDSB dovencompetitie 2017-2018 
 

7 oktober 2017 start eerste dovencompetitie van KNDSB in Nieuwegein,  
Voor ZBSD 1 deden mee  Stefan de Wachter, Jurgen Blommerde, Andre 
Hofstede, Jan Verstraate en Davy Paardekam (blessure).  
 
Voor ZBSD 2 deden mee  Wendy de Wachter, Karin de Heus, Bianca den 
Besten, Arlien Blommerde en Anita Paardekam (afwezig). 
 
ZBSD 1 heeft 12 punten gehaald dus 1 x verloren en 6 x gewonnen en ze 
staan daardoor op de  1

e
 plaats van 8 teams. 

 
ZBSD 2 heeft 2 punten gehaald dus 1x gewonnen en 6 x  verloren, en ze 
staan daardoor op  7

e
 plaats van 8 teams.  

 

4 november 2017  2e
 ronde dovencompetitie van KNDSB in  

Scheveningen,  
Voor ZBSD 1 was Stefan de Wachter afwezig dus 4 heren samen op die 
dag en bij ZBSD 2 is Arlien Blommerde wel aanwezig maar doet niet mee 
omdat er voldoende spelers waren voor een team.  
 
ZBSD 1 heeft 8 punten gehaald dus 4 wedstrijden gewonnen en 3 verloren, 
ze belanden daardoor op de  3

e
 plaats.  

ZBSD 2 heeft ook 8 punten gehaald dus 4 wedstrijd gewonnen en  
3 verloren, ze belanden daardoor  op de 6

e
 plaats.  

 
9 december 2017 3

e
 ronde dovencompetitie in Eindhoven.  

Die dag hadden we  echt heel veel pech voor beide teams ZBSD want bij 
ZBSD 1 waren 2 spelers afwezig vanwege hun werk en cursus en bleef 3 
heren (Davy, Jan en Andre) over die allemaal een blessure hadden zodat 
ze niet hele wedstrijd konden blijven spelen en zo nodig tussendoor een 
pauze moesten nemen, dus heeft elke game 2 spelers op baan en 1 speler 
rust, dat is te weinig omdat er moeten 3 spelers meedoen om een wedstrijd 
te kunnen winnen.  
 
 



 

 

En bij ZBSD 2 waren er 2 spelers ziek en 1 speler kon niet komen met 

trein vanwege de sneeuw in Noord Nederland. Dus waren Wendy en 

Karin de  enige twee aanwezige spelers. Zij konden daardoor  ook 

niet de wedstrijd winnen want ook hier waren er 3 spelers nodig in het 

team. Wel hebben zij  gewoon de hele wedstrijd gespeeld voor hun 

persoonlijke gemiddelde.  

Daardoor heeft ZBSD 1 slechts 1 wedstrijd gewonnen en wel  van  
ZBSD 2 omdat beide teams maar met twee spelers waren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
ZBSD 1 ging terug naar de 4

e
 plaats met 22 punten ( De eerste plaats 

heeft 36 punten). 
 
ZBSD 2 verloren al hun 7 wedstrijden en staan nu op de 7

e
 en laatste 

plaats met 10 punten. 
 
We moeten nu nog 3 wedstrijden gaan spelen in het nieuwe jaar en 
wel  op 3 februari 2018 in Scheveningen, 3 maart 2018 in Nieuwegein 
en de  laatste ronde op 31 maart 2018 in Tilburg.  
 
Daarnaast doe ZBSD ook mee aan Stedencup wedstrijd op 20 januari 
2018 in IJsselmonde te Rotterdam, daar gaan  7 verenigingen uit  
Nederland strijden wie de beste van Nederland wordt.  
 
Op zaterdag 20 mei 2018 zijn er weer de Nederlandse Kampioen-
schappen bowling in Dordrecht, ik hoop dat er daar een paar  van  
onze leden van ZBSD aan mee gaan doen.  
 



 

 

IBowling, in Bergen op Zoom 
 

30 september 2017 1
e
 ronde bowling, zelf trainen en eigen clubje 

ZBSD wedstrijd.  

er zijn in totaal 11 spelers maar er waren er 3 afwezig en dus 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 2
e
 ronde bowling, 10 spelers aanwezig en 1 speler wel 

aanwezig maar deed niet mee. Op die dag kwam ook onze secretaris 

Ad de Bruijn om tijdens de  bowling foto’s maken en stukje film dit om 

ons te promoten.  

n het nieuwe jaar moeten we nog 3 keer spelen in de klasse A en B en 
wel , op 24 februari 2018, 24 maart 2018 en 26 mei 2018.  
 
Foto kun je kijken op https://photos.app.goo.gl/wD8fm924Tl00VbAC2  
Het promotiefilm kun je kijken op https://youtu.be/XHLI_haQm6o   
 
25 november 2017 die dag geen competitie, We speelde  wie beste 
bowler / bowlster van het seizoen wordt. Helaas zijn 2 spelers afwezig, 
maar er zijn  wel 9 spelers aanwezig die tegen elkaar strijden. Davy, 
Hennie en Marina mogen doorgaan naar de  halve finale en daarna  
finale 2 speler tegen elkaar die word op zaterdag 28 april 2018  
gespeeld.  
 
Uitslag zie http://www.zbsd.nl/sport/bowling/bowling.htm 

https://photos.app.goo.gl/wD8fm924Tl00VbAC2
https://youtu.be/XHLI_haQm6o
http://www.zbsd.nl/sport/bowling/bowling.htm


 

 



 

 



 

 

1
e
 interland van ZBSD-speler Perry van Brakel 

Het Nederlands elftal speelt in de groep van de EK-kwalificatie twee 
wedstrijden: een uitwedstrijd tegen België en een thuiswedstrijd tegen 
Rusland.  
 
Het eerste wat de mannen te wachten stond was een uitwedstrijd op 
zaterdag 14 oktober 2017 tegen België in Antwerpen. De opdracht van 
Nederlands elftal was duidelijk: hier moeten we drie punten pakken, dan 
is de kans dat we het EK halen al heel groot. 
 
Oranje, met 16-jarige Sybren van der Werf en 17-jarige Perry van Brakel 
als meest opvallend nieuwkomers in de basiself, begon in de RVC Ho-
boken niet bepaald lekker aan het duel. Al snel kreeg België na 8 minu-
ten een strafschop wegens hands, die door Sven Verstraete werd benut. 
Gelukkig viel het doelpunt al snel, Ferry Heijnis kon door het wegsprin-
ten naar de strafschopgebied de bal eenvoudig achter Belgisch doelman 
schuiven (19

e
 minuut), 1-1. 

 
Daarna golfde het spel op en neer, ze waren aan elkaar gewaagd. Tot 

vlak voor de rust kwam Nederland door een verdedigingsfout op achter-

stand, Sven Verstraete kon helemaal vrij inkoppen (38
e
 minuut), 2-1. De 

Belgen bleven maar aanvallen, en al snel weer een tegendoelpunt in de 

44
e
 minuut, gemaakt door Senne Dierickx, 3-1. Domper zo vlak voor rust 

en onnodig.  



 

 

Middenvelder Sybren van der Werf keerde na rust niet meer op 
het veld. Verdediger Tjandé Syaranamual nam de plaats over. 
En Bjorn Hart schoof naar het middenveld maar 10 minuten later 
moest hij geblesseerd het veld verlaten, en niet 100 procent fitte 
Rolf van der Raadt was zijn vervanger. Hij heeft last van zijn en-
kel, maar hij is zeer ervaren speler en het kon impuls geven op 
de wedstrijd.  
 
Diego Parmo zag Ferry Heijnis goed wegsprinten richting het 
strafschopgebied en gaf een steekbal. Ferry maakte het koel-
bloedig af, 3-2 (64

e
 minuut). De Belgen waren fysiek sterker, 

maakten ook paar kansen.  
 
Bondscoach Raymond Lantinga haalde Perry van Brakel in de 
81

e
 minuut moegestreden naar de kant. Alistair van Kreel mocht 

invallen. Belg Tim van Landuyt kreeg in de 86
e
 minuut een rode 

kaart. Nederland kon niet profiteren want België kreeg in de laat-
ste minuut dankzij door aan het shirt getrokken in het strafschop-
gebied, weer een strafschop. Sven Verstraete scoorde vanuit 
een strafschop naar de uiteindelijke uitslag: 4-2.  
 
ZBSD mag trots zijn op Perry! 

 
 

Gemeente: 
Gemeente Bergen op Zoom 

 
 



 

 



 

 Zaterdag 23 september: Tholen 
Deze 4 hardlopers van ZBSD liepen de 5 km afstand in Tholen. Het was 
een snikhete dag. Bleek dat geen zuivere 5 km was. Toch blij met deze 
mooie resultaten van de tijden. 
Jurgen: 0.28,25                               
Anita:0.29,06 
Wendy: 0.33,58 
Bianca:0.33,57 

v.l.n.r: Jurgen, Anita, Wendy, Bianca. 

Trainingen van ZBSD te Bergen op Zoom: 

Per 1 oktober zijn de ZBSD trainingen weer begonnen. Deze dag met 4 
lopers, 3 dames en 1 heer, heerlijk weer gestart na de zomerstop in Ber-
gen op Zoom bij Hostel StayOkay om half 10. Ook trainen voor 2 weken 
later voor de kievitloop op zondag 15 oktober dat start om half 11.  
 
Doe je ook mee!? Eens per maand is er hardlooptraining, soms in combi-
natie met de kievitloop, die 3 afstanden heeft als keuze om deel te nemen 
van 5, 10 of 15 km. Of als er aanwezig is met een groepje wandelaars.  
 
Aansluitend drinken we gezellig na voor  
wie het wilt  en wapperen we met elkaar.  
Wil je ook meedoen of meer weten, vraag 
 informatie op via:  
hardlopen@zbsd.nl  
 
Trainingen zijn ook te zien op de onlangs  
gemaakte ZBSD flimpje op het volgende link: 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XHLI_haQm6o 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXHLI_haQm6o&h=ATMvQnjiar11GMZdI53xiDrb4dGyiDKutmTjSycpTIRF5KpXieoFrufFhtZxRfK2TZFe7ABKtR_hDniRKAkO-dCbFUHWuNOzHBgEtx5EFM0zBIaF87KwcPgG1vJgdt56zO07rkHvPrPe4ADU_rQyold25bLfwM3h6wxnx4pbKR


 

 

Kievitloop  
Zondag 15 okt, was de 1ste kievietsloop (hardlopen) van het najaar 
bij StayOkay in Bergen op Zoom. Voor deze tijd prachtig en zonnig 
weer.  Er deden 4 lopers mee waarvan 2 lid zijn van ZBSD. Andere 
3 hardlopers gingen met aantal leden wandelen met de mascotte de 
hond.  
 
Start was half 11 en de afstand was 5 km wat half uur hardlopen 

was.. Voor de wandelaars was ook half uur wandelen. Ter afsluiting 

met elkaar wat gedronken en gewapperd. 2de kievietsloop was op 

12 november, echter konden de meesten niet erheen en ging de 

training ook niet door.  



 

 Zondag 29 oktober te Etten-Leur: Marathon van Oers 
Wederom een teambuildingdag van ZBSD in vorm van hardloopwed-
strijd. Allen, 6 personen, opgegeven voor 5 km. Maar wat een blunder 

door miscommunicatie   Waardoor we voor een uitdaging stonden 
om de 10 km te gaan hardlopen.  
 
De 3 dames, Anita, Bianca en Wendy, hebben het nog nooit eerder 
deze afstand gelopen. Zelfs niet ervoor getraind. Alle 3 toch de po-
ging gewaagd en gehaald met mooie tijden! Voor Jürgen en Ad, bei-
den een jaar de 10 km niet meer gelopen en ook ongetraind aan de 
start gegaan en met mooie tijden als resultaten ook. Marga moest 
wegens blessure afhaken en heeft alleen het begin en het einde 
hardgelopen, tussenstuk eruit gestapt en elders gewacht tot de groep 
op de weg naar finish liep.  
 
Na de finish hebben we gezamenlijk bij Ad thuis geluncht en keken 
we met trots gevoel op de ochtend hoe het gegaan is. Misschien toch 
maar goed geweest die miscommunicatie want hierdoor was anders 
de kans nooit geweest.  
 
Het was een geslaagde wedstrijd waar we met veel humor erop terug 

kijken! Op naar teambuildingdag 2018 met het doel dat allen de 10 

km gaan lopen…… 

v.l.n.r.: Wendy, Marga, 

Anita, Bianca, Jurgen, Ad. 



 

 



 

 
Dames Zaalvoetbalcompetitie 2017-2018 van KNDSB. 

De 1ste ronde werd gespeeld op zondag 8 oktober in Leek. 
Doordat aantal speelsters waren vertrokken en nieuwe speelsters zijn 
gekomen, was een nieuwe samenstelling in het damesteam. Tevens zijn 
de 2 nieuwe dames sterke speelsters.  
In de 1ste wedstrijd was het wennen aan elkaar en zoeken naar wie waar 
het beste op welke positie kon spelen. Ook hebben we nu 1 vaste  
keepster en geen wisselende keepsters meer. Deze wedstrijd begon 
gelijk spannend en eindigde in gelijk zonder doelsaldo waar we trots op 
waren. Erna werden nog 3 wedstrijden gespeeld die alle 3 gewonnen 
werden. Met de resp. doelsaldo’s van : 3-1, 4-2 en 3-2. De laatste  
wedstrijd was megaspannend want het was tegen de bekende sterke 
team waar we nu eindelijk van won, op het nippertje wel.  
Met trots gevoel kijken we terug op hele leuke en sportieve damesteam 

dat ook met veel plezier gevoetbald werd. Met moed gaan we door naar 

de volgende competitie op 14 januari 2018 in Wijchen. 

Boven v.l.n.r.: Jan v Renselaar (coach), Saskia Buttgereit,  
Demi Kendijan, Claudia Kieboom, Oemayma el Khayati, Marga de Boer 
( coach-assistente) 
Beneden v.l.n.r.: Sharon Nout, Samantha v Renselaar, Myrthe Brugman 



 

 Tussenstanden na 1e ronde KNDSB Zaalvoetbal competitie 2017-2018 

Vrouwenklasse: 

 

ZBSD    - Black Eagles    0-0 

 

ADSV 2   - ZBSD     1-3 

Sharon Nout 3x 

 

ZBSD    - DSV Chatharijne ’83   4-2 

Sharon Nout 2x, Claudia Kieboom 1x, Samantha van Renselaar 1x 

 

ADSV 1   - ZBSD     2-3 

Sharon Naout 2x, Saskia Buttergeit 1x 

 

 

Tussenstand Vrouwen:  

 

1. Black Eagles  4 3 1 0 10 ptn  14-03 

2. ZBSD   4 3 1 0 10 ptn  10-05 

3. DSV Catharijne ’83 4 2 0 2 06 ptn  27-10 

4. ADSV 1   4 1 0 3 03 ptn  18-15  

5. ADSV 2   4 0 0 4 00 ptn   04-40 

 

 

 

     Wedstrijden:  Doelpunten:  

ZBSD Vrouwen: 
1. Sharon Nout    4    7 

2. Saskia Buttergeit    4    1 

3. Claudia Kieboom    4    1 

4. Samantha van Renselaar   4    1 

5. Mythe Brugman (keeper)   4    0 

6. Demi Lena Kendjian   4    0 

7. Oemayma el Khayati   3    0 

8. Fleur Spanjaards    0    0   



 

 Heren Zaalvoetbalcompetitie 2017-2018 van KNDSB. 
 

Zoals afgelopen jaren hebben we ook dit seizoen 2 mannenteams, ZBSD1 

en ZBSD2.  

Er zit er zelfs groei in en nieuwe spelers zijn erbij gekomen waardoor wat 

meer wissels zijn in beide teams.  

 

In deze competitie waren jammer genoeg 4 afmeldingen. Gelukkig spelers 

genoeg zodat met volle teams gespeeld kon worden. In de 1ste wedstrijd 

wat het leukste start was van de dag oftewel van het siezoen, namelijk dat 

de beide teams tegen elkaar moesten. Echt gewaagd tegen elkaar want 

door de voorafgaande training van paar weken geleden wisten ze van elkaar 

wie wat kan. Desondanks won ZBSD1 ruim van ZBSD2 met 9-1. 

 

ZBSD1 verloor erna nipt de wedstrijd met 2-1 en de wedstrijd verliep niet 

geheel rustig. Resp. vervolgend wedstrijden wonnen ze met 9-1 en 5-4. En 

de laatste wedstrijd was de bekerwedstrijd en ze speelden tegen de  

kampioenen van vorige seizoen waar ze toen nipt van verloren. Dus was nu 

alles op alles zetten om wel te winnen wat ze lukten. 

 

ZBSD2 speelden erna ook 3 wedstrijden waarvan ze 1 verloren en 1 won, 

resp. de standen van 3-1, 4-2, En de laatste wedstrijd was ook de  

bekerwedstrijd en helaas dat verloren met 4-2. Terwijl ze voorstonden met  

2-0. Jammer genoeg werden ze ingehaald met dubbele doelsaldo en dus 

alsnog verslagen.  

 

Beide teams zijn ook leuke sportieve teams en de spelers gunnen elkaar de 

kansen en na elke wedstrijd was een samenzijn en bespraken ze vorens en 

tegens. En moedigden ze elkaar aan voor de volgende wedstrijd en of keken 

ze bij elkaar toe.  



 

 

ZBSD 1 Mannen: Staand vlnr: Lars Janssen, Freek van Zandwijk, Boris van den 

Aker, Martijn Kroll, Perry van Brakel en Önder Akbaba (coach) 

Zittend vlnr: Roy Mauritz, Roy Peters en Silvio Santos Fortes 

ZBSD 2 Mannen: Staand vlnr:Vincent Derksen (coach), Soerindre Somai, 

Marlon van den Aker, Patrick Koper, Jordy Hettema. 

Zittend vlnr: Leonardo van Asch, Martijn Droogh en Edwin van Dulken 



 

 Tussenstanden na 1e ronde KNDSB Zaalvoetbal competitie 2017-2018 

 

 

2e Klasse Mannen:  

 

ZBSD 2   - ZBSD 1     1-9 

Jordi Hettema 1x, Perry van Brakel 6x, Lars Janssen 2x, Silvio Santos Fortes 1x 

 

ZBSD 1   - OLDI 2     1-2 

Lars Janssen 1x 

 

GDVV Martinistad 3 - ZBSD 1     1-9 

Perry van Brakel 1x, Lars Janssen 5x, Roy Mauritz 1x, Roy Peters 1x, Freek van 

Zandwijk 1x 

 

GDVV Martinistad 3 - ZBSD 2     3-1 

Martijn Droogh 1x 

 

OLDI 3   - ZBSD 2     2-4 

Martijn Droogh 1x, Edwin van Dulken 2x, Jordy Hettema 1x 

 

 

Tussenstand 2e Klasse Mannen: 

 

1.. OLDI 2   3 3 0 0 9 ptn  19-05  

2. ZBSD 1   3 2 0 1 6 ptn  19-04  

3. GDVV Martinistad 3 3 2 0 1 6 ptn  13-10  

4. OLDI 3   3 1 0 2 3 ptn  11-11  

5. ZBSD 2   3 1 0 2 3 ptn  06-14  

6. OLDI 4   3 0 0 3 0 ptn  03-27  

 

Pieter Schiltmans Cup; 

 

ZBSD 1   - FC Lighttown    5-4 

Boris van den Aker 1x, Perry van Brakel 2x, Roy Mauritz 1x, Silvio Santos For-

tes 1x 

 

OLDI 3   - ZBSD 2     4-2 

Martijn Droogh 1x, Edwin van Dulken 1x 

 

ZBSD 1 gaat naar kwartfinale. Volgende tegenstander is OLDI 3 

 



 

 

     Wedstrijden:  Doelpunten: 

 

ZBSD 1 Mannen:      

1. Perry van Brakel    4    9 

2. Lars Janssen    4    8 

4. Roy Mauritz    4    2 

5. Freek van Zandwijk   4    1 

6. Silvio Santos Fortes   4    1 

7. Boris van den Aker   4    1 

8. Roy Peters     4    1 

7. Martijn Kroll (keeper)    4    0 

9. Bart-Jaap Ouwehand (keeper)  0    0 

 

ZBSD 2 Mannen: 

1. Martijn Droogh    4    3 

2. Edwin van Dulken   4    3 

3. Jordy Hettema    4    2 

4. Marlon van den Aker (res. keeper) 4    0 

5. Leonardo van Asch   4    0 

6. Patrick Koper    4    0 

7. Soerindre Somai    4    0 

8. Imad el Amrani    0    0 

9. Ronald van Breevoort   0    0 

10. Minco Croes    0    0 

 



 

 



 

 Training zaalvoetbal op zondag 24 september 2017 
 

Zondag 24 september 2017 waren mannen en vrouwen op 1
e
 training van 

ZBSD zaalvoetbal in Raamsdonksveer. Ze waren aanwezig en ook kwamen 
de nieuwe trainer Önder Akbaba en nieuwe keeper Martijn Kroll erbij. Onder 
leiding van Önder Akbaba werd er training gegeven. Daarna werd de  
partijtjes gespeeld. Gezellige trainingsmiddag en voor herhaling vatbaar!  
Ze waren klaar voor de 1

e
 ronde zaalvoetbalcompetitie op 8 oktober te 

Leek.  



 

 

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 



 

 
10 jaar zbsd 

2018 wordt het jaar dat ZBSD  
10 jaar bestaat. In die 10 jaar  
is er veel gebeurd. ZBSD was 
 bij de oprichting maar gericht  
op een sport: bowling.  
Inmiddels zijn daar voetbal  
(zowel op het veld als in de  
zaal), hardlopen en zwemmen  
bij gekomen.  
 
Om het 10-jarig bestaan te vieren heeft het bestuur besloten om een  
meerdaags sporttoernooi te organiseren. Dit zal gaan gebeuren van 27 t/m 29 
september 2018 in Bergen op Zoom. Het bestuur heeft al veel werk gedaan in 
de voorbereiding. Voor iedere tak van sport is een bestuurslid  
verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten en/of wedstrijden. Het 
wordt een internationaal toernooi waar sporters uit diverse landen in Europa 
voor uitgenodigd worden. Naast het sporten is er natuurlijk ook gelegenheid 
om contacten te leggen en te onderhouden. Op de zaterdagavond wordt er 
een feestelijk diner voor alle deelnemers georganiseerd. Tijdens het diner 
zullen er verschillende dove artiesten optreden.  
 
Er wordt hard gewerkt om sportaccommodaties te reserveren ,  
overnachtingsmogelijkheden aan te bieden, uitnodigingen te maken,  
speel- en wedstrijdschema’s op te stellen enz. Daarnaast is er een voorlopige 
begroting gemaakt waaruit blijkt dat er een flinke financiële bijdrage vanuit 
fondsen, overheid, instellingen en sponsors nodig is om alles mogelijk te  
maken.  
 
Half januari 2018 gaan de uitnodigingen verstuurd worden, Er moet dan ook 
een website voor het toernooi klaar zijn waar voor meer informatie naar  
verwezen kan worden en waar de aanmeldingen geregistreerd worden. In juni 
2018 zal dan bekeken worden of er voldoende aanmeldingen en financiën zijn 
om het toernooi door te laten gaan. Dan moet ook duidelijk zijn of er  
voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn, want het bestuur is te klein om alles 
zelf uit te voeren.  
 
Het toernooi is ook bedoeld om nieuwe leden te werven en niet- doven of 
slechthorenden te informeren over de dovensport en dovencultuur.  
 
We hopen dat zich veel deelnemers aanmelden en dat we voldoende geld 
bijeen krijgen om de eigen bijdrage van deelnemers op een acceptabel  
niveau te houden.  
 
Met vriendelijke groet,  
Het bestuur.   



 

 

1e ronde veldvoetbal competitie 2017-2018 te Oudewater 
 
Zondag 17 december begon de aftrap van ZBSD tegen OLDI in de 1e 
ronde van de competitie van het seizoen 2017 - 2018. Ondanks dat het 
droog weer was, was het vriezend koud. Het team met 13 spelers, niet het 
complete team, onder leiding van de coach Jan speelden ze vooraf onder-
ling als warming- up.  
 
Al wachtend op de tegenpartij OLDI die 10 minuten te laat kwamen, werd 
nog met elkaar de posities besproken . Onder aanmoedigen begon de 
wedstrijd en al binnen een paar minuten viel de 1ste doelpunt voor ZBSD 
dat onder luid gejuich werd ontvangen dat gescoord werd door Patrick. 
Echter paar minuten later viel al snel de doelpunt voor OLDI en stond het 
1-1. Tot de rust werden er nog aantal tegen doelpunten gescoord, o.a. 
ook via penalty, en stond de stand op 1-4. 
 
Na de rust, de keepers waren gewisseld (Boris in de plaats van Jordy) en 
ook de aanvoerders ( Freek in plaats van Lars) was het speeltempo ver-
laagd door vermoeidheid en frustratie speelden ook op om niet meer doe-
lsaldo’s te verliezen. In deze 2de helft werd toch nog 2 tegen doelpunten 
gescoord en verloren ze met 1-6.  
 
Ondanks het sterke team OLDI mogen we trots zijn dat we niet al teveel 
tegen doelsaldo’s hebben.  
Niet te vergeten: de gemiddelde leeftijd van het team is 18,7 jaar!!! 
 
De 2de veldvoetbal competitie zal plaats vinden op 4 maart 2018 te 
Numansdorp.  
En de 3de op 29 april 2018 in Haren (Groningen) 



 

 

Foto boven: Staand vlnr: Jan van Renselaar (coach), Jordy Hettema, Marlon 

v.d. Aker, Freek van Zandwijk, Perry van Brakel, Partick Koper en Boris v.d. 
Aker.  
Zittend vlnr: Thomas Zwenne, Younes el Ouarti, Roy Peters, Edwin van  
Dulken, Imad el Amrani en Lars Janssen. 



 

 

ZBSD 

Secretariaat 
Strandgaper 140 

4616 AB Bergen op Zoom 
telefoon: 0164-672203 

email: secretaris@zbsd.nl  
Website: www.zbsd.nl 

KvK Breda: 20145272 
Rabobank: NL32 RABO 01461.70.040 

 

 
Bestuur ZBSD 
Voorzitter:           Wendy de Wachter-Poppe,  

            voorzitter@zbsd.nl  
Secretaris:           Ad de Bruijn 

                  secretaris@zbsd.nl 
Penningmeester:  Wendy de Wachter,  

            penningmeester@zbsd.nl 
Bestuurslid  

Activiteiten:    Jurgen Blommerde / Wendy 
                   activiteiten@zbsd.nl   

Afdeling zaalvoetbal:  Vincent Derksen 
     zaalvoetbal@zbsd.nl 

Afdeling bowling:   Davy Paardekam 

     bowling@zbsd.nl  
Afdeling hardlopen: Marga de Boer 

     hardlopen@zbsd.nl  
Afdeling zwemmen:  Mirjam de Bruijn 

     zwemmen@zbsd.nl   
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