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Tweede maal beste sportclub voor doven in Nederland 
 

 

BERGEN OP ZOOM – Vorige week zaterdag was er in Amersfoort weer de jaarlijkse 

galavond van de KNDSB (Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond). 
 

Daar werd ZBSD uit Bergen op Zoom voor de tweede maal uitgeroepen als de beste sportclub voor 

doven in Nederland. Na de eerste keer voor het jaar 2014 nu voor het jaar 2015. Dit wegens hun 

enorme aantrekkingskracht op de jeugd, mix van oud en jong in de organisatie, het veelvuldig 

organiseren van sportevenementen gericht op de jeugd en daarnaast staan ze open voor veel 

sporttakken. In 2015 is zwemmen er ook bij gekomen als extra sporttak. Ze kregen van de KNDS de 

complimenten voor deze vereniging. 

Daarnaast werd het lid van deze club, Bart de Bruijn, 15 jaar, uit Etten-Leur uitverkoren als sporttalent 

van het jaar 2015. Hij is nog maar 15 jaar en heeft in 2015 een enorme progressie geboekt door veel in 

zichzelf te investeren zijn zwemsport. Hard blijven werken was het advies van voormalig topzwemster 

Ilse van de Berg 

ZBSD staat voor Zeeuws Brabantse sportvereniging voor doven en slechthorende en ze zijn gevestigd 

in Bergen op Zoom. Doven uit geheel Zeeland, Brabant en Zuid-Holland zijn lid van deze club om 

samen te sporten en diverse activiteiten te ondernemen. 

De bowling groep speelt nu een eigen competitie in Bergen op Zoom in de nieuwe Bowling en Rest-

Lounge. Daarnaast spelen zij met twee teams mee in de landelijke competitie van de KNDSB, 
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Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond. Enkele spelers van de groep zijn ook uitgenodigd voor 

de nationale selectie en kunnen dan meedoen in het Nederlands team voor diverse kampioenschappen 

en de deaflympics 

In 2011 is er een zaalvoetbal groep bij gekomen deze werd geleidt door Ad de Bruin uit Etten-Leur en 

Vincent Derksen uit Breda. 

Deze groep dove voetballers doen mee in de landelijke competitie van de KNDSB, daarnaast doen ze 

mee aan diverse toernooien en organiseren deze zelf ook. 

In 2012 is er gestart met een loopgroep welke elke 4 weken een trainingsdag organiseert in Bergen op 

Zoom. Deze groep wordt geleidt door Marga de Boer uit Barendrecht. 

Deze groep doet ook mee aan landelijke wedstrijden en gaan deze zomer als eerste dovenclub in 

Nederland een eigen hardloopwedstrijd organiseren. 

Afgelopen jaar is er de Zwemgroep bij gekomen. En hiervoor hebben zich al weer diverse nieuwe 

leden zich aangemeld. 

U ziet dus dat deze club al heel wat heeft gepresteerd in haar korte bestaan. 

Een sportclub voor dove is zo belangrijk om de hun uit hun isolement te halen. In het dagelijkse leven 

en in werksfeer hebben ze door hun doof zijn weinig contacten met hun collega’s e.d. 

Omdat ZBSD zo een voortvarende club is die zicht inzet om de doven bij elkaar te brengen om samen 

te sporten en leuke activiteiten te doen, hebben ze deze mooie prijs gekregen. 

Zij willen de club nog uitbreiden, indien er behoefte aan is , met diverse andere sporten. Ook nodigen 

wij een ieder die hiervoor interesse heeft eens kennis te komen maken, dit geheel vrijblijvend. Wij 

zoeken voor alle sportdisciplines nieuwe leden. Ook als u niet wilt sporten en alleen de gezelligheid 

zoekt kunt u ook bij deze club terecht. 

 


