
Zondag 14 januari te Wijchen:

De 2de zaalcompetitie met pittige wedstrijden voor de boeg.

ZBSD Vrouwenteam met totaal 7 speelsters moesten 4 wedstrijden spelen wat allemaal voor de

beker. De 1ste wedstrijd begon al spannend want het begon even sterk, algauw had ZBSD de

voorsprong en won het toch ruim. Het 2de wedstrijd was nog spannender want het was tegen

de beruchte tegenpartij. Bij beide partijen vielen evenveel doelsaldo’s tot ZBSD toch voor een

winnende sloteinde zorgde met 1 doelsaldo meer. Desondanks een speelster een gele kaart

kreeg…ai ai ai , en moesten 3 speelsters flink in de verdediging gaan wat goed lukte. De 3de

wedstrijd was iets makkelijker spelen waardoor ruim gewonnen werd. Het 4de wedstrijd was

tegen hetzelfde club spelen als van de 3de wedstrijd maar dan tegen team 1 en stuk sterker.

Ook hier ging gauw op gelijkspel van 1-1 en bleef dat lang op die stand tot de sterke dames de

sprint momenten kregen….waar ze de energie vandaan haalden na 3 wedstrijden…..en 3

doelpunten erbij scoorden en daardoor wonnen. Doordat ze alle 4 wedstrijden hebben

gewonnen, behaalden ze de 1ste plaats van het bekerklassement. Bijna alle dames scoorden

doelpunten wat erg leuk was en bij de topscoorder regende het doelpunten.

Zo resulteerden dat ze in de 3de ronde op 8 april in Haarlem om de bekerfinale tegen Black

Eagles moeten spelen.

1ste wedstrijd: ZBSD - Black Eagles 6 -2

2de wedstrijd: ZBSD – Catharijne 3 -2

3de wedstrijd: ADSV2 – ZBSD 1-6

4de wedstrijd: ADSV1 – ZBSD 1-4



v.l.n.r.: Marga de Boer, Claudia Kieboom, Sharon Nout, Saskia Buttgereit

hurkend: Fleur Spanjaard, Demi Kendijan, Samantha v Renselaar, Myrthe Brugman (keepster)

Zondag 8 april te Haarlem:

De 3de competitie van dames zaalvoetbal. Helaas niet met complete team kunnen spelen want

onze NDE-speelster, Sharon Nout, was geblesseerd. Wel kwam ze ons helpen coachen en

aanmoedigen. Kans dat eerst groot was op kampioenschap werd moeilijker ook daardoor. Toch

speelden de rest van het team stevig door en mocht het net niet lukken in de allerlaatste

competitie wedstrijd waar met 3-1 verloren werd.

Andere wedstrijden werden resp. gespeeld en verloren 3-2 en 4-2. En eindigden ze op de 4de

plaats. Toch super gespeeld!

Poging werd nog gespeeld voor de beker. Ook dat ging net niet lukken doordat gelijk gespeeld

werd. Via penalty gingen 2 van de 3 scores mis en ging de beker aan hun neus voorbij.

Jan v Renselaar, Sharon Nout, Demi Kendijan, Claudia Kieboom, Saskia Buttgereit, Marga de Boer

Hurkend: Fleur Spanjaards, Samantha v Renselaar, Myrthe Brugmans Keepster)


