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Bilthoven, 20 november 2016 
 
 
Betreft: STATEMENT inz. het nationaal dames volleybalteam 
 
 
Beste allemaal, 
 
Met dit bericht reageert het bestuur van de KNDSB op de artikelen, die op de website van "Vizier op 
Volleybal" vermeld staan en veelvuldig gedeeld zijn op Facebook. Omdat wij ons in het geheel niet 
kunnen vinden in de inhoud van deze artikelen en willen voorkomen dat de zaken verkeerd en 
tendentieus blijven worden voorgesteld, achten wij het noodzakelijk op onze eigen website een 
verklaring van onze kant te geven.  Met deze verklaring willen wij de gemelde onwaarheden rond het 
nationaal dames volleybalteam wegnemen.  
 
In de eerste plaats merken wij op dat het bestuur het betreurt dat de KNDSB en de Dovensport in zijn 
geheel in een kwaad daglicht worden gesteld door de schrijver van deze artikelen.  
 
De final entry voor landenteams voor de Deaflympics 2017 was medio juli 2016. Voor individuele 
sporters is de final entry medio april 2017 geopend. De onafhankelijke 
kwalificatiecommissie, bestaande uit 3 heren die geen enkele bestuursfunctie binnen de 
KNDSB vervullen, heeft een negatief advies aan het bestuur gegeven inzake het nationaal dames 
volleybalteam. Na bezwaren van de kant van het dames volleybalteam hebben wij de 
kwalificatiecommissie tweemaal verzocht het advies opnieuw te bezien en te toetsen aan de 
ingediende bezwaren. Uiteindelijk heeft het bestuur het advies van de kwalificatiecommissie 
overgenomen. Daarmee is besloten om het nationaal dames volleybalteam niet af te vaardigen naar 
de Deaflympics. De redenen hiervoor zijn uitgebreid meegedeeld aan de betrokkenen. 
 
Natuurlijk begrijpt het bestuur dat het hard is aangekomen, maar keuzes moeten nu eenmaal in het 
belang van de KNDSB gemaakt. Het bestuur geeft er de voorkeur aan om uitsluitend 
medaillekandidaten en potentiële toppers uit te zenden. Niet alleen vanuit het oogpunt van de 
financiën, maar ook gelet op het imago van de KNDSB naar buiten toe.  
 
Tevens betreurt het bestuur dat de andere sporttakken van de KNDSB erbij zijn betrokken en dat 
hierover onwaarheden zijn verspreid. Zo wordt er gezegd dat wij de bowlers hebben afgevaardigd en 
dat een zwemster kans maakt, terwijl zij is gestopt. Dit willen wij hierbij rechtzetten. Er is nog 
helemaal niemand afgevaardigd. Enkele bowlers zijn genomineerd, omdat zij de kwalificatielimieten 
hebben gehaald. Een definitief besluit volgt pas in april 2017. Deze bowlers moeten progressie en 
vormbehoud blijven aantonen en dan nog is het de vraag of zij wel worden uitgezonden in verband 
met de financiën. En de betreffende zwemster, over wie werd gesproken in het artikel, is niet gestopt 
met zwemmen. Zij traint daarentegen 6x per week, maar is nog niet genomineerd. Als zij de komende 
maanden uitmuntend zal presteren en de kwalificatielimieten haalt, verneemt het bestuur een 
eventuele nominatie nog van de kwalificatiecommissie. 
Dat deze atleten op deze manier in een kwaad daglicht zijn gezet, is in strijd met de feiten en niet fair 
ten opzichte van hen.  
 
Verder wijst het bestuur erop dat de afdelingsvergadering volleybal, bestaand uit 4 verenigingen die 
(o.a.) de volleybalsport beoefenen, geheel conform de statuten en reglementen besluiten heeft 
genomen inzake het kandidaat-bestuur en de plannen voor volleybal in 2017. Deze verenigingen 
hebben inspraak in de gang van de zaken binnen de afdeling volleybal. Tijdens de 
afdelingsvergadering zijn de volgende twee besluiten genomen:  
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(1) Het niet accepteren van de sollicitatie van het kandidaat-bestuur, omdat de officiële procedure niet 
is gevolgd. Ook niet na hierop door ons te zijn gewezen. Onze aanwijzingen zijn botweg 
genegeerd. Ook heeft de afdelingsvergadering twijfels geuit over de motieven van dit kandidaat-
bestuur.  
(2) De activiteiten van het nationaal dames volleybalteam zijn per direct stop gezet tot en met de 
Deaflympics 2017. De voorkeur ging uit naar het leggen van de focus op de breedtesport. Het is de 
bedoeling dat de afdelingsvergadering zich na de Deaflympics 2017 weer zal gaan beraden over het 
opbouwen van een nationaal damesvolleybalteam met het oog op de EK 2019.  
 
Beide besluiten zijn geheel conform de statuten en reglementen van de KNDSB genomen.  
Tevens zijn deze besluiten meegedeeld aan de betrokkenen, onder andere de aanvoerder van het 
nationaal dames volleybalteam.  
 
Er is ook gepoogd buiten de KNDSB om het nationaal damesvolleybalteam in te schrijven voor de 
Deaflympics, via de Nevobo en NOC*NSF. Beide partijen waren not amused en hebben de 
betrokkenen terug verwezen naar de KNDSB. Het bestuur heeft excuses aangeboden aan deze 
partijen voor dit vervelende voorval. Inschrijving voor de Deaflympics kan uitsluitend via de KNDSB, 
die als lid is aangesloten bij International Committee of Sports for the Deaf (afgekort: ICSD).  
 
Wij vinden het betreurenswaardig en afkeurenswaardig dat de schrijver van deze artikelen heeft 
gepoogd de democratische besluitvorming binnen onze organisatie aan te tasten en het imago van de 
KNDSB en de Dovensport in zijn geheel te beschadigen. Het bestuur van de KNDSB neemt hierbij 
afstand van de uitspraken in de betreffende artikelen.  
 
Namens het bestuur teken ik met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Frouke van Winsum 
Voorzitter  
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