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In memoriam Erevoorzitter
Ons bereikte het droevige bericht dat ere voorzitter Cor Scheepstra
vrijdag 27 december jl. is overleden. Hij mocht net geen 90 jaar worden. In
1976 is Cor tijdens het 50 jarig bestaan van de KNDSB benoemd tot Erelid.
Jaren later (omstreeks 1986) werd Cor door KNDSB preses Henny de Haas
benoemd tot Erevoorzitter. Cor is in de periode van 1957 tot 1974 17 jaar
lang voorzitter van de KNDSB geweest. Voordat hij voorzitter werd, was
hij werkzaam als penningmeester binnen het bestuur. Zie voor meer
verhaal op Facebook KNDSB Dovensport. Wij wensen familie, vrienden en
bekenden veel kracht toe om dit verlies te verwerken
KNDSB bestuurslid/vicevoorzitter afgetreden
Marcel Koopmans treedt per direct af. Wegens zijn nieuwe werk uitdaging komt
Marcel tijd te kort om de aandacht aan KNDSB te kunnen geven die het verdiend. Hij
heeft ruim 13 jaar zich ingezet voor afdeling voetbal. Uiteraard vinden we dit een
bijzonder jammer, maar ook begrijpelijk besluit. We bedanken Marcel voor zijn
langdurige inzet.
KNDSB zoekt nog steeds naar secretaris en bestuurslid
Het bestuur van KNDSB Dovensport is op zoek naar nieuwe bestuursleden om het huidige
bestuur te versterken. Wil je iets bijdragen aan Dovensport? Meld je dan vooral aan. Zie
vacature op www.kndsb.nl
KNDSB ALV + workshop
In SWDA te Amsterdam was er op 30 november in de ochtend workshop. Het ging over de
Toekomst van de Dovensport. Na de lunch was er ALV. Na afloop was er
gelegenheid om na te praten. Het was een geslaagde dag. Verenigingen
hebben de Toekomst van de Dovensport projectplan goed gekeurd op ALV.
KNDSB gaat komende 2 jaar aan de slag met projectplan.
Doordat de vacature voor secretaris en bestuurslid nog niet gevuld zijn.
Arjen Hoogerwerf, Annemieke Bouwmeester en Luuk Ruinaard gaan het
dagelijks bestuur versterken met als interim samen met de voorzitter Jeroen Jansen en de
penningmeester Adriaan van Wijde.
RDZC en Revanche
Rotterdamse Doven Zwemclub en schaakclub Revanche worden per 1 januari 2020
opgeheven.

47th ICSD Congres
Namens Nederland zijn Jeroen Jansen en Frouke van Winsum (voorzitter en voormalig
voorzitter KNDSB) hebben het ICSD congres van 9 t/m 11 december in Sondrio, Italië
bijgewoond.

Zomer Deaflympic 2021 is bekend gemaakt. Het wordt in Brazilië gehouden
ISCD afdeling volleybal
In het weekend van 13-14-15 september vond inspectie plaats in Chianciano te Italië. Cathy
Schelvis vanuit ISCD, was erbij. Sporthal voor volleybal moet bekeken worden en gekeurd. 2 t/m
11 juli 2020 is er WK volleybal.

Trainingskamp zaalvoetbal vrouwen
EMMEN – In het weekend van 14 en 15 september heeft het Nederlands Doven
Vrouwenzaalvoetbalteam, onze ‘Dove Oranjeleeuwinnen’, een prima trainingsweekend in
Emmen afgewerkt. Dit weekend was onderdeel van de voorbereidingscampagne van dit
team op weg naar het WK in Winterthur Zwitserland, waar ze van 9 tot 16 november aan
deelnemen.
Zaterdagochtend werd er 2,5 uur pittig getraind in Sporthal Meerdijk, waarna ze op
zaterdagmiddag een stevig fitnessprogramma afgewerkt hebben bij (en aangeboden door)
Basic Fit. Zondagochtend stond, ook weer in sporthal Meerdijk, een oefenwedstrijd tegen
eredivisionist Drs. Vijfje uit Groningen op het programma. Onder toeziend oog van de nodige
toeschouwers werd weliswaar met 3-7 verloren, maar er kan met tevredenheid terug
worden gekeken op vertoonde veldspel. Dat geeft veel vertrouwen voor de rest van de
oefenperiode en natuurlijk voor het WK.

100 km hardlopen
Primeur!!!! Nederlands Record op 100 kilometer. Afgelopen zaterdag 14
september ging Frank Veugen (DSV Dorswedo) een uitdaging aan om
een Nederlands Record te lopen op een ultra-afstand van 100 kilometer.
Ja, honderd kilometer hardlopen. Dat deed Frank in Winschoten waar
jaarlijks 100km wordt gelopen. 10 rondes van 10 kilometer met
tijdslimiet van 12 uur. Om 09:00 uur ging Frank van start en lange tijd
ging het goed tot na 60 kilometer en dan was het vooral een gevecht
tegen de klok. Voor 21:00 uur moest hij binnen zijn. Nadat Frank 80km is
gepasseerd en met gedachten van nog 20km te gaan en weinig tijdsruimte kreeg hij wat
adrenaline om tempo op te schroeven. Wonderlijk haalde Frank de finish na 11 uur en 24
minuten te hebben gelopen. Euforisch!!! KNDSB Atletiek feliciteert Frank met zijn bijzondere
en unieke prestatie binnen de dovensport.

Dovencompetitie bowling 5 oktober
Annemieke Bouwmeester, voorzitter KNDSB afdeling Bowling hield het openingstoespraak
voor deelnemers die op 20 verschillende banen waren bezet. Een aantal clubs hebben
nieuwe clubshirts. Het ziet er mooi uit. De 3 teams hebben zowel bij hoofdklasse als bij 1e
klasse voor volle pond gegooid, dus 12 punten in 6 games.
Bij dames hebben totaal 37 keer boven 185 gegooid. Hierdoor kregen ze 2 bonuspunten.
Annette had de meeste boven 185 gegooid, nl. 15 keer, wel 40%. Totaal had zij 260 punten
verzameld. Zij heeft 3 jaren achtereen gewonnen. Dus zij mag de wisselbeker houden.
Bij heren hebben totaal 115 keer boven 200 gegooid. Joost Duivenvoorden had 29 keer, wel 25%..
Totaal had hij 277 punten bij elkaar gesprokkeld. Ze waren duidelijk en terecht winnaars.

bowler van het seizoen 2018-2019
Beste bowlster van het seizoen 2018-2019 : Annette Kieboom
Beste bowler van het seizoen 2018-2019 : Joost Duivenvoorden

Dovencompetitie zaalvoetbal 6 oktober
DSV Catharijne`83 1 mannen en vrouwen zijn winnaars van de Super Cup 2019.
De (team)foto`s van de dag kun je bekijken via de Facebookpagina KDSB Zaalvoetbal.
Loting kwartfinale PSC mannen:
OLDI 1 – ADSV 1
ZBSD 2 – DSV Catharijne`83 3
OLDI 3 – GDVV Martinistad 3
GDVV Martinistad 1 – DSV Catharijne`83 1
De wedstrijden worden gespeeld op 5 januari 2020 in Leek.
De programma van 2e ronde in Leek komt aan het eind van dit jaar.

EK Judo
In Belgische Brasschaat vond 10 t/m 14 oktober EK judo plaatst. Judotalent
Jari Wollrabe maakte een debuut op het EK judo. Helaas verloor Jari door een
armklem zijn wedstrijd. Hierdoor is hij als 5e geëindigd. Jari (en zijn trainer)
weten nu hoe sterk het deelnemersveld is en hebben bewezen dat hier
kansen liggen. Trots op Jari, geweldig goed gedaan.

Marathon Eindhoven
Kees-Jan Dankers, ZBSD hardloper, liep op zondag 13 oktober de
marathon in Eindhoven. De 42 km behaalde hij de tijd van 3.21,56 en
hiermee de pr van 7 minuten verbeterd! Gefeliciteerd Kees-Jan!

WK wielrennen
Van 28 Oktober tot 2 November vond er een WK Wielrennen plaats in Turkse
plaats, Gaziantep. Voor het eerst na 1995 neemt er een Nederlander deel aan het
WK. Laatste keer was Henri Hofer die in 1995 deelnam in Franse plaats. Na een
succesvolle EK Masters 2016 in Eeklo en een lastige Deaflympics 2017 in Samsun
heeft Marc Stouten meegedaan aan het WK. Samen met Wim Heemskerk als
ploegleider heeft Marc op 3 onderdelen: Sprint 1000m, Wegrace 100km en
Puntenkoers meegedaan. Voor uitgebreide verslag is te lezen op:
http://www.kndsb.nl/2855/wk-wielrennen-2019-inspirerende-optreden-marcstouten-3-diplomas?fbclid=IwAR1M9C5YVBTg8z8AmUxrknLnlubK_lZAsOXwrrGJDSPcXWo7dv6MXuD38E

WK zaalvoetbal
Van 9 tot 16 november was er WK zaalvoetbal in Winterthur te
Zwitserland. Het Nederlandse vrouwen voetbal team is vierde van
de wereld geworden. Een prestatie van formaat en een belofte voor
de toekomst. Trots op dit team. Dagelijks nieuwsbrief staat op
Facebook KNDSB dovensport.

Interview
Klik op onderstaande link voor een interview (Engels) met Maartje Schutte over Nederlands
team volleybal. https://www.facebook.com/notes/hear2stay/interview-with-maartje-schuttewho-is-participating-in-training-for-the-deaf-vol/442281609805753/

Sportgala
Na 3 jaren vond op 14 december eindelijk sportgala plaats in v.d. Valk te Vught. Dit is mogelijk
gemaakt in samenwerking met DSV de Dommel. Hierbij alle gehuldigden op een rij:
2017
Sporttalent —Sportvrouw Lucinde Wiersema
Sportman Ralph van Houwelingen
2018
Sporttalent Amy Stoel
Sportvrouw Elaine den Exter
Sportman Joost Duivenvoorden
2019
Sporttalent Jari Wollrabe
Sportvrouw Elaine den Exter
Sportman Marc Stouten
Sportploeg Nationaal vrouwen zaalvoetbalteam
Naast deze huldigingen heeft de KNDSB gemeend 2 sportmannen te eren als bondsridder.
Dit zijn: Albert Westerhof (judo), Jaap van der Snee (voetbal). Beide vanwege hun jarenlange
inzet en bijzondere staat van dienst. KNDSB feliciteert de gehuldigden met deze erkenning.
Meer foto’s van sportgala is te zien op FB van KNDSB
Veldvoetbal competitie
15 december vond de eerste competitie wedstrijd van veldvoetbal.
Op het veld van PVC te Utrecht speelden de clubs Martinistad tegen ZBSD.
De uitslag is 3-2 voor Martinistad. Maar het was een mooie en spannende
wedstrijd.
De eerste helft was het 2-0 voor Martinistad. Maar na de rust streden
ZBSD naar 2-2 en tot het einde was het zo spannend. Maar helaas voor
ZBSD ging de winst vlak voor het tijd toch naar Martinistad.
De doelpuntenmakers waren: Mike van der Staal en 2 keer Milos ter Woerds namens
Martinistad en
ZBSD Perry van Brakel en Sybren van der Werf.

