
 
 

Ook dove mensen sporten! Velen willen echter de sport uitoefenen in een omgeving waar ze zich thuis 
voelen, dus in de wereld van doven en slechthorenden. Dat is al heel lang zo. Dove mensen hebben 
hun eigen sportverenigingen omdat ze in tegenstelling tot hun horende medesporters visuele 
communicatiemiddelen (gebarentaal, startvlaggen ipv pistoolschoten) nodig hebben bij het bedrijven 
van hun sport.  
 
Het sociale aspect is ook een belangrijke factor: dove sporters maken onderling makkelijker contact 
dan met horende teamgenoten. 
 
Dovensport kent een lange historie. De oprichting was in 1926. Per 1 januari 2009 is Dovensport 
verzelfstandigd. Voorheen was dovensport opgenomen in Gehandicaptensport Nederland. De 
Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) is vanaf 1 januari 2009 de sportorganisatie voor 
doven in Nederland. KNDSB moet daardoor in staat zijn de dovensport in Nederland beter neer te 
zetten in de samenleving. De KNDSB afdeling Bowling telt 7 bowlingverenigingen en ca 80 leden. 
 
De KNDSB is ambitieus en wil zich met de nationale selecties meten met andere landen, tijdens 
Europese-, Wereldkampioenschappen en Deaflympics. Voor onze selectie zijn we daarom op zoek 
naar een: 

 

BONDSCOACH  M/V (part-time / vrijwilligersvergoeding) 

 
Wat verwachten wij van jou ? 
 
Jouw primaire taken worden: 

 i.s.m. het bestuur van de afdeling Bowling de nieuwe Nederlands bowlingselectie vaststellen. 
De grootte van de selectie is ongeveer 12 bowlers (mannen en vrouwen); 

 het voorbereiden en verzorgen van de trainingen. Deze vinden meestal plaats op de zaterdag 
of zondag, waarbij frequentie afhangt van de wensen van de bondscoach en de beschikbare 
financiële middelen; 

 het begeleiden en coachen van de wedstrijden; 

 het realiseren van teambuilding;  

 het team klaarstomen voor de a.s. WK bowling 2019 te Taiwan en daarna (hopelijk) voor de 
Deaflympics (2021) en verder; 

 je bent in staat om bowlers naar een hoger plan te tillen, o.a. door middel van oefenen op 
moeilijke oliepatronen en door technische ondersteuning te bieden.  

 
Bovenstaande doe je met veel positivisme en enthousiasme. Tijdens deze activiteiten bewaak je de 
normen en waarden van de KNDSB en breng je plezier en prestatie in balans. Daar waar gewenst kan 
een (schrijf)tolk ter ondersteuning van de bondscoach ingezet worden. 
 
Naast je activiteiten voor het bowlingselectie verwachten we van de nieuwe bondscoach dat je je 
betrokken voelt bij het complete dovenbowling binnen de KNDSB. Dit betekent dat je o.a. ook eens 
laat zien bij bijvoorbeeld dovencompetitie / NK. 
  
Heb jij de volgende kwalificaties? 

 gediplomeerd bowlingtrainer; 

 positieve houding tegenover mensen met een (auditieve) beperking, spelers,en bestuur; 

 goed kunnen communiceren (o.a. korte zinnen); 

 goed kunnen samenwerken met het bestuur. 
 
Interesse ? 
 
Mail dan snel jouw sollicitatiebrief, voorzien van je CV, voor 4 januari 2019 naar: KNDSB, ter attentie 
van Annemieke Bouwmeester, via bowling@kndsb.nl . Ook voor vragen kun je bij mevrouw 
Bouwmeester terecht.  
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.kndsb.nl 
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