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WEDSTRIJDREGLEMENT van de 
‘KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND’ 

statutair gevestigd te Utrecht 
 
 
 
Artikel 1 – Soorten wedstrijden 
 
1. Binnen het verband van de KNDSB worden de volgende soorten 

wedstrijden onderscheiden: 
1.1. Interne titelwedstrijden: dit zijn wedstrijden op 

verenigingsniveau voor leden of teams van de bij de KNDSB 
aangesloten verenigingen (bijv. clubkampioenschappen).  

1.2. Interne bekerwedstrijden: dit zijn wedstrijden op 
verenigingsniveau voor leden of teams van de bij de KNDSB 
aangesloten vereniging (bijv. eigen clubtoernooi).  

1.3. Nationale titelwedstrijden: dit zijn wedstrijden voor leden en 
teams van de bij de KNDSB aangesloten verenigingen (bijv. 
bondscompetitie, persoonlijke kampioenschappen).  

1.4. Nationale bekerwedstrijden: dit zijn wedstrijden voor leden en 
teams van de bij de KNDSB aangesloten verenigingen (bijv. gesloten 
nationale toernooien, die onder auspiciën staan van de KNDSB).   

1.5. Nationale oefen-, vriendschappelijke- of 
demonstratiewedstrijden: dit zijn wedstrijden voor leden en 
teams van de bij de KNDSB aangesloten verenigingen. 

1.6. Internationale titelwedstrijden: dit zijn wedstrijden voor leden 
of teams, die zijn uitgezonden door een nationale dovensportbond 
als de KNDSB  en zijn aangesloten bij de EDSO, ICSD, ISSD of 
WDGF (bijv. EK, WK, Deaflympics).   

1.7. Internationale bekerwedstrijden: dit zijn wedstrijden voor leden 
of teams, die zijn uitgezonden door een nationale dovensportbond 
als de KNDSB en zijn aangesloten bij de EDSO, ICSD, ISSD of WDGF 
(bijv. internationale toernooien, georganiseerd door een nationale 
dovensportbond of door een vereniging in het binnenland of 
buitenland).   

1.8. Internationale oefen-, vriendschappelijke- of 
demonstratiewedstrijden: dit zijn wedstrijden voor leden of 
teams, die zijn uitgezonden door een nationale sportbond voor 
doven als de KNDSB  en zijn aangesloten bij de EDSO, ICSD, ISSD 
of WDGF.  

1.9. Interlandwedstrijden: dit zijn wedstrijden voor teams en 
individuen die alleen open staan voor vertegenwoordigende teams 
van de KNDSB en vertegenwoordigende teams van andere bij de 
EDSO, ICSD, ICCD of WDGF aangesloten landen. 

1.10. Open internationale bekerwedstrijden: dit zijn wedstrijden 
voor leden en teams van verenigingen die zijn aangesloten bij de 
KNDSB, EDSO, ICSD, ISCCD of WDGF.  
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2. Onder het begrip wedstrijd wordt in dit reglement verstaan alle in lid 1 
genoemde soorten wedstrijden.  

 
Artikel 2 – Lidmaatschap en deelname aan wedstrijden 

 
1. Het lidmaatschap van de KNDSB is niet vereist bij deelname aan 

wedstrijden als bedoeld in de artikelen 1.1, 1.2 en 1.5.   
2. Het lidmaatschap van de KNDSB is wel vereist bij deelname aan 

wedstrijden als bedoeld in de artikelen 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1,8, 1.9 en 1.10.  
 

Artikel 3 – Wedstrijdformulieren 
 
1. Bij wedstrijden als bedoeld in de artikelen 1.3, 1.4 worden officiële 

wedstrijdformulieren van de KNDSB gebruikt. Indien voor een bepaald 
sporttak geen officiële wedstrijdformulieren bestaan, worden de 
wedstrijdformulieren van de horende bond van de desbetreffende sporttak 
gebruikt.  

2. De wedstrijdformulieren dienen uiterlijk 8 x 24 uur na afloop van de 
wedstrijd in bezit te zijn van de TCD en/of afdeling van desbetreffende 
sporttak. Voor nationale wedstrijden als bedoeld in de artikelen 1.3 en 1.4 
dienen de wedstrijdformulieren uiterlijk 3 x 24 uur na afloop van de 
wedstrijd in bezit te zijn van de TCD en/of afdeling van desbetreffende 
sporttak met uitzondering van zon- en feestdagen. 

3. Indien na inlevering van de wedstrijdformulieren blijkt dat er van 
vervalsing sprake is, wordt de vereniging die het formulier heeft 
verzonden aansprakelijk gesteld en kan de TCD en/of afdeling van de 
desbetreffende sporttak sportieve straffen opleggen.  

4. Verenigingen die onvolledig of onjuist ingevulde wedstrijdformulieren 
inleveren wordt een boete opgelegd. 

5. Bij wedstrijden als bedoeld in de artikelen 1.6, 1.7, 1.9 en 1.10 worden de 
wedstrijdformulieren van de internationale organisatie gebruikt.  

 
Artikel 4 – Goedkeuring van wedstrijden en toernooien 
 
1. Goedkeuring van het hoofdbestuur is vereist voor deelname aan 

wedstrijden als bedoeld in de artikelen 1.6, 1.7, 1.9 en 1.10. Bij het 
ontbreken van deze goedkeuring wordt aan een vereniging of individueel 
lid een door het hoofdbestuur nader te bepalen boete opgelegd.  

2. Voor wedstrijden als bedoeld in de artikelen 1.3, 1.4, 1.5 en 1.8 zijn de 
deelnemende verenigingen en individuele deelnemers verplicht schriftelijk 
aan de TCD en/of de afdeling van de desbetreffende sporttak te melden 
dat zij aan deze wedstrijden deelnemen. Bij het ontbreken van deze 
melding wordt aan een vereniging of individueel lid een door het 
hoofdbestuur nader te bepalen boete opgelegd.  

3. Aanvragen voor goedkeuring van deelname aan (internationale) 
wedstrijden als bedoeld in de artikelen 1.7 en 1.10 moeten uiterlijk vier 
(4) weken vóór de wedstrijddatum schriftelijk bij het hoofdbestuur worden 
ingediend. Dit geldt niet als lid 6 van dit artikel van kracht is. 
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4. Aanvragen voor goedkeuring van deelname aan (nationale) wedstrijden 
als bedoeld in artikel 1.4 moeten uiterlijk zes (6) weken vóór de 
wedstrijddatum schriftelijk bij de afdeling van desbetreffende sporttak 
worden ingediend. Dit geldt niet als lid 6 van dit artikel van kracht is. 

5. Indien de aanvraag wordt ontvangen zeven dagen na het verstrijken van 
de tijdslimiet, wordt de vereniging beboet en kan alsnog goedkeuring 
worden verleend. Indien de aanvraag binnenkomt binnen 14 dagen na het 
verstrijken van de tijdslimiet, wordt een dubbele boete opgelegd en kan 
alsnog goedkeuring worden verleend. Indien de aanvraag meer dan 14 
dagen na het verstrijken van de tijdslimiet wordt ontvangen, wordt geen 
goedkeuring meer gegeven. 

6. Aanvragen voor het organiseren van wedstrijden als bedoeld in artikel 
1.10 dienen uiterlijk zes (6) weken voor de wedstrijddatum bij het 
hoofdbestuur te worden ingediend. De organiserende vereniging vermeldt 
op het aanvraagformulier óók de namen van de uitgenodigde verenigingen 
en/of persoonlijke leden waarvoor toestemming voor deelname (volgens 
de leden 3 en 4) wordt aangevraagd. Indien de aanvraag niet binnen de 
genoemde termijn wordt ingediend, wordt geen goedkeuring verleend. 

7. Indien een vereniging enig verschuldigd inschrijfgeld of boete aan de 
KNDSB niet heeft voldaan, wordt geen goedkeuring verleend als bedoeld 
in de leden 3, 4 en 6 van dit artikel.  
 

Artikel 5 – Organisatie van wedstrijden/toernooien 
 
1. De ontvangende vereniging is verplicht acht weken voor de 

wedstrijddatum schriftelijk aan de TCD en/of afdeling van desbetreffende 
sporttak de definitieve vaststelling omtrent plaats en aanvangsuur van de 
wedstrijd door te geven. Indien deze berichtgeving niet binnen genoemde 
termijn is ontvangen, wordt de vereniging een boete opgelegd. Dit geldt 
ook voor de wedstrijden als bedoeld in de artikelen 1.3 en 1.4.  

2. Een vastgestelde wedstrijddatum kan door de TCD en/of afdeling van de 
desbetreffende sporttak op schriftelijk verzoek van één van de 
deelnemende teams worden gewijzigd. Dit schriftelijk verzoek moet, met 
bijvoeging van schriftelijke instemming van de tegenpartij, uiterlijk vier (4) 
weken vóór de wedstrijddatum worden ingediend. Het verzoek kan slechts 
in behandeling worden genomen na betaling van de hieraan verbonden 
kosten. 

3. De ontvangende vereniging is verplicht ervoor te zorgen dat de 
wedstrijdaccommodatie en -materialen voldoen aan de voorschriften 
conform de spelregels van de horende sportbonden. 

4. Als bij titelwedstrijden of bekerwedstrijden als bedoeld in de artikelen 1.3, 
1.4, 1,7 en 1.10 de ingeschreven deelnemers en/of teams zich 
terugtrekken of niet opkomen, hoeft de betrokken vereniging of afdeling 
de betaalde inschrijfgelden niet terug te betalen.  

5. Zolang de vereniging haar verplichtingen niet heeft nagekomen, wordt 
haar het recht ontnomen om aan wedstrijden als bedoeld in de artikelen 
1,3, 1.4, 1.6, 1.7 en 1.10 deel te nemen. 
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Artikel 6 – Deelname aan wedstrijden 
 
1. In geval wedstrijden in KNDSB-verband en bij de horende vereniging op 

één datum samenvallen, beslist de betrokken sporter of sportster, in 
overleg met zijn/haar horende vereniging en afdeling van de 
desbetreffende sporttak aan welke wedstrijd hij/zij meedoet. 

2. Een vereniging is verplicht de teams die zij voor de KNDSB-competitie 
heeft ingeschreven aan alle voor de competitie uitgeschreven wedstrijden 
te laten deelnemen. 

3. Een deelnemer, die zich voor de persoonlijke nationale kampioenschappen 
heeft ingeschreven, is verplicht aan alle daarvoor uitgeschreven 
wedstrijden deel te nemen. 

4. Iedere vereniging of persoonlijk lid is onderworpen aan de regels inzake 
de medische sportkeuring zoals door de TCD en/of afdeling van 
desbetreffende sporttak is opgesteld. 

5. Nieuwe leden van een vereniging moeten voldoen aan de medische 
keuring van de desbetreffende sporttak, vóórdat zij aan de wedstrijden als 
bedoeld in de artikelen 1.3, 1.4, 1,6, 1.7 en 1.9 mogen deelnemen. Bij 
overtreding hiervan wordt de vereniging een boete opgelegd.  

6. Iedere vereniging is verplicht haar speelgerechtigde speelsters en/of 
spelers af te staan aan de nationale selectie of vertegenwoordigende 
teams van de KNDSB. Deze verplichting geldt niet voor geschorste of 
geroyeerde leden van de vereniging. 

7. Een lid mag slechts voor een (1) vereniging deelnemen aan wedstrijden 
als bedoeld in de artikelen 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9 en 1.10.  

8. Geschorste of geroyeerde leden mogen niet deelnemen aan wedstrijden 
als bedoeld in de artikelen als bedoeld in de artikelen 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 
1.9 en 1.10.  

9. Voor een vereniging mag een speler/speelster van een lager team slechts 
twee (2) maal voor een hoger team uitkomen. Na de tweede maal wordt 
betrokken speler/speelster als teamlid van het hogere team beschouwd. 

10. Alleen voor internationale wedstrijden als bedoeld in de artikelen 1.7, 1.8 
en 1.10 mag de vereniging aan ten hoogste één (1) team, dat onvolledig 
is, een of meer spelers/speelsters van een andere KNDSB-vereniging 
toevoegen, mits wordt voldaan aan de onderstaande drie voorwaarden: 
10.1. Het wedstrijdreglement van het land, waar de wedstrijd wordt 

gespeeld, verzet zich hiertegen niet.  
10.2. Vóór de sluiting van de inschrijving is het team volledig. 
10.3. Wanneer het team ná de inschrijvingssluiting onvrijwillig niet 

volledig is, moet de vereniging toestemming krijgen van de 
afdeling van de desbetreffende sporttak. 

11. In geval van toepassing van lid 10 is de vereniging volledig 
verantwoordelijk voor het naleven van de in dit artikel genoemde 
voorwaarden. Om gebruik te kunnen maken van artikel 10 moet de 
vereniging toestemming vragen aan de afdeling van de desbetreffende 
sporttak met een opgave van de reden van de onvoltalligheid van het 
team en moet de vereniging een bedrag betalen aan de KNDSB. Dit 
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bedrag wordt nimmer teruggegeven wanneer de vereniging geen 
toestemming heeft gekregen. Het aantal personen, dat een vereniging aan 
een team mag toevoegen wordt door de afdeling van de desbetreffende 
sporttak bepaald. 

12. Voor elke sporttak die onder de vlag van de KNDSB wordt beoefend 
gelden bij wedstrijden de wedstrijdreglementen van de horende sportbond 
van de desbetreffende sporttak dan wel de specifieke 
afdelingsreglementen voor een sporttak, voor zover hiervan in dit 
reglement niet wordt afgeweken. De TCD en/of de afdeling van de 
desbetreffende sporttak past deze reglementen toe in de geest van de 
horende sportbond als het wedstrijden betreft als bedoeld in de artikelen 
1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9 en 1.10.  
 

Artikel 7 – Bijzondere gevallen rond de wedstrijden  
 
1. De KNDSB heeft verschillende sporttakken die het wedstrijdreglement van 

de horende sportbond volgen. Alle bijzondere gevallen zoals uitsluiting, 
terugtrekking, niet opkomen, verschijnen met een onvolledig team, 
deelname aan wedstrijden met een ongerechtige speler/speelster, 
voortijdig verlaten van het veld/de zaal/het bassin en dergelijke zijn in het 
wedstrijdreglement van de desbetreffende horende sportbond 
opgenomen.  

2. De TCD en/of afdeling van de desbetreffende sporttak kan besluiten een 
eigen wedstrijdreglement vast te stellen met daarbij behorende 
boetebedragen dan wel eigen boetebedragen vaststellen bij het niet 
naleven van nader aan te duiden onderdelen van het wedstrijdreglement 
van de horende bond.  

3. Indien de scheidsrechters 15 minuten na de officiële aanvangstijd van de 
wedstrijd nog niet aanwezig zijn, wordt door de afdeling van de 
desbetreffende sporttak conform de regels inzake hetzelfde onderwerp 
van de horende sportbond van de desbetreffende sporttak gehandeld. 

4. Indien de scheidsrechter genoodzaakt is de wedstrijd te staken wegens 
wangedrag van spelers, trainer of coach van een vereniging, wordt de 
wedstrijd voor die vereniging verloren verklaard. De wedstrijd wordt niet 
opnieuw vastgesteld. De betrokken vereniging wordt een boete opgelegd. 
Onder wangedrag vallen: het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel 
aan spelers en officials. 
 

Artikel 8 – Protesten  
 
1. Protesten, betrekking hebbende op een bepaalde wedstrijd, dienen binnen 

7 dagen na de wedstrijddatum schriftelijk bij de afdeling van 
desbetreffende sporttak te worden ingediend. Na ontvangst van het 
daaraan verbonden protestgeld wordt de zaak in behandeling genomen. 
Indien het protest wordt toegewezen, wordt het protestgeld terugbetaald. 
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2. Hoger beroep na een beslissing ten aanzien van een protest is mogelijk en 
wordt door de KNDSB-tuchtcommissie (art. 7 van statuten) in behandeling 
genomen.  

 
Artikel 9 – Nationale kampioenen 
 
Indien in een hele competitie: 

• twee of meer teams in aanmerking komen voor de nationale titel en 
• indien het behaalde aantal punten gelijk is en  
• als de secundaire criteria (doelsaldo enz.) eveneens onbeslist zijn,  

zal er een beslissing komen, die volgens de wedstrijdreglementen van de 
desbetreffende horende sportbond wordt bepaald. De daaruit voortkomende 
extra kosten, uitgezonderd de reiskosten, zijn voor rekening van de KNDSB. 

 
Artikel 10 – Overschrijving  

 
1. Na beëindigen van het lidmaatschap bij de vereniging is de gerechtigde 

speler verplicht een overschrijvingsformulier aan te vragen om lid van een 
andere vereniging te worden. 

2. Tussentijdse overschrijving van de ene naar de andere KNDSB vereniging 
kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend. Om te voorkomen dat 
er sprake zou kunnen zijn van ronselen teneinde het eigen clubniveau te 
verbeteren wordt de gevraagde overschrijving alleen verleend als er 
sprake is van: 
2.1. Liquidatie van eigen vereniging. 
2.2. Als de eigen vereniging niet meer is aangesloten bij de KNDSB.  

3. Tot de datum waarop de overschrijving ingaat, blijft de aanvrager 
gerechtigd voor de vereniging, die hij/zij wenst te verlaten, uit te komen. 

4. Een vereniging mag een speler die gerechtigd is uit te komen voor een 
andere vereniging in géén enkele wedstrijd laten spelen of aan haar 
training laten deelnemen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur 
van de vereniging waarvoor de speler/speelster gerechtigd is uit te 
komen. 

5. Indien de aanvrager niet gerechtigd (niet in bezit van lidmaatschapskaart) 
is te spelen voor de vereniging, die hij/zij wenst te verlaten, dan is deze 
niet verplicht een aanvraag tot overschrijving bij de KNDSB in te dienen 
om weer gerechtigd deel te nemen aan wedstrijden bij een nieuwe 
vereniging. 
 

Artikel 11 - Interlandwedstrijden 
 

1. De interlandwedstrijden worden voor een bepaalde sporttak van de 
KNDSB georganiseerd door de afdeling van desbetreffende sporttak. 

2. De afdeling van desbetreffende sporttak is verplicht de verenigingen, 
waarvan de geselecteerde sporters/sportsters lid zijn, op de hoogte te 
stellen van hun vertegenwoordiging in de nationale selectie. (Zie ook 
artikel 6 lid 6). 
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Artikel 12 – Algemene bepalingen 
 
1. Bij het niet op tijd verstrekken c.q. indienen van opgaven van teams of 

persoonlijke deelnemers door verenigingen in verband met de organisatie 
van wedstrijden als bedoeld in de artikelen 1.3 en 1.4 legt het 
hoofdbestuur, de TCD en/of de afdeling van de desbetreffende sporttak 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 2 op basis van dit 
reglement een geldboete op.  

2. Het is toegestaan aan de winnaar van een wedstrijd als bedoeld in de 
artikel 1.7 geldprijzen of prijzen in natura aan te bieden. Aan de 
deelnemers van een wedstrijd mag geen loon of loonderving uitbetaald 
worden. Reis- en verblijfkosten worden niet als loon beschouwd. De leden 
mogen de gewonnen prijzen of medailles niet voor geld van de hand 
doen.  

3. Bedankt een lid tijdens deelname aan de lopende competitie voor het 
lidmaatschap van een vereniging, dan kan hij niet voor een andere, bij de 
KNDSB aangesloten, vereniging uitkomen in dezelfde competitie voordat 
deze is afgelopen.  

4. Niet-Nederlanders, die in Nederland wonen, mits lid van de KNDSB, 
kunnen in alle wedstrijden uitkomen, behalve in wedstrijden als bedoeld in 
artikel 1.9 en in wedstrijden waarbij de Nederlandse nationaliteit verplicht 
is voorgeschreven om te kunnen deelnemen.  

5. Met uitzondering van de in de artikelen 1.1 en 1.2 genoemde wedstrijden  
is het de deelnemende leden niet toegestaan hun hoortoestellen te dragen 
in alle overige wedstrijden die onder de auspiciën staan van KNDSB, 
EDSO, ICSD, ICCD en/of WDGF 

6. Bij deelname aan de wedstrijden als bedoeld in de artikelen 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.8, 1.9 en 1.10, die onder auspiciën staan van KNDSB, EDSO, ICSD, 
ICCD en/of WDGF, moet het gehoorverlies minimaal 55 dB zijn (ICSD-
regel). Bij deelname aan wedstrijden als bedoeld in artikel 1.6 moet het 
gehoorverlies minimaal 57 dB zijn. 

7. Degene die een overtreding begaat als beschreven in de leden 2, 3, 4, 5 
en 6 van dit artikel, wordt als een niet-gerechtigde speler/speelster 
beschouwd. In dit geval kan het hoofdbestuur, de TCD en/of afdeling van 
de desbetreffende sporttak met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 
lid 2 op basis van dit reglement een geldboete en/of een strafmaatregel 
opleggen aan het betrokken individuele lid of de betrokken vereniging, 
voor wie het team of het individuele lid uitkomt.  

8. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de TCD en/of 
afdeling van de desbetreffende sporttak in de geest van de horende 
sportbonden voor de desbetreffende sporttak. 
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Boetetarieflijst 
 
In het onderstaande overzicht is het boetebedrag uitgedrukt in een aantal 
rekeneenheden. Jaarlijks kan het hoofdbestuur de hoogte van de 
rekeneenheid vaststellen.  
 
Artikelnr. Individueel Team Per geval 
 senioren jeugd   
3.4    4 
4.1    20 
4.2    10 
4.5    12 
5.1    8 
6.5    8 
7.4    40 
12.1 4 2 10  
12.5 2 1 4  
12.7    8 

 
Tarief rekeneenheid in 2016: € 2,50 
 
Algemene opmerkingen: 
1. Alle genoemde bedragen zijn minimumbedragen.  
2. Afdelingen kunnen eigen boetebedragen vaststellen (zie artikel 7 lid 2).  
3. Betaling van een opgelegde boete dient binnen een maand plaats te 

vinden. Indien de boete niet binnen deze termijn wordt betaald, wordt de 
boete verhoogd met een extra rekeneenheid voor elke week dat de boete 
niet is betaald. Als de boete na een aanmaning met een nieuwe 
betaaltermijn nog steeds niet is voldaan, wordt de vereniging of het 
individuele lid geschorst, totdat de boete alsnog is voldaan.  

 
 
 
 

 
 


