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De KNDSB en Naoberschap United van FC Emmen werken samen aan het 
realiseren van de participatie van het Nederlandse doven vrouwen 
zaalvoetbalteam aan het WK in Zwitserland in november 2019. Enerzijds in de 
samenwerking voor trainingen op locatie in Emmen en anderzijds in het 
aanbod om vrouwen te adopteren in de voorbereiding en het 
wereldkampioenschap. U leert over de KNDSB en Naoberschap United om 
vervolgens kennis te nemen van de sponsorpakketten om vrouwen te 
adopteren naar het WK in Zwitserland te gaan. 

 

KNDSB 
De Koninklijke Nederlandse Doven Sportbond 
(KNDSB) is het orgaan voor sport voor mensen met 
een auditieve beperking. De bond kent tussen de 
600 en 700 leden (landelijk) en de volgende 
sporten vallen er onder andere onder: voetbal, 
zaalvoetbal, volleybal, tennis, schaken en bowlen. 
 
Dove mensen sporten bij een club in de eigen 
omgeving en daarnaast ook bij een club voor 
doven. Dove mensen sporten dus eigenlijk meer 
dan gemiddelde horende sporters. Maar er zijn ook 
dove mensen die alleen bij een dove 
sportvereniging sporten vanwege het sociale 
aspect. Dove mensen hebben dus hun eigen 
sportverenigingen omdat ze in tegenstelling tot 
hun horende medesporters visuele 
communicatiemiddelen (gebarentaal, startvlaggen 
i.p.v. 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. Bij aanvang was dit ook zo. In de 
tussenperiode is  dovensport opgenomen geweest 
in Gehandicaptensport Nederland. De Koninklijke 
Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) is vanaf 1 
januari 2009 de sportorganisatie voor doven in 
Nederland. Nederland doet ook mee met de Deaf-
lympics, de Olympische spelen voor doven. 

 

(Zaal)voetbal bij de KNDSB 
De (zaal)voetbaltak is een groot onderdeel van de 
KNDSB en kent ongeveer 200 leden. Er wordt op 
landelijk, Europees en wereldniveau binnen de  
 
dovengemeenschap gespeeld. Zo is in december 
2018 zowel mannen en vrouwen Nederlands 
zaalvoetbalteam naar het EK in Finland afgereisd. 
De vrouwen hebben zich daar gekwalificeerd voor 
het WK in Zwitserland in november 2019. De 
mannen lopen dit helaas net mis. Driemaal per jaar 
is er op een zondag, ergens in het land, een hele 
dag zaalvoetbal competitie en zijn er 
bekerwedstrijden, de Pieter Schiltmanscup. Hier 
komen de vrouwen- en mannenteams tegen elkaar 
uit. Er zijn zeven clubs in het land: GDVV 
Martinistad, ADSV, ZBSD, FC Lighttown, DSV 
Catharijne ’83, Nijmegen Black Eagles, OLDI. Bij vier 
clubs is een damesteam aanwezig.  

De mannen kennen ook veldvoetbal. Driemaal per 
jaar worden competitiewedstrijden op een zondag 
ergens in het land georganiseerd en gespeeld. En 
dan is er een 4e speeldag, waar het bekertoernooi 
wordt gespeeld, de Herman Grudelbachcup. Veel 
van de mannen die meedoen bij zaalvoetbal, 
nemen ook deel aan de veldvoetbalcompetitie. 
Voor vrouwen veldvoetbal competitie spelen 
helaas te weinig dove meisjes en vrouwen in 
Nederland op het veld. Het is een wens om dit wel 
te realiseren. 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u 
mailen naar: 
voetbal@kndsb.nl  
en/of kijken op: 
www.kndsb.nl 

mailto:voetbal@kndsb.nl
http://www.kndsb.nl/
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Naoberschap United 
FC Emmen wil meer zijn dan alleen een voetbalclub 
en wil zich met de stichting Naoberschap1 United 
meer dan ooit profileren als een vereniging die een 
bijzondere plek inneemt in het 
verenigingslandschap.  
De club wil hiermee de mogelijkheden benutten 
van een lokale professionele voetbalorganisatie en 
de grote impact van voetbal gebruiken om 
aandacht te geven aan MVO-projecten. Projecten 
waarmee de medemens wordt geholpen.  
 
Met Naoberschap United wil FC Emmen activeren, 
verbinden en aanjagen. Maar het wil ook het 
bedrijfsleven de mogelijkheid geven om aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen te 
doen.  

 
 

 

 
Met de verzamelde gelden organiseert 
Naoberschap United maatschappelijke projecten.  
Van het begeleiden van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt naar een baan tot een 
eenzame ouder het gevoel geven dat hij of zij er 
nog steeds toe doet. Om het plaatje helemaal 
compleet te maken spelen spelers, trainers en 
medewerkers van FC Emmen een cruciale rol in de 
uitvoering. 
 
Naoberschap United herstelt de aloude Drentse 
waarden weer in ere en koppelt deze aan de vele 
mogelijkheden die FC Emmen als voetbalclub met 
haar achterban kan bieden op maatschappelijk 
gebied. Want een voetbalclub heeft immers een 
groot netwerk. Profvoetballers, vrijwilligers en 
bestuursleden van FC Emmen willen rolmodellen 
zijn en vinden dat ze een verantwoordelijkheid 
hebben in een veranderende wereld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
1 Naoberschap is het Drentse woord voor ‘burenhulp’ en dan 

van de allerbeste soort. Dat gaat verder dan ‘even helpen’. 

Beter vertaald is wellicht ‘zorg voor de naaste in de eigen 
omgeving’. Naoberschap was lange tijd volkomen 
vanzelfsprekend in de Drentse gemeenschap(pen) 
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Adopteer een vrouw voor het wereldkampioenschap 
 
 
De Nederlandse vrouwen hebben zich afgelopen jaar (2018) in Finland tijdens het EK gekwalificeerd voor het 
wereldkampioenschap in Zwitserland November 2019.  

 
Dat is natuurlijk te gek! 

 
Tegenstanders in de eerste ronde zijn: Rusland, Polen en Noorwegen. Onder andere Japan, De VS, Brazilië en 
Algerije hebben zich geplaatst en kunnen toekomstige tegenstanders zijn. Het WK is een intensief toernooi 
waar geen dag zonder wedstrijd plaatsvindt. Een goede voorbereiding en de beste omstandigheden tijdens 
het WK zijn dan ook heel belangrijk. En daar kunnen we alle hulp bij gebruiken! 
 
Wil jij – of je organisatie – het mogelijk maken dat de vrouwen naar het WK kunnen? En met een gedegen 
voorbereiding? Help je mee om de omstandigheden tijdens het WK zo goed en gezond mogelijk te maken? 
 

Check de sponsorpakketten en bepaal welke het beste past:  
 

Pakket Ingrediënten  In return Kosten  

Basis   Bijdrage voor reisvergoeding/ 
verblijf  

Bijdrage voor verzorging  

✓ Logo op de facebook pagina als partner  

✓ Melding op website KNDSB als partner  

✓ Vermelding in nieuwsberichten en andere communicatie 
uitingen 

✓ Foto met handtekening van speelster voor aan de muur bedrijf 

€ 2.000,-  

Medium  Bijdrage voor reisvergoeding/ 
verblijf  

Bijdrage voor verzorging 

Bijdrage voor vrije tijdstenue 
tijdens WK 

✓ Logo op de facebook pagina als partner  

✓ Melding op website KNDSB als partner  

✓ Vermelding in nieuwsberichten en andere communicatie 
uitingen 

✓ Foto met handtekening van speelster voor aan de muur bedrijf 

✓ Logo bedrijf op vrijetijdskleding van speelster 

✓ Exclusieve sponsor van deze speelster 

€ 3.000,-  

Luxe Bijdrage voor reisvergoeding/ 
verblijf  

Bijdrage voor verzorging 

Bijdrage voor vrije tijdstenue 
tijdens WK 

Contact tijdens het WK over 
ontwikkelingen (via PR afdeling) 

 

✓ Logo op de facebook pagina als partner  

✓ Melding op website KNDSB als partner  

✓ Vermelding in nieuwsberichten en andere communicatie 
uitingen 

✓ Foto met handtekening van speelster voor aan de muur bedrijf 

✓ Logo bedrijf op vrijetijdskleding van speelster 

✓ Exclusieve sponsor van deze speelster 

✓ Diner met speelster en bestuurslid KNDSB voorafgaand aan WK 

✓ Volgen van de speelster tijdens het WK middels (direct) (social) 
media  

✓ Welkom tijdens WK om wedstrijden bij te wonen, inclusief twee 
overnachtingen, ontbijt en diner in de omgeving van het WK 
(nader te bepalen) 

€ 4.000,- 
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Bijlage I – de zaalvoetbalvrouwen (voorafgaand aan selectie)  
 
 

Achternaam Voornaam Leeftijd sept. 2019 Woonplaats 

Bakker Anja 25 Leiden 

Bekooy Eline 20 Zoeterwoude 

Boers Tesse 14 Goor 

Brugman Myrthe 20 Groningen 

Chrisstoffels Isis 15 Haren 

Hartog Elisa 27 Beverwijk 

Jansen Henrianne 22 Apeldoorn 

Kieboom Claudia 28 Sleeuwijk 

Konijn Tessa 20 Opmeer 

Leming Bernice 19 Delfgaauw 

Nieborg Mariska 24 Utrecht 

Nout Sharon 24 Utrecht 

Stoel Amy 15 Zaandam 

Voeten Marieke 34 Waddinxveen 

Willenswaard, van Manouk 27 Leidschendam 

Zuidema Daniëlla 24 Wildervank 
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