Algemene info
•• Voor meer informatie kun je contact
opnemen met het bestuur van
KNDSB Voetbal: voetbal@kndsb.nl
•• KNDSB Voetbal is een sport-afdeling
van de KNDSB. De KNDSB heeft
ook andere sporten,
zie www.kndsb.nl.
•• De minimale leeftijd om mee te
mogen doen aan de competitie(s)
is voor meisjes/vrouwen 14 jaar en
jongens/mannen 15 jaar. Indien een
speelster/speler jonger is, kan er
dispensatie worden aangevraagd.
•• Om mee te mogen spelen moet er
een gehoorverlies zijn van minimaal
55 decibel (dB) in het beste oor.
•• Om in aanmerking te komen voor
één van de nationale teams moet
je lid zijn van een horende club in
KNVB-verband en lid zijn van een
dovenclub.

KNDSB voetbal
KNDSB zaalvoetbal
www.kndsb.nl
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GDVV Martinistad uit Groningen
info@gdvvmartinistad.nl

ADSV uit Amsterdam
adsv.adam@gmail.com

DSV Catharijne`83 uit Utrecht
dsvcatharijne83@gmail.com

Nijmegen Black Eagles uit Nijmegen
nijmegenblackeagles@gmail.com

Voetbal is de populairste sport van Nederland. Vind je het leuk om met en
tegen andere doven en slechthorenden te voetballen? Dat kan bij ons.
Zaal- en veldvoetbalcompetities
KNDSB Voetbal organiseert zaal- en
veldvoetbalcompetities voor clubteams:
• Drie keer per jaar op zondag
zaalvoetbal-competitie en bekertoernooi over verschillende locaties
in Nederland, over verschillende
klassen. Mannen en vrouwen apart.
• Drie tot vier keer per jaar op zaterdag of zondag veldvoetbalcompetitie en bekertoernooi over
verschillende locaties in Nederland,
alleen voor mannen. Misschien later
ook voor vrouwen.
• In de toekomst kan er een
competitie voor jeugd komen.

Jeugd
KNDSB Voetbal organiseert een aantal
keren per jaar leuke voetbalactiviteiten
voor jeugd van 8 tot en met 16 jaar. Het
gaat meestal om een training en/of een
toernooi. Meedoen is gratis. Wil je weten
wanneer de volgende activiteit is en hoe
je je kunt aanmelden? Hou de website
en de Facebookpagina’s in de gaten!
Clubs
Nederland telt zeven dove voetbalclubs
in Nederland. Ben je al 14 jaar oud? Wil
je graag meedoen aan de zaalvoetbalof veldvoetbalcompetitie of misschien
wel aan allebei? Neem dan contact op
met de club van je keuze.

OLDI uit Rotterdam
oldirotterdam@gmail.com
ZBSD uit Bergen op Zoom
zaalvoetbal@zbsd.nl

Oranje
Hoop jij op een plek in een
Nederlands Doventeam? Wie weet
selecteert de bondscoach jou wel
als je goed voetbalt. Laat jij het zien
tijdens de dovencompetitie? Er zijn
3 verschillende Nederlandse teams:

••
••
••

FC Lighttown uit Eindhoven
info@lighttown.nl

Nederlands Doven
Mannenzaalvoetbalteam
Nederlands Doven
Vrouwenzaalvoetbalteam
Nederlands Doven
Mannenveldvoetbalelftal

