
Passend voetbalaanbod voor iedereen

VOETBALLEN BIJ EEN 
VOETBALVERENIGING

Dovenvoetbal wordt gespeeld 
door voetballers met een 

auditieve beperking.

VOOR 
WIE?

VOOR 
WIE?

TWEE TEAMS, 
ÉÉN BAL, 

TWEE GOALS

DOVENVOETBAL IS EEN 
MINIMAAL AANGEPASTE 
VOETBALVORM, MAAR 

HET IS EN BLIJFT 
VOETBAL

WAT IS EEN AUDITIEVE 
BEPERKING?

WAT IS EEN AUDITIEVE 
BEPERKING?

Je spreekt van een auditieve 
beperking als het horen beperkt 

is: doof, slechthorend 
of CI-dragend.

DOVENVOETBAL

KNDSB 
(Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond)

De KNDSB organiseert onder andere 
competities voor teams die enkel 
bestaan uit spelers met een auditieve 
beperking. Deze teams zijn 
aangesloten bij de KNDSB en niet bij 
de KNVB. De KNVB onderzoekt of zij 
deze competities kunnen integreren 
bij de KNVB.

•  Meer dan 1.4 miljoen Nederlanders 
     kampt met gehoorproblemen. Dat is 
     bijna 10% van alle Nederlanders! 

•  25% van de leeftijdscategorie 12-25   
     jaar heeft last van gehoorverlies.

SPELEN IN 
ORANJE?
Dat is mogelijk!  

Nederland heeft nationale veld- en 
zaalvoetbalteams voor zowel 

mannen als vrouwen.

WK & EK

WIST JE DAT?

Het is wel altijd mogelijk om met een 
auditieve beperking in een regulier 
team te spelen. De beperking is geen 
hindernis en mag ook geen hindernis 
zijn. Het is aan de club, het team en de 
coach dit te accepteren.

NORMAAL WAT NORMAAL KAN, 
SPECIAAL WAT SPECIAAL MOET

MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 
ALTIJD AANGEPAST VOETBALLEN?

HOE KAN EEN 
AUDITIEVE BEPERKING 

ER UIT ZIEN? 

Vanuit sociale integratie stimuleert de KNVB dat 
spelers met een auditieve beperking en/of teams 
aansluiten bij een reguliere voetbalvereniging.

Een auditieve beperking is niet direct 
zichtbaar. Een wedstrijd tussen twee 
teams is wel merkbaar: het is stiller, de 
klanken van de spelers wanneer er 
geroepen wordt en de gebarentaal die er 
gebruikt wordt.

www.knvb.nl/passendvoetbal

MEER WETEN OVER DOVENVOETBAL OF DE ANDERE AANGEPASTE VOETBALVORMEN? KIJK OP

SPELERS
•  Om voor dovenvoetbal in aanmerking 
    te komen mag er pas vanaf 55dB 
    'gehoord' worden.

•  In het dovenvoetbal wordt geen 
    onderscheid gemaakt tussen slechthorend 
    of doof, zolang er aan de voorwaarde van 
    55dB voldaan is.

SPELREGELS
Dovenvoetbal wordt gespeeld 
volgens de regels van de FIFA. 
Enkel de scheidsrechter past 

zich aan met zijn manier 
van communiceren. 

SPELREGELS


