Betreft: Vechtsportevenementen zonder bond
20 augustus 2019, Amsterdam
Geachte sportschoolhouder,
De Vechtsportautoriteit (VA) heeft meerdere malen geconstateerd dat er
vechtsportevenementen plaatsvinden (voornamelijk voor jeugd) zonder dat er een bond aanwezig is
die daarop toezicht houdt. Deze evenementen zijn vaak kleinschalig en worden gehouden onder een
noemer als: ‘demodag’, ‘clubkampioenschappen’, ‘clubtoernooi’, ‘sparringstoernooi’ etc.. Wij zien dit
als een zorgelijke ontwikkeling. Via deze brief wil de VA alle sportscholen op de criteria die wij
hanteren bij de organisatie van wedstrijden/evenementen. Als wedstrijden/evenementen niet
voldoen aan de kwaliteitscriteria, willen wij sportschoolhouders en trainers/ coaches wijzen op hun
verantwoordelijkheid om niet deel te nemen. De VA zal ook gemeenten attenderen op deze
ontwikkeling.
Wat verstaat de VA onder een vechtsportevenement?
Indien tenminste één van onderstaande criteria van toepassing is spreekt de VA over een
vechtsportevenement:
•
•
•
•
•

Meerdere sportscholen komen samen om vechters 1 op 1 te laten strijden tegen elkaar in de
ring/op de mat (ongeacht of er een uitslag is of niet)
Er zijn (externe) toeschouwers aanwezig op het vechtsportevenement
Er wordt reclame gemaakt voor het vechtsportevenement
Er is kaartverkoop voor het vechtsportevenement
‘Setting’ van een evenement zoals mensen die fungeren als scheidsrechter, jury, ringspeaker
etc.

Er moet bovendien altijd een vechtsportbond aanwezig zijn die auspiciën voert over dit evenement.
Dat moet een bond zijn die een convenant heeft afgesloten met de VA.
Voorbeelden van vrijgestelde evenementen: een bond is uiteraard niet nodig bij een reguliere
(openbare) training van uw sportschool waar andere sportscholen komen sparren tijdens de les. Ook
bent u niet verplicht een bond te betrekken bij uw vechtsportevenement als dit een volledig intern
evenement betreft met expliciet alleen leden van uw eigen sportschool. Zodra er externen
sportscholen en vechters betrokken worden bent u wel verplicht een bond te gebruiken.
Wij toetsen de kwaliteit van vechtsportevenementen aan een aantal criteria. Deze zijn te vinden in
de richtlijn voor full contact vechtsportevenementen. Zie www.vechtsportautoriteit.nl
Indien u van plan bent een vechtsportevenement te organiseren en u twijfelt of u hier een bond bij
moet betrekken, willen wij u vragen eerst contact met ons op te nemen via:
info@vechtsportautoriteit.nl. Indien u als sportschool uitgenodigd wordt voor een
vechtsportevenement en twijfelt of hier een officiële bond bij betrokken is, is het uw
verantwoordelijkheid als sportschoolhouder om dit te controleren. Bij twijfel kunt u ook de VA
raadplegen via bovengenoemd e-mailadres.

Waarom is het van belang dat er een bond de auspiciën voert over het vechtsportevenement?
Het is in het belang van een veilige, gezonde en gereguleerde vechtsportsector dat een bond de
auspiciën voert over het vechtsportevenement opdat onder meer de volgende zaken zijn verzekerd:
•

•
•
•

Een transparante en eerlijke registratie in het digitale Fightpassport om ervoor te zorgen dat
het fightrecord en de medische status actueel is (voor de veiligheid van de vechter zelf en die
van anderen);
De aanwezigheid van onafhankelijke en gelicenseerde scheidsrechters en juryleden;
De aanwezigheid van een ringarts (in het belang van de veiligheid van de vechters);
Toezicht en handhaving door de VA.

Sanctionering en handhaving
De VA zal vanaf nu met haar convenantpartners streng gaan optreden tegen organisatoren en
sportscholen die zonder bond evenementen organiseren die voldoen aan een van de
bovengenoemde criteria, of hier zelf aan mee doen. Voorbeelden van sanctionering vanuit de VA
zijn:
Overtreding
‘Onbewuste’ deelname of organisatie
vechtsportevenement zonder bond
‘Bewuste’ deelname aan vechtsportevenementen
zonder bond
‘Bewuste’ organisatie van vechtsportevenement
zonder bond

Sanctie
Berisping
Tenminste 1 tot 3 maanden uitsluiting van
de sportschool van de evenementen
Tenminste 3 tot 6 maanden uitsluiting van
de sportschool van de evenementen

Een dergelijke schorsing zal gelden bij alle actieve vechtsportbonden in Nederland. Daarnaast zal de
VA de gemeente waar de vechtsportschool is gevestigd op de hoogte brengen van deze onwenselijke
evenementen.
Een overtreding zal ook gevolgen hebben voor het in 2020 in te voeren landelijke keurmerk voor
vechtsportscholen.
Mocht u vragen hebben horen wij het uiteraard graag. Wij gaan er vanuit u via deze weg voldoende
te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

____________________
Het bestuur van de Vechtsportautoriteit, namens deze
Herbert Dekkers, voorzitter
Nederlandse Vechtsportautoriteit
De Nederlandse Vechtsportautoriteit (hierna: VA) is in 2017 door het ministerie van VWS in het leven geroepen om
de full contact vechtsporten kickboksen, thaiboksen en MMA beter te reguleren. De VA heeft dan ook als doel: het
bereiken en bewaken van een gereguleerde, gezonde en veilige vechtsportsector. Daarnaast is de VA een
onafhankelijk adviesorgaan voor alle gemeenten in Nederland.

