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Voorwoord
‘’Een veelbewogen anderhalf jaar’’
Een veelbewogen eerste anderhalf jaar, waarin veel mooie hoogtepunten bereikt zijn voor de Nederlandse
Vechtsportautoriteit (hierna: VA) en vechtsportsector. Nog nooit deden zoveel mensen in Nederland aan de
full contact vechtsporten kickboksen, thaiboksen en MMA als nu bleek uit onderzoek van het RIVM. En dan
te bedenken dat veel sporters nog niet geregistreerd staan bij de officiële sportkoepel. Het aantal
kickboksers alleen al ligt inmiddels op zeker 65.000 in 2017, stelt het Mulier Instituut op basis van een
update van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het RIVM en het CBS. Dat was drie jaar geleden
nog 50.000.
Het onderzoeksinstituut nam de vechtsportsector in 2017 op verzoek van de regering onder de loep en
maakte een update van de cijfers. Die 65.000 is nog een veilige inschatting’’, zegt hoofdonderzoeker Agnes
Elling. Dit gegeven zorgt ervoor dat toezicht en handhaving vanuit de VA extra noodzakelijk zijn op deze
versnipperde sector.
De VA is een vervolg op het werk dat de stuurgroep Regulering full contact vechtsporten onder leiding van
de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan de afgelopen jaren heeft verricht. De autoriteit staat
voor het bereiken en bewaken van een gereguleerde, veilige, gezonde en goed georganiseerde
vechtsportsector. Zij richt zich op kickboksen, muay thaiboksen en Mixed Martial Arts (MMA).
Voorzitter bestuur, Herbert Dekkers
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1 VA Algemeen
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1.1

Wie zijn wij

De Nederlandse Vechtsportautoriteit (hierna VA) is een landelijke toezichthouder voor de full contact
vechtsportsector en richt zich specifiek op het reguleren van de full contact vechtsporten kickboksen,
muay thaiboksen en Mixed Martial Arts (MMA). Daarnaast fungeert de VA als onafhankelijk adviesorgaan
voor gemeenten m.b.t. deze full contact vechtsporten. De VA is expliciet geen bond en richt zich op sportoverstijgende maatregelen, die niet door onafhankelijke bonden en vechtsportorganisaties alleen kunnen
worden ingevuld en houdt daarnaast toezicht op de kwaliteit van de full contact vechtsportorganisaties, en
draagt zorg voor een adequate handhaving daarvan. De VA is ook geassocieerd lid van NOC*NSF.
De vechtsportsector is organisatorisch versnipperd en de huidige (zelf)regulering blijkt onvoldoende. De VA
is het vervolg op het werk dat de Stuurgroep Regulering full contact vechtsporten (vanuit NOC*NSF) vanaf
2014 heeft verricht. Dit naar aanleiding van meerdere vechtsportgala's die uit de hand waren gelopen.
Daarnaast bleek er sprake van verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld bij sommige
vechtsportevenementen. Ook waren er wedstrijden tussen kinderen zonder deskundige begeleiding. Er is al
jaren verdeeldheid in de sector. Het pedagogische beleid, de kwaliteit en veiligheid zijn daar niet bij gebaat.
Daarom heeft de sector zelf ook gepleit voor één centraal orgaan dat de regie moet voeren op de
belangrijkste onderwerpen. Met het instellen van de Nederlandse Vechtsportautoriteit is dit in 2017
gebeurd.

1.2

Doelstelling

De Nederlandse Vechtsportautoriteit heeft als doel 'het bereiken en bewaken van een gereguleerde,
gezonde, veilige en goed georganiseerde vechtsportsector'.

1.3

De taken

De Vechtsportautoriteit heeft een toezichthoudende rol en richt zich specifiek op het reguleren van de full
contact vechtsporten kickboksen, muay thaiboksen en Mixed Martial Arts (MMA).
In samenspraak met het de sector is in het voortraject een aantal maatregelen uitgewerkt die de VA samen
met de vechtsportsector en de overheid gaat uitvoeren. Deze vijf maatregelen moeten bijdragen aan een
verantwoorde en integere vechtsportbeoefening:
1

Eén richtlijn voor de organisatie van full contact vechtsportevenementen die alle promotors, bonden
en gemeenten hanteren

2

Het invoeren van een leeftijdsgrens voor wedstrijddeelname voor trappen en stoten naar het hoofd
bij de jeugd

3

Het invoeren van één uniform digitaal wedstrijdboekje ter bevordering van alle full contact
vechtsporters

4

Eén licentiesysteem voor promotors, trainers, coaches, juryleden, scheidsrechters en ringartsen

5

Het monitoren van de kwaliteit van de vechtsportscholen
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De Vechtsportautoriteit ontwikkelt en concretiseert deze maatregelen. Zij ziet erop toe dat de
vechtsportsector deze maatregelen adequaat toepast. Daarin werkt zij samen met de overheid en
vechtsportorganisaties.

Jaarverslag 2017 - 2018 ─ Nederlandse Vechtsportautoriteit

7

Foto:

2 Organisatiestructuur Nederlandse
Vechtsportautoriteit
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2.1

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Nederlandse Vechtsportautoriteit houdt toezicht op het bestuur en de
ontwikkelingen binnen de sector. De leden komen uit de overheid- en sportsector. De leden van de Raad
van Toezicht zijn:
•

Onno van Veldhuizen (voorzitter RvT), burgemeester van Enschede

•

Jan Loorbach, advocaat, sportbestuurder en voormalig topsporter

2.2

Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Vechtsportautoriteit bestaat uit onafhankelijke leden die affiniteit en
ervaring hebben met openbaar bestuur, toezicht (vecht)sport, veiligheid en gezondheid. Het bestuur
bestaat uit:
•

Herbert Dekkers (voorzitter), manager Omgevingsdienst

•

Peter Kwint, tweede Kamerlid SP

•

Bas Pijnenburg, Orthopedisch chirurg

•

Marcel Scholtes, senior onderzoeker ministerie van Justitie en Veiligheid

•

Diederik van Omme, advocaat

•

Eric Lagendijk, zelfstandig consultant

Het bestuur wordt ondersteund door het managementbureau van de Nederlandse Vechtsportautoriteit, dat
geleid wordt door de manager. Daarnaast heeft de Nederlandse Vechtsportautoriteit een auditteam dat
bestaat uit ca. 15 onafhankelijke vrijwillige auditors.

2.3

Commissies Nederlandse Vechtsportautoriteit

Om de Nederlandse Vechtsportautoriteit te ondersteunen, is een aantal commissies in het leven geroepen
bestaand uit betrokken experts uit verschillende vakgebieden van de sector. Deze commissies zijn bedoeld
om op langere termijn aandacht te geven aan specifieke onderwerpen en het bestuur daarover van advies
te voorzien. De commissies komen gemiddeld zo'n drie keer per jaar samen en bestaat alleen uit
vrijwilligers.
De vijf commissies zijn:
1

Evenementen en gala's

2

Medisch en gezond

3

Kwaliteit en licenties

4

Technische commissie

5

Organisatie en communicatie
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3 Ingevoerde maatregelen
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3.1

Maatregel 1: Eén richtlijn voor de organisatie van full contact

vechtsportevenementen die alle promotors, bonden en gemeenten hanteren
Vooraf
De full contact vechtsporten kickboksen, thaiboksen en Mixed Martial Arts (MMA) zijn de afgelopen jaren
steeds populairder geworden. Deze sporten hebben een grote maatschappelijke waarde omdat ze onder
deskundige begeleiding in positieve zin bijdragen aan een goed opvoedingsklimaat, een gezonde leefstijl en
sociale binding. De sector kent echter ook een aantal problemen die aanleiding geven tot alertheid bij
overheden en toezichthoudende instanties. Er is niet één bond die de hele sector vertegenwoordigt. Een
aantal kleinere organisaties geeft zich uit als vertegenwoordiger van de sector en laat
vechtsportevenementen (gala's) organiseren van soms bedenkelijk niveau. Dit uit zich bijvoorbeeld in een
onveilige omgeving met organisatoren zonder bevoegdheid, sportkader zonder diploma en soms ook een
relatie met ‘de’ criminaliteit. Met één richtlijn voor de organisatie van full contact vechtsportevenementen
willen wij gemeenten, met name de portefeuilles sport, openbare orde en veiligheid en vergunningenbeleid,
een handreiking doen. Een handreiking die inzicht geeft in de reguleringsmogelijkheden die voorhanden
zijn. Zodat er uiteindelijke sprake is van veilige, kwalitatief goed georganiseerde vechtsportgala's waarin de
sporter centraal staat.
Implementatie handreiking organisatie van full contact vechtsportevenementen
Vanaf najaar 2017 heeft de Nederlandse Vechtsportautoriteit de 'Richtlijn voor vechtsportevenementen' in
de openbaarheid gebracht. Deze richtlijn heeft tot doel de kwaliteit van vechtsportgala's te vergroten en te
waarborgen, onder meer door duidelijke afspraken te maken tussen gemeenten en vechtsportsector. Het is
voor alle partijen het beste als gemeenten en sector hier op eenzelfde wijze tegenaan kijken: met veiligheid,
gezondheid, goed pedagogisch klimaat en kwaliteit als kernbegrippen. De richtlijn is enerzijds bedoeld als
checklist voor evenementorganisatoren (promotors, bonden) en anderzijds als toets voor gemeenten in het
kader van het vergunningenbeleid. De richtlijn voor evenementen is bij alle gemeenten in Nederland onder
de aandacht gebracht in samenwerking met de VNG, VSG en NOC*NSF. De richtlijn voor
vechtsportevenementen is tot stand gekomen in overleg met verschillende stakeholders zoals NOC*NSF,
vechtsportbonden, VNG, VSG, promotors en gemeenten.
In de richtlijn voor vechtsportevenementen zit een checklist waarin zes belangrijke onderdelen voor het
vechtsportevenement ter spraken komen en daarbij verschillende aandachtspunten genoemd worden. Het
gaat hierbij om de volgende onderwerpen:
1

Financiële transparantie

2

Openbare orde en veiligheid

3

Gezondheid sporters

4

Fair Play

5

Good Governance

6

Sociaal pedagogisch klimaat
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De pomotors en bonden van de evenementen zijn door middel van een convenant met de Nederlandse
Vechtsportautoriteit gehouden aan de richtlijn voor evenementen.
Auditteam
Om in de praktijk te toetsen of de vechtsportevenementen ook daadwerkelijk voldoen aan de gemaakte
afspraken is sinds begin 2018 een auditteam van de Nederlandse Vechtsportautoriteit actief. Dit auditteam
bezoekt steekproefsgewijs de full contact vechtsportevenementen door het hele land. Zij beoordeelt
daarbij onafhankelijk of de richtlijn voor vechtsportevenementen adequaat in de praktijk wordt gebracht. Dit
uiteraard om de kwaliteit van vechtsportevenementen (waar nodig) nog meer te verbeteren. Het auditteam
bestaat uit 15 onafhankelijke auditors met een handhaving achtergrond en affiniteit met vechtsport en die
een vrijwilligersvergoeding per audit ontvangen.
Eerste jaar auditteam VA
In 2018 heeft het auditteam in totaal 30 evenementen bezocht en beoordeeld, met in grote lijnen positieve
uitkomsten. De VA heeft een bezoek gebracht aan evenementen van alle actieve bonden in Nederland. De
audits vinden altijd plaats in samenwerking met de gemeente. Gemeenten geven unaniem aan blij te zijn
met de audits van de VA, en zien dit dan ook als een meerwaarde. Op deze manier raken gemeenten meer
betrokken bij vechtsport. De VA heeft uiteraard de uitkomsten van het eerste jaar geëvalueerd. Zo is met
elkaar besproken hoe de kwaliteit en het proces van de audits verbeterd kunnen worden. Beoordelen we de
goede onderwerpen van elk evenement, en doen we dat op een betrouwbare, transparante en zuivere
manier?
Daarnaast zijn de toekomstplannen voor 2019 en volgende jaren besproken. We hebben daarin ook meer
recente maatregelen en ontwikkelingen tegen het licht gehouden. Ook in 2019 gaat de VA weer 30 audits
uitvoeren. Anders dan in 2018 gaat de VA ook een aantal onaangekondigde audits houden.
Hieronder treft u een overzicht van twee van de zes beoordeelde onderwerpen van de audits in 2018:
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3.2

Maatregel 2: Het invoeren van een leeftijdsgrens voor wedstrijddeelname voor
trappen en stoten naar het hoofd bij de jeugd

Historisch: verbod op trappen en stoten naar het hoofd voor vechtsporters onder de 18
Amsterdam, 9 november 2017
Vanaf 1 januari 2020 is het voor kickboksers, thaiboksers en MMA-beoefenaren onder de 18 jaar in
Nederland niet langer toegestaan te trappen en te stoten naar het hoofd. De Nederlandse
Vechtsportautoriteit voert deze maatregel per 1 januari aanstaande gefaseerd in. Per 1 januari 2018 geldt
dit verbod voor jongeren onder de 16 jaar en per 1 januari 2019 voor jongeren onder de 17 jaar. Ook is er
per 1 januari 2018 een ondergrens vastgesteld zodat kinderen pas vanaf 10 jaar de ring in mogen, en zijn
MMA- wedstrijden pas toegestaan vanaf 18 jaar.
Trappen en stoten naar het hoofd is schadelijk voor de gezondheid van vechtsporters. Onderzoek naar de
gezondheidseffecten wijst uit dat niet alleen een knock-out leidt tot hersenschade, maar dat ook het keer
op keer raken van het hoofd de hersenfunctie aantast. Bovendien blijkt dat zowel op korte als lange termijn
gezondheidseffecten optreden als gevolg van deze impact op het hoofd. Het gaat daarbij in het bijzonder
om vergeetachtigheid, duizeligheid, aantasting van het spraakvermogen en hogere kans op vervroegde
intreding van Parkinson, Alzheimer en dementie.
Ringarts en bestuurslid Bas Pijnenburg: "Dit is een historische stap voor het kickboksen, thaiboksen en MMA
in Nederland. Wij zijn sinds jaar en dag het land van de grote vechtsportkampioenen, maar hebben ook een
verantwoordelijkheid als gidsland in de ontwikkeling van deze sporten. Die maken we hiermee waar door de
gezondheid van sporters voorop te stellen."
De Vechtsportautoriteit heeft gekozen voor een leeftijdsgrens van 18 jaar, omdat dit de leeftijd is waarop
jongeren voor de wet zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuzes en geacht worden de consequenties van
hun beslissingen te overzien. Bovendien wijzen medici erop dat (frequente) hersenschuddingen op jonge
leeftijd nog schadelijker zijn dan op latere leeftijd, omdat juist op jonge leeftijd de hersenen nog volop in
ontwikkeling zijn.
Ernesto Hoost, voormalig viervoudig K1 – kampioen: "Het is goed dat er eindelijk één lijn wordt getrokken
tussen verschillende organisaties die zich met wedstrijden en regels bezig houden. Ik ben pas op mijn
18e begonnen met wedstrijden en toch uitgegroeid tot meervoudig wereldkampioen. Het is maar de vraag
of dat gelukt was als ik voor die tijd tegen klappen op mijn hoofd was aangelopen".
De Vechtsportautoriteit houdt toezicht op de handhaving van deze maatregel door vechtsportgala's te
bezoeken. Daarnaast komt zij in actie op basis van meldingen. Gemeenten wordt geadviseerd alleen
evenementenvergunningen af te geven aan organisatoren die zich onder meer aan deze maatregel
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houden. Dit is nodig omdat verschillende bonden en organisatoren uiteenlopende regels en
leeftijdsindelingen hanteren.
Media aandacht implementatie leeftijdsgrens
Naar aanleiding van de implementatie van de leeftijdsgrens is er erg veel landelijke media aandacht geweest
voor dit onderwerp. Zo is dit onderwerp o.a. voorbij gekomen bij: NOS, Telegraaf, RTL, Hart van Nederland,
NU.nl, Metro, en daarnaast bij verschillende gezondheidsorganisaties en uiteraard alle vechtsportmedia.
Daarnaast zijn er nog items geweest tijdens het jeugdjournaal, NOS Journaal, Pauw en Hart van Nederland.
Gevolgen implementering leeftijdsgrens
De vechtsportsector geeft aan blij te zijn dat in Nederland nu één lijn wordt getrokken bij de verschillende
organisaties die zich met de wedstrijdregels bezig houden. Ook heeft de VA kennis genomen van het feit
dat er in andere landen en sporten nu ook actief gekeken wordt naar de implementatie van een
leeftijdsgrens, omdat er steeds meer duidelijkheid komt over en onderzoeken zijn naar het effect van
impact op de hersenen. Uiteraard volgt de VA deze ontwikkelingen op de voet en moedigen wij deze
ontwikkelingen aan.

3.3

Maatregel 3: Het invoeren van één uniform digitaal wedstrijdboekje ter bevordering
van alle full contact vechtsporters

Aanleiding Fightpassport
De Nederlandse Vechtsportautoriteit is in het leven geroepen om de full contact vechtsporten te reguleren.
De VA richt zich op sport-overstijgende maatregelen, die niet door onafhankelijke bonden en
vechtsportorganisaties alleen kunnen worden uitgevoerd. In de full contact vechtsporten heb je
verschillende bonden en organisaties die evenementen organiseren en begeleiden. Afgelopen jaren was er
nooit een eenduidig overzicht van de actuele status (ook niet in medisch opzicht) van elke wedstrijdvechter.
Zo zou theoretisch gezien een vechter die knock-out is gegaan of geschorst is bij de ene bond, bij de andere
bond gewoon mee kunnen doen aan wedstrijden. Ook was er geen eenduidig overzicht van hoeveel
wedstrijden iemand nou heeft gevochten. Dit betekent dat een zeer ervaren sporter tegen een veel minder
ervaren sporter zou kunnen komen te staan, wat pedagogisch en medisch niet wenselijk is.
Om dergelijke situaties tegen te gaan, heeft de VA het zogeheten Fightpassport ontwikkeld. Het
Fightpassport is een uniform, digitaal systeem dat fungeert als wedstrijdboekje voor alle kickboksers, muay
thaiboksers en Mixed Martial Arts beoefenaars. Alle organisaties (bonden) die auspiciën verlenen over de
evenementen in Nederland zullen dit systeem gebruiken, waardoor er een duidelijk overzicht is van de
geschiedenis en actuele status - ook in medisch opzicht- van elke wedstrijdvechter. Het uniforme digitale
wedstrijdboekje heeft tot doel om de veiligheid en gezondheid van de vechtsporters te vergroten.
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Eerste pilot digitaal Fightpassport
Op 17 februari 2018 heeft de Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) een eerste pilot uitgevoerd met het
digitale wedstrijdboekje, het zogeheten ‘Fightpassport’. De maanden daarvoor heeft de VA in samenwerking
met REM Automatisering hard gewerkt aan het Fightpassport. Uiteraard is in het nieuwe systeem rekening
gehouden met de verschillende rechten per gebruiker en daarnaast met de nieuwe aangescherpte privacy
wetgeving die dit jaar zal worden ingevoerd.
Het Fightpassport is op het Road2Victory-evenement in Hoogwoud onder de auspiciën van de Sectie
Ringcontactsporten FOG voor het eerst in de praktijk getest. De Vechtsportautoriteit kijkt terug op een
geslaagde eerste pilot met het Fightpassport. In 2018 zal de VA meer pilots in de praktijk gaan uitvoeren
met het Fightpassport tijdens evenementen. Daarmee zullen eventuele kinderziektes in het systeem zoveel
mogelijk worden verholpen.
Lancering Fightpassport volgende stap tegen problemen in de ring
Amsterdam, 23 mei 2018
Met een forse dreun tegen een kermisboksbal was het Roël Mannaart, kersverse K1 wereldkampioen
zwaargewicht, die als eerste vechtsporter zijn digitale Fightpassport opende. De Nederlandse
Vechtsportautoriteit heeft samen met de vechtsportsector een digitaal datasysteem ontwikkeld waar alle
kickboksers, thaiboksers en Mixed Martial Arts-vechters, en de bonden waarbij zij zijn aangesloten, gebruik
van gaan maken. Iedere vechtsporter heeft uiterlijk 1 januari 2019 een digitaal Fightpassport waarop zijn
persoonlijke gegevens, wedstrijdresultaten, medische toestand en eventuele schorsingen of sancties
vermeld staan.

K1 kampioen Roël Mannaart:
“Dit maakt in één keer een eind aan alle onduidelijke rompslomp met die papieren
boekjes. Daardoor wist je soms niet eens precies tegen wie je echt stond te vechten.
Hopelijk is dit een opstap naar het uniformeren van alle regels en afspraken van alle
partijen.’’

“Samen met de vechters en bonden staan wij voor een veilige sport. Daarom hebben we samen met de
sport dit Fightpassport ontwikkeld”, aldus Herbert Dekkers, voorzitter van de Vechtsportautoriteit. “Op deze
manier weet je tegen wie je vecht en kunnen we ervoor zorgen dat vechters met een blessure of schorsing
niet alsnog bij een andere bond de ring in gaan.’
Het Fightpassport maakt het voor organisatoren makkelijker om in te schatten of twee vechters aan elkaar
gewaagd zijn en of een atleet medisch gezien fit to fight is. In de huidige situatie zijn er vechtsporters met

Jaarverslag 2017 - 2018 ─ Nederlandse Vechtsportautoriteit

18

wel zeven vechtsportboekjes op zak. De vechtsportsector onderkent dit probleem al geruime tijd. De meest
voorkomende gevolgen hiervan zijn onervaren vechtsporters die uitkomen tegen ervaren atleten, en
vechtsporters die in de ring staan terwijl zij niet lang daarvoor knock-out zijn gegaan bij een andere bond. In
het nieuwe systeem – dat alleen door artsen en bondsfunctionarissen mag worden geraadpleegd en
bewerkt – wordt dit voorkomen. Staat het Fightpassport van de vechtsporter op groen, dan mag hij of zij
vechten, staat het Fightpassport op rood, dan mag de sporter de ring niet in.

Persbericht december 2018 Fightpassport
Het is zover, het uniforme digitale wedstrijdboekje, één van de hoofdmaatregelen uit het
reguleringsplan is ‘startklaar’. Het jaar 2018 was nog een test- en trainingsjaar waarin de bonden kennis
hebben gemaakt met het digitale Fightpassport en het systeem daarachter. De Nederlandse
Vechtsportautoriteit heeft dankbaar gebruik kunnen maken van deze eerste ervaringen.
De sector is er klaar voor om het uniforme digitale wedstrijdboekje echt in gebruik te nemen. Vanaf
januari 2019 zijn alle bonden eraan gehouden om het Fightpassport toe te passen. Het Fightpassport is
een digitaal systeem in een online Cloud, dat actief gebruikt gaat worden door de bonden en de
ringartsen.
Daarnaast krijgt de vechter zelf ook een inlog in het digitale systeem om zijn actuele status en record te
kunnen inzien. In het digitale Fightpassport is uiteraard volledig rekening gehouden met de nieuwe
privacywetgeving die per 25 mei 2018 van kracht is.
Samenhangend met het Fightpassport zal er ook één gezamenlijk tuchtrecht gehanteerd gaan worden
door alle bonden zodat er ook éénduidigheid komt in de schorsingen. Het Fightpassport zal het
makkelijker maken om in te schatten of twee vechters aan elkaar gewaagd zijn en of vechters medisch
gezien ‘fit to fight’ zijn. In de huidige situatie is er helaas geen eenduidig overzicht van de actuele status
van een vechter. De vechtsportsector onderkent dit probleem al geruime tijd. De meest voorkomende
gevolgen hiervan zijn onervaren vechtsporters die uitkomen tegen ervaren vechters, en vechtsporters
die in de ring staan terwijl zij niet lang daarvoor knock-out zijn gegaan bij een andere bond. Met het
nieuwe uniforme en algemeen geldende systeem wordt dit voorkomen. Staat het Fightpassport van de
vechtsporter op groen, dan mag hij of zij vechten, staat het Fightpassport op rood, dan mag de vechter
de ring niet in.
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3.4

Maatregel 4: Eén licentiesysteem voor promotors, trainers, coaches, juryleden,
scheidsrechters en ringartsen

Persbericht december 2018 Nederlandse Vechtsportautoriteit introduceert één licentiesysteem
De Nederlandse Vechtsportautoriteit heeft één licentiesysteem ontwikkeld om de full
contactvechtsporten kickboksen, muay thaiboksen en Mixed Martial Arts (MMA) kwalitatief nog sterker
te maken en beter te reguleren. Dit licentiesysteem moet er vanaf januari 2019 voor zorgen dat alle
functies in de vechtsportwereld door deskundig opgeleide personen worden uitgevoerd. Dit gaat gelden
voor trainers/coaches, scheidsrechters, juryleden en ringartsen. De Vechtsportautoriteit geeft alleen
licenties uit als het sportkader geschoold is binnen de kwalificatiestructuur sport (KSS) van sportkoepel
NOC*NSF. De vechtsportbonden moeten gaan zorgen dat zij hun sportkader adequaat opleiden. Dit zal
de Vechtsportautoriteit in samenwerking met de NOC*NSF/ASK (academie voor sportkader) gaan
toetsen.
Ook alle organisatoren van vechtsportevenementen, zogenaamde promotors, krijgen te maken met dit
licentiesysteem. Alleen promotors die een promotorsovereenkomst aangaan komen in aanmerking
voor een licentie die vereist is om een vechtsportevenement te organiseren.
De Vechtsportautoriteit stimuleert bonden om kaderopleidingen te verzorgen. Op die manier gaat het
kwaliteitsniveau van de vechtsportsector omhoog. Zo heeft de Vechtsportautoriteit ruimte aangeboden
aan verschillende bonden om gezamenlijk kennis uit te wisselen tussen juryleden en scheidsrechters.
De bonden zijn voornemens om hier dan ook een vervolg aan te geven door samen een opleiding voor
scheidsrechters en juryleden op te zetten welke de Vechtsportautoriteit vervolgens in samenwerking
met NOC*NSF/ASK zal gaan toetsen.
De medische commissie van de Vechtsportautoriteit is momenteel bezig om een jaarlijkse
bijscholingscursus voor de actieve ringartsen op te zetten.
Samenwerking is het sleutelwoord, want de sector is lange tijd verdeeld geweest. De bereidheid om
gezamenlijk te streven naar een nog veiligere, gezondere en gereguleerde vechtsportsector is groot. De
Vechtsportautoriteit bevordert dit door zich te laten voeden met commissies van deskundigen uit de
vechtsportsector, en door zijn aansluiting bij NOC*NSF als geassocieerd lid. Uiteindelijk hebben we
hetzelfde doel: een aantrekkelijke, sterke vechtsportsector waar we met plezier sporten en met zijn allen
trots op kunnen zijn.

Jaarverslag 2017 - 2018 ─ Nederlandse Vechtsportautoriteit

20

3.5

Maatregel 5: Het monitoren van de kwaliteit van de vechtsportscholen

Aanleiding
Een goed georganiseerde en veilige vechtsport begint bij de vechtsportscholen.
Hier worden de pedagogische waarden van de vechtsport voor een breed publiek ingezet én de
kampioenen van morgen getraind. Voor individuele vechtsportscholen en voor de sector in algemene zin is
het belangrijk dat goede vechtsportscholen zich in dit veld kunnen onderscheiden. Lokale profilering draagt
bij aan het nationale imago van de vechtsporten.
Keurmerk
Met een keurmerk voor vechtsportscholen is het straks mogelijk om de kwaliteit van vechtsportaanbieders
vast te stellen en naar buiten te brengen, zodat (potentiële) samenwerkingspartners, vechtsporters en
belangstellenden, en ook de overheid weten met wie zij te maken hebben. Een keurmerk geeft lading aan
het gewenste beeld dat we bij een vechtsportschool hebben. Op deze manier worden vechtsportscholen
gestimuleerd op een veilige en pedagogisch verantwoorde wijze met vechtsport om te gaan en is daarmee
tegelijkertijd voor externe partijen zoals ouders en gemeenten duidelijk wat de ‘goede’ vechtsportscholen
zijn.
Het keurmerk voor vechtsportscholen richt zich primair op vijf thema’s:
1

Accommodatie en materialen

2

Gezondheid

3

Sporttechnisch kader

4

Gedragsregels en omgangsnormen

5

Aanpak grensoverschrijdend gedrag: handhaving en sanctionering

Het keurmerk is onlosmakelijk verbonden aan het licentiesysteem (zie hierna). Elke vechtsportschool dient
bijvoorbeeld over minimaal één gelicenseerde trainer te beschikken om in aanmerking te komen voor een
keurmerk.
Op termijn - en bij bewezen succes en voldoende noodzaak - kan het keurmerk zich verder ontwikkelen en
ook eisen stellen op het gebied van:
•

De kwaliteit van de lesprogramma’s

•

Maatschappelijke betrokkenheid

•

Zorg voor gezondheid en persoonlijke verzorging

Het is goed denkbaar dat deze aspecten op termijn aan het keurmerk worden toegevoegd en/of dat er op
dat moment meerdere niveaus van het keurmerk ontstaan.
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De Vechtsportautoriteit is eigenaar van het keurmerk. Zij verstrekt het keurmerk aan vechtsportscholen op
voorwaarde dat zij een positieve audit hebben ondergaan en aangesloten zijn bij een bij de
Vechtsportautoriteit aangesloten sportbond. De vechtsportscholen worden in opdracht van de
Vechtsportautoriteit periodiek gekeurd door een onafhankelijke partij om te garanderen dat het niveau van
het keurmerk gehandhaafd blijft.
De Vechtsportautoriteit geeft in haar communicatie ruchtbaarheid en aanzien aan het keurmerk, waardoor
het van waarde wordt voor de vechtsportscholen. Daarnaast speelt het keurmerk een belangrijke rol in de
relatie tussen vechtsportschool en gemeente. Idealiter verbinden gemeenten zaken met betrekking tot
samenwerking, subsidiëring en toekenning van vergunningen (voor bijvoorbeeld evenementen) aan het al
dan niet hebben van een keurmerk.
De audit en periodieke keuring voor verstrekking van het keurmerk wordt in opdracht van de
Vechtsportautoriteit uitgevoerd door een onafhankelijk orgaan of een team van onafhankelijke auditors.
Hierbij wordt gezocht naar een praktische en betaalbare oplossing, die recht doet aan de onafhankelijkheid
die een dergelijke audit met zich mee moet brengen. De auditors brengen verslag uit aan de
Vechtsportautoriteit die op basis van dit verslag een keurmerk verstrekt, verlengt of intrekt.
Strategie en implementatie keurmerk
De VA heeft de jaren 2017 en 2018 gebruikt om in samenwerking met de verschillende stakeholders
inzichtelijk te krijgen wat de belangrijkste vereisten zijn voor het keurmerk. Vanaf 2019 zal een student een
onderzoek doen bij de VA naar het aantal vechtsportscholen in Nederland en zal daarnaast meer draagvlak
creëren voor het landelijke keurmerk. Verder zal de VA 2019 gebruiken om alle eisen voor het keurmerk en
de bijbehorende implementatiestrategie nader te specificeren. De VA streeft er naar met ingang van 1
januari 2020 het landelijke keurmerk te introduceren.
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4 Overige ontwikkelingen
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4.1

1-jarig bestaan Nederlandse Vechtsportautoriteit

Na een jaar volwaardig aan de slag te zijn, maakte de Vechtsportautoriteit samen met een delegatie
Kamerleden en afgevaardigden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF en de
gemeente Amsterdam tijdens GLORY 59 in de Johan Cruyff Arena de balans op. De autoriteit – die werd
opgericht in reactie op breed geconstateerde misstanden in de vechtsportsector – voerde in een jaar onder
meer een richtlijn in om slaan en schoppen naar het hoofd bij minderjarigen te verbieden, en scherpte de
eisen qua medische veiligheid en financiële integriteit van vechtsportevenementen aan.
Het opzetten van een overkoepelend orgaan dat toezicht houdt op kickboksen, thaiboksen en MMA is een
oude wens van verschillende vechtsportcoryfeeën uit het verleden zoals Remy Bonjasky, Ernesto Hoost en
Marloes Coenen. Het kwam in een stroomversnelling toen in antwoord op incidenten op kickboksevenementen medio 2010 steeds meer gemeenten de sport de rug toekeerden. Verandering was nodig, de
vechtsportwereld moest professionaliseren en ongewenste figuren eruit werken.
Na een jaar zijn naast de eerder genoemde maatregelen nog meer belangrijke stappen gezet. Zo is een
actief team van auditors zo’n 30 keer per jaar op stap om evenementen te bezoeken en te kijken of de
strengere regels voor evenementen ook daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.
De bereidheid om gezamenlijk te streven naar een nog veiligere, gezondere en gereguleerde
vechtsportsector is groot. De sector slaat ook zelf de handen ineen en zoekt samenwerking, zoals bij het
verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen. De Vechtsportautoriteit stimuleert dit door zich te laten
voeden door commissies van deskundigen uit de sector, en door aansluiting te vinden bij NOC*NSF als
geassocieerd lid. Dit moet de komende jaren leiden tot een beter opgeleid sportkader, een licentiesysteem
voor alle trainers en kaderleden en kwalitatief sterke sportscholen. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel:
een aantrekkelijke, sterke vechtsportsector waar we met plezier sporten en met zijn allen trots op kunnen
zijn.

4.2

Onafhankelijk adviesorgaan gemeenten

Naast het zelf proactief benaderen en adviseren van gemeenten over de full contact
vechtsportevenementen wordt er door gemeenten ook vaak contact opgenomen met de VA voor
onafhankelijk advies over de full contact vechtsporten. Zo heeft de VA in 2017 en 2018 met ruim 70
gemeenten contact gehad en hen van advies voorzien. Gemeenten geven unaniem aan blij te zijn met het
onafhankelijke advies en de ondersteuning hierover van de VA. Zo ook de gemeente Amsterdam:

“Voor de gemeente Amsterdam is de Vechtsportautoriteit een betrouwbare en
proactieve partner in het streven naar een gezond, veilig en inclusief (vecht)sport
klimaat. De kennis van het veld, het uitgebreide netwerk en flexibiliteit in de
zoektocht naar oplossingen helpt ons de vechtsporten goed in te passen in de
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Amsterdamse sport, enerzijds waar het gaat om het stimuleren van sport en
bewegen en daarnaast om vervelende uitwassen te lijf te gaan en te voorkomen.”
Mounir Dadi (Gemeente Amsterdam)

4.3

Doping en tuchtrecht

Voor de full contact vechtsporten kickboksen, thaiboksen en MMA is er bij de start van de Nederlandse
Vechtsportautoriteit (nog) geen dopingbeleid in Nederland. Uiteraard is dopingbeleid een belangrijke stap
richting een veilige, gezonde en reguleerde vechtsportsector. Daarom heeft de Nederlandse
Vechtsportautoriteit vanaf de start direct contact gezocht met de Nederlandse Dopingautoriteit om
gezamenlijk te kijken naar een mogelijke implementatie. In 2018 is de VA actief geweest om in
samenwerking met alle betrokken partijen antidopingbeleid te ontwikkelen. Dit is ook daadwerkelijk
gebeurd en per 1 januari 2019 zal in samenwerking met alle betrokken partijen antidopingbeleid
geformaliseerd en geïmplementeerd worden. Datzelfde geldt voor de richtlijnen rondom tuchtrecht.
Hiervoor is een samenwerking met het Instituut Sportrechtspraak (ISR) opgezet. De Nederlandse
Dopingautoriteit zegt het volgende over de VA:

De Dopingautoriteit is blij met de activiteiten van de Vechtsportautoriteit. Het beleid
van de Vechtsportautoriteit maakt het mogelijk om ook in de vechtsporten adequaat
antidopingbeleid te implementeren. Op deze manier dragen wij gezamenlijk bij aan
een ‘schone vechtsport’.
Herman Ram, Voorzitter Dopingautoriteit

4.4

Matchfixing en betting

Matchfixing ondermijnt het wezenskenmerk van sport: een eerlijke strijd onder gestandaardiseerde regels in
een objectieve context. Uiteraard is dit een zaak waar de Nederlandse Vechtportautoriteit zich in beginsel
ook direct over gebogen heeft voor haar vechtsporten. Daarbij heeft de VA standpunt ingenomen en d.m.v.
de handreiking voor gemeenten en nieuwsbrief aangegeven dat wij aansluiten op het beleid en de
blauwdruk ontwikkeld voor NOC*NSF. De VA heeft direct alle partijen en organisaties geadviseerd om deze
blauwdruk op te nemen in hun beleid. De VA heeft direct contact met het platform matchfixing, waar o.a. de
Kansspelautoriteit en een speciale afdeling van de politie in zitten om indien mogelijk direct te handelen
m.b.t. dergelijke kwesties.
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4.5

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie en misbruik in de sport is helaas een actueel item. Ook in de vechtsportsector heeft de
VA sinds haar oprichting aandacht gevraagd voor dit onderwerp in de communicatie. Hierbij heeft de VA de
mensen uit de vechtsportsector gewezen op ‘Vertrouwenspunt Sport’ van NOC*NSF. Slachtoffers van
seksueel grensoverschrijdend gedrag of vechtsportverenigingen en sportscholen die hiermee worden
geconfronteerd, hebben wij geadviseerd om direct melding te doen of advies te vragen bij de
vertrouwenscontactpersoon van de vereniging/sportschool of bond, of bij de politie. Het is uiteraard ook
mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. Ook is
de VA samen met de bonden bezig om een aantal vertrouwenspersonen op te leiden binnen de
vechtsportbonden om zo adequaat en zorgvuldig te kunnen handelen.

4.6

Toolbox ringartsen ter bevordering van de atleten

Met trots heeft de Nederlandse Vechtsportautoriteit eind 2018 de Toolbox voor ringartsen geïntroduceerd,
met dank aan de commissieleden van de commissie medisch en gezond. Zie hier. Verschillende medische
specialisten uit de commissie hebben zich gezamenlijk gebogen over de medische aspecten voor het
kickboksen, thaiboksen en MMA.
De implementatie van de toolbox is van belang om gezamenlijk, op een uniforme manier te streven naar
een veilige, gezonde en gereguleerde vechtsportsector. Daarnaast is het gebruik maken van de richtlijnen
uit de toolbox van belang ter bevordering van de gezondheid van de sporters. De toolbox is uitgezet bij de
actieve ringartsen, vechtsportbonden en andere belanghebbende in de vechtsportsector in Nederland om
deze in de praktijk te implementeren. De VA zal toezichthouden of dit in de praktijk ook daadwerkelijk
gebeurt.
Verder zal de commissie medisch en gezond van de Nederlandse Vechtsportautoriteit zich in 2019 en 2020
verder gaan buigen over actuele medische onderwerpen zoals jaarlijkse bijscholing ringartsen,
implementatie invoering jaarkeuring voor vechters, advies over preventie tegengaan van ‘weightcutting’ en
andere opkomende medische zaken om onze sport veiliger en gezonder te maken en te houden.

4.7

Eerste opfriscursus scheidsrechters/officials

Op 12 september 2018 vond de eerste opfriscursus voor scheidsrechters en officials voor kickboksen,
thaiboksen en MMA plaats. Vrijwel alle vechtsportbonden waren met meerdere scheidsrechters en officials
vertegenwoordigd. Het doel van deze cursus was om scheidsrechters en officials kennis en ervaring rondom
regelgeving en handhaving met elkaar te laten uitwisselen. Met als uiteindelijk doel het nastreven van
uniformiteit in regelgeving en werkwijze. Uniformiteit is belangrijk, omdat scheidsrechters, ringrechters en
jury daarmee gezag kunnen uitstralen naar de vechtsporters, hun trainers/coaches en het publiek. Dat is
goed voor de officials, bonden, promotors, vechtsporters en het publiek. En dat draagt op zijn beurt weer bij
aan een grotere acceptatie van onze sport.

Jaarverslag 2017 - 2018 ─ Nederlandse Vechtsportautoriteit

26

Tijdens de opfriscursus stonden de scheidsrechters en officials stil bij de verschillende stijlen zoals
kickboksen, thaiboksen en MMA. Uiteraard werd daarbij onderscheid gemaakt tussen jeugd en volwassenen.
Daarnaast is er kennis uitgewisseld over o.a.:
•

Verboden technieken

•

Toegestane technieken

•

Positie van een ringrechter

•

Commando's (van de ringrechter)

•

Presentatie van een jury lid

•

Presentatie/handelen van coaches

•

Sociaal pedagogisch klimaat

Deze bijeenkomst is georganiseerd op initiatief van verschillende ervaren officials van verschillende bonden.
Deze officials hebben de bijeenkomst zelf begeleid. De Nederlandse Vechtsportautoriteit steunde dit
initiatief en stelde hiervoor faciliteiten beschikbaar. Alle deelnemers aan de cursus hebben een bewijs van
deelname vanuit de VA ontvangen. De intentie is er om deze opfriscursus jaarlijks te houden.
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4.8

Congres 'Vechtsport in jouw gemeente'

6 december 2018 vond de bijeenkomst ‘Vechtsport in jouw gemeente’ plaats. Een netwerkdag voor
iedereen die betrokken is bij vechtsport in Nederland. Vanuit de groeiende betrokkenheid voor vechtsport
slaan verschillende organisaties de handen ineen. Onder andere het Kenniscentrum Sport, het NIVM en de
Nederlandse Vechtsportautoriteit willen met betrokkenen uit de vecht- en krachtsport gemeenten
inspireren en informeren.
Na onderzoek van het Kenniscentrum Sport, in samenwerking met Hogescholen en Universiteiten, is de
pedagogische waarde van vechtsport voor jongeren onderzocht. In 2017 vond de eerste netwerkdag plaats
in Utrecht. Vanuit daar zijn een vijftal vuistregels opgesteld. Vuistregels die de vechtsportsector handvatten
biedt voor een veiliger en gezonder vechtsportklimaat.
De Nederlandse Vechtsportautoriteit gaf tijdens de bijeenkomst van 6 december een presentatie aan de
aanwezigen over de risico’s en preventie tijdens full contact vechtsportevenementen. Per jaar zijn er
gemiddeld ruim 200 (full contact) vechtsportevenementen in Nederland. Vroeg of laat krijgen gemeenten
met deze evenementen te maken. Wat komt er allemaal kijken bij het organiseren van een
vechtsportevenement in een gemeente? Wat is goed beleid? Hoe moeten gemeenten dit aanpakken?
Zodoende heeft de Nederlandse Vechtsportautoriteit een handreiking 'gemeentelijk beleid' ontwikkeld.
Deze richtlijn heeft tot doel om de kwaliteit van de vechtsportgala’s te vergroten en te waarborgen.
Kernbegrippen voor gemeenten en de vechtsportsector zijn hierbij: veiligheid, gezondheid en een goed
pedagogisch klimaat.
Het was een geanimeerde, betrokken en gezellige dag. De dag voorzag in een grote behoefte en zal zeker
een vervolg krijgen.
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