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Inleiding
Allereerst: de Nederlandse Vechtsportautoriteit wenst iedereen een gelukkig, sportief en gezond
2018 toe!
Inmiddels zijn we druk bezig om de reguleringsmaatregelen in te voeren. Tegelijkertijd hebben wij
veel gesprekken gevoerd met betrokkenen uit de sector, trainers, bestuurders, promotors maar ook
gemeenteambtenaren, artsen en journalisten. Er is enorm veel betrokkenheid bij kickboksen,
thaiboksen en MMA. Wij merken dat er een grote drive is om de sector beter, gezonder, sterker en
veiliger te maken. Wij hebben er veel vertrouwen in dat dit ook echt gaat lukken: het draagvlak voor
de maatregelen is groot!
Hieronder treft u een update van de laatste ontwikkelingen.
Invoering richtlijn voor vechtsportevenementen
In het najaar van 2017 hebben wij de ‘Richtlijn voor vechtsportevenementen’ in de openbaarheid
gebracht. Deze richtlijn is tot stand gekomen in overleg met o.a. NOC*NSF, Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), vechtsportbonden, vechtsporters,
trainers, promotors, de rijksoverheid en gemeenten. De richtlijn heeft als doel om de kwaliteit van de
vechtsportevenementen te vergroten en te waarborgen door duidelijke afspraken te maken tussen
gemeenten en de vechtsportsector. Het is voor alle partijen het beste als alle gemeenten en de
sector hier op eenzelfde wijze naar kijken, met veiligheid, gezondheid, goed pedagogisch klimaat en
kwaliteit als kernbegrippen.
Evenementenorganisatoren (promotors, bonden) kunnen de richtlijn gebruiken als checklist.
Gemeenten kunnen de richtlijn toepassen als toets in het kader van het vergunningenbeleid. De VA
zelf past de richtlijn toe als monitorsysteem bij het auditen van evenementen. Wij brengen de
richtlijn actief onder de aandacht van alle bonden en gemeenten, en doen dat in samenwerking met
de VNG, VSG en NOC*NSF. Zodat uiteindelijk iedere gemeente van hetzelfde gedachtegoed uitgaat
bij het beleid rondom vechtsportevenementen. De richtlijn is hier te downloaden.

Richtlijn trappen en stoten naar het hoofd
Begin november hebben wij ook de richtlijn voor trappen en stoten naar het hoofd naar buiten
gebracht. De maatregel is gefaseerd ingegaan per 1 januari 2018 en maakt onderdeel uit van de
meeromvattende richtlijn voor vechtsportevenementen (zie eerder in deze nieuwsbrief). De media
hebben veel aandacht besteed aan de leeftijdsgrens voor trappen en stoten naar het hoofd. Wij zijn
blij dat de discussie over dit onderwerp ook in andere sporten en zelfs in andere landen inmiddels is
losgebroken. De maatregel is hier nogmaals terug te lezen.
Auditteam
Begin 2018 gaat het auditteam van de VA van start. Dit auditteam bezoekt steekproefsgewijs
vechtsportevenementen in het land. Zij beoordeelt daarbij onafhankelijk of de richtlijn voor
vechtsportevenementen adequaat in de praktijk wordt gebracht. Dit uiteraard om de kwaliteit van
vechtsportevenementen nog meer te verbeteren.
Digitaal wedstrijdboekje: ‘Fightpassport’
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de ontwikkeling van het zogeheten Fightpassport. Dit is
één uniform, digitaal systeem dat fungeert als wedstrijdboekje. Alle organisaties (bonden) die
auspiciën verlenen over de evenementen in Nederland zullen dit systeem gaan gebruiken, waardoor
er een duidelijk overzicht is van de geschiedenis en actuele status (ook in medisch opzicht) van elke
wedstrijdvechter. Gemeenten die gebruik maken van de richtlijn voor vechtsportevenementen (zie
eerder in deze nieuwsbrief) stellen het werken met dit digitale boekje verplicht.
Begin februari testen wij in samenwerking met een aantal gemeenten, bonden en promotors het
Fightpassport om te checken of het systeem volgens plan werkt zodat wij eventuele ‘kinderziektes’
kunnen verhelpen. Zodra het systeem definitief is, zullen alle organisaties die het systeem zullen
gaan gebruiken een uitnodiging ontvangen, zodat zij uitleg krijgen over het systeem en de werkwijze.
Wordt dus vervolgd!
Commissies Vechtsportautoriteit
Zoals in de vorige nieuwsbrief al te lezen was, is de VA bezig om een aantal commissies in het leven
te roepen. Dit zijn de commissies:
1.
2.
3.
4.
5.

Evenementen en gala’s
Medisch en gezond
Kwaliteit en licenties
Technische commissie
Organisatie en communicatie

In deze vijf commissies zitten betrokkenen en specialisten uit de vechtsportsector, overheid of
andere sectoren die de VA input geven en meedenken om de vechtsportsector te versterken en de
reguleringsmaatregelen te implementeren. De eerste bijeenkomsten zullen vanaf begin 2018 worden
ingepland. Naast deze commissies zal er ook een ambassadeursgroep komen met boegbeelden uit de
vechtsportwereld die zich inzetten voor een nog betere vechtsportwereld. Als u denkt dat uw
inbreng van grote waarde kan zijn voor een veilig en gezond vechtsportklimaat, en u wilt zich
daarvoor inzetten in één van de vijf commissies, dan vernemen wij dat uiteraard graag!

Vechtsportautoriteit in de media!
Afgelopen maanden is de VA meerdere keren in de media geweest i.v.m. de ingevoerde maatregelen
en actuele vechtsport gerelateerde items. Hieronder een kort overzicht en linkje van een aantal van
deze items:
•
•
•
•
•
•

Strenge nieuwe regels voor jonge vechtsporters - Jeugdjournaal
Jonge vechtsporters mogen niet meer op het hoofd mikken - NOS
Dit gebeurt er met je hersenen als je er een klap op krijgt - NPO3
Jonge vechtsporters mogen niet meer tegen hoofd trappen – HartvanNL
‘Weightcutting toenemend probleem in de vechtsport’ - EenVandaag
‘Weightcutting’ - Editie NL

Mochten er n.a.v. deze kwartaalnieuwsbrief nog vragen of opmerkingen zijn, dan zijn wij altijd
bereikbaar via onderstaande contactgegevens.
Met vriendelijke groet,
Farid Gamei, manager VA
mede namens bestuur en RvT van de Nederlandse Vechtsportautoriteit
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