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Nieuwe maatregelen
Inmiddels timmert de Nederlandse Vechtsportautoriteit bijna anderhalf jaar aan de weg. Ook vanaf
2019 zijn er weer verschillende reguleringsmaatregelen ingevoerd in samenwerking met de
verschillende partijen. Zoals het digitale Fightpassport en de landelijke promotorlicenties.
Alle bonden en ringartsen werken per 1 januari 2019 met het digitale Fightpassport. Er staan nu al
ruim 2.000 wedstrijdvechters geregistreerd! Dat is een groot compliment waard aan al degenen die
zich hier voor in gespannen hebben en blijven inzetten: de bonden en sportschoolhouders voorop.
Wij realiseren ons dat we “opeens” veel vragen, en dat iedereen even een tandje bij moet zetten.
Tegelijkertijd heeft elk nieuw systeem te maken met kinderziektes die voor frustratie zorgen bij
degenen die ermee moeten werken. Wij hopen dat een ieder daar begrip en geduld voor kan
opbrengen. Doel blijft dat we nu eindelijk samenwerken in één digitaal systeem voor alle kickboksers,
thaiboksers en MMA-beoefenaren en hun bonden. De sport wint ermee, en daar doen we het voor.
Samenhangend met het Fightpassport is er ook één gezamenlijk tuchtrecht ingevoerd door alle
bonden. Daardoor komt er ook éénduidigheid in de schorsingen. Het Fightpassport maakt het
makkelijker om in te schatten of twee vechters aan elkaar gewaagd zijn en of vechters medisch
gezien ‘fit to fight’ zijn.
En last but not least is ook één landelijk licentiesysteem ingevoerd voor de organisatoren/promotors
van vechtsportevenementen. Hiermee streven we natuurlijk naar uniformiteit, én hopen we de
kwaliteit van de evenementen (waar nodig) nog verder te verhogen.
Al deze maatregelen zijn natuurlijk ook terug te vinden op onze website: www.vechtsportautoriteit.nl
Hieronder leest u een update van de laatste ontwikkelingen van de VA.

Toolbox ringartsen
Met trots presenteert de Nederlandse Vechtsportautoriteit de Toolbox voor ringartsen, met dank
aan de leden van de commissie medisch en gezond. Verschillende medische specialisten uit de
commissie hebben zich gezamenlijk gebogen over de medische aspecten van het kickboksen,
thaiboksen en MMA.

De toolbox is van belang omdat we gezamenlijk, op een uniforme manier streven naar een veilige,
gezonde en gereguleerde vechtsportsector. Wij willen dan ook dat zoveel mogelijk artsen,
organisatoren en begeleiders er gebruik van gaan maken. De richtlijnen uit de toolbox zijn belangrijk
voor de bevordering van de gezondheid van de sporters. De toolbox is uitgezet bij de actieve
ringartsen, vechtsportbonden en andere belanghebbenden in de vechtsportsector in Nederland om
in de praktijk te gebruiken. De VA zal met interesse volgen of en hoe dit gebeurt.
De commissie medisch en gezond van de Nederlandse Vechtsportautoriteit houdt zich de komende
tijd ook bezig met andere medische onderwerpen. Bijvoorbeeld:
• de jaarlijkse bijscholing van ringartsen,
• de implementatie van de invoering van een jaarkeuring voor vechters,
• een advies over preventie van ‘weightcutting’.
Dit alles om onze sport veiliger en gezonder te maken én te houden!
Label/keurmerk vechtsportscholen
Sinds februari is ons team uitgebreid met Laurens Bolt. Hij is student aan de Hogeschool van
Amsterdam. Laurens gaat bij de Nederlandse Vechtsportautoriteit en bij het NIVM het komende half
jaar onderzoek doen naar de vechtsportscholen in Nederland. Laurens brengt in eerste instantie de
omvang (aantal vechtsportscholen en hun leden) en spreiding van de kickboks, thaiboks en MMAsector in beeld. In het verlengde daarvan richt hij zich tijdens zijn stage op een mogelijke verbinding
tussen het landelijk label/keurmerk dat de Nederlandse Vechtsportautoriteit wil implementeren voor
alle vechtsportscholen, en een mogelijke samenwerking hiervoor met het NIVM.
De implementatie van één landelijk label/keurmerk voor vechtsportscholen is van belang om de
kwaliteit van de vechtsportscholen verder te verhogen. Het schept duidelijkheid over welke
sportscholen bijvoorbeeld voldoen aan de gestelde eisen, zoals het hebben van een trainer met een
geldige trainerslicentie volgens de KSS. De VA streeft er naar om een dergelijk instrumentarium per 1
januari 2020 in te gaan voeren.
Auditteam Nederlandse Vechtsportautoriteit
Inmiddels is het auditteam van de Nederlandse Vechtsportautoriteit ruim een jaar actief. Het
auditteam heeft het doel de kwaliteit van vechtsportgala’s te registreren en adviezen te geven voor
verbetering. Die adviezen moeten bijdragen aan een veilige, gezonde, goed georganiseerde sport
voor beoefenaren, het sportkader en het publiek.
In 2018 heeft het auditteam 30 evenementen bezocht en beoordeeld, met in grote lijnen positieve
uitkomsten. De VA heeft een bezoek gebracht aan evenementen van de 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 als een meerwaarde. Zo raken
gemeenten meer betrokken bij vechtsport. Ook in 2019 gaat de VA weer 30 audits uitvoeren. Nieuw
is dat de VA in 2018 ook een aantal onaangekondigde audits uitvoert.

Geslaagde bijeenkomst '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 Kenniscentrum Sport,

NIVM en de Nederlandse Vechtsportautoriteit willen met betrokkenen uit de vecht- en krachtsport
gemeenten inspireren en informeren.
De Nederlandse Vechtsportautoriteit gaf tijdens de bijeenkomst van 6 december een presentatie aan
de aanwezigen over mogelijke risico’s en preventie tijdens full contact vechtsportevenementen.
Grote kans dat gemeenten een keer met deze evenementen te maken krijgen. Wat komt er allemaal
kijken bij het organiseren van een vechtsportevenement? Wat is een goed beleid? Hoe moeten
gemeenten dit aanpakken? Daarvoor heeft de Nederlandse Vechtsportautoriteit een
‘handreiking gemeentelijk beleid' ontwikkeld. Deze richtlijn heeft tot doel 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.
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met ons via onderstaande contactgegevens.
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