
                                                                    
 

Onderwerp: Belangrijke informatie ‘nieuwe seizoen’ 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Voor aanvang van het nieuwe seizoen 2018/2019 willen wij graag een aantal belangrijke zaken bij 

jullie onder de aandacht brengen.  

 

Overgangsfase ‘leeftijdsgrens’ 

Zoals bij jullie bekend is er een leeftijdsgrens ingevoerd voor trappen en stoten naar het hoofd. In 

2018 is vanaf het 16de levensjaar hoofdcontact toegestaan, vanaf 2019 wordt dit vanaf 17 jaar. De J-

klasse is en blijft de klasse met bescherming waarin geen contact naar het hoofd is toegestaan. Het 

klopt dus dat deze klasse de komende jaren langer zal doorlopen. Om deze overgang soepel te laten 

verlopen en er voor te zorgen dat er geen vechters uit de ‘volwassenen klasse’ (Nw, C, B, A) 

teruggezet kunnen/zullen worden naar de jeugd klasse is er een ‘dispensatieregel’ voor vechters die 

al een wedstrijd hebben gevochten in de ‘volwassenen klasse’.  

 
Voorbeeld: Pietje is 15 jaar en heeft 1 jeugd partij gedraaid en is op 1 augustus 2018 16 jaar geworden. Dit 

betekend dat Pietje naar de ‘volwassenen klasse’ is doorgestroomd en na de zomerstop partijen kan gaan 

draaien in de Nw klasse. Zodra Pietje één partij heeft gevochten in de Nw  klasse is het NIET meer mogelijk om 

terug te gaan naar de jeugdklasse. Dat betekent dat Pietje als 16 jarige vanaf 1 januari 2019 MET hoofdcontact 

vecht in de Nw klasse ondanks dat hij pas op 1 augustus 2019 17 jaar wordt. 

 

Kortom: indien een vechter eenmaal ervaring heeft opgedaan in de ‘volwassenen klasse’ met 

hoofdcontact omdat hij/zij in het desbetreffende jaar 16 is geworden, blijft deze vechter in de 

‘volwassenenklasse’ en is het niet mogelijk om terug te kregen naar de jeugdklasse. Dit is ook in onze 

richtlijn voor evenementen opgenomen en beschreven (zie pagina 18).  

 

Kinderen onder de 10 jaar 

Er zijn vragen binnengekomen over de ondergrens van 10 jaar. Wij hebben deze ondergrens gesteld 

omdat het voor kinderen onder de 10 jaar pedagogisch niet verantwoord is op een dergelijk podium 

(letterlijk en figuurlijk) te worden blootgesteld aan alles wat bij een wedstrijd in de ring komt kijken. 

Zoals bij de introductie van de nieuwe regelgeving toegelicht is, is het voor kinderen onder de 10 jaar 

wél toegestaan om op een speelse manier deel te nemen aan semi-contact varianten op de mat 

(uiteraard zonder hoofdcontact) in een voor het kind pedagogisch verantwoorde omgeving waar 

hij/zij rustig voorbereid kan worden op wedstrijden in de ring.    

 

https://www.vechtsportautoriteit.nl/uploads/files/Handreiking%20gemeentelijk%20beleid%20regulering%20vechtsportgalas(1).pdf


Fightpassport 

Zoals eerder gecommuniceerd en nader toegelicht tijdens de cursus over het fightpassport, is 2018 

nog een pilotjaar voor het digitale Fightpassport. Wij willen de tweede helft van 2018 gebruiken om 

de puntjes op de i te zetten en streven er naar om vanaf 1 januari 2019 het Fightpassport definitief in 

te voeren.  

 

Zoals toegelicht tijdens de presentatie van het Fightpassport, is het de bedoeling om vanaf 1 januari 

2019 ook één tuchtrecht te hanteren waar alle bonden en aangesloten leden zich aan houden. De 

Vechtsportautoriteit zal hier in samenspraak met het ISR (instituut sportrechtspraak) een voorstel 

voor doen. Zoals aangegeven is uw input, bijvoorbeeld in de vorm van het toezenden van de gedrags- 

en tuchtregels die u bond op dit moment gebruikt, welkom: u kunt uw bijdrage voor 20 september 

mailen naar info@vechtsportautoriteit.nl 

 

Bare Knuckle Boksen 

Op sommige Nederlandse websites wordt melding gemaakt van  ‘bare knuckle boxing’. Gesuggereerd 

wordt dat deze oervariant van het boksen met een opmars bezig is. Wij hebben niet kunnen 

vaststellen dat dit in Nederland ook het geval is. Toch willen wij wel graag kenbaar maken dat de 

Nederlandse Vechtsportautoriteit geen voorstander van deze extreme vorm van vechtsport is. Er is 

bij deze vorm van vechtsporten namelijk een grotere kans op blijvend letsel en ringgevechten leiden 

bovendien sneller tot kapotgeslagen gezichten en veel bloedverlies. Deze vorm van vechtsport doet 

daarmee afbreuk aan het groeiende positieve imago en de groeiende acceptatie van vechtsport in 

Nederland, waar jullie allemaal een bijdrage aan proberen te leveren, en zou daarmee een stap terug 

zijn. Bare knuckle Boxing staat daarmee ook haaks op ons streven naar een gereguleerde, gezonde 

en veilige vechtsportsector.  

 

 

We verzoeken u vriendelijk bovenstaande informatie met iedereen binnen uw organisatie te delen. 

 

De Nederlandse Vechtsportautoriteit wenst iedereen een gezond en sportief vechtsportseizoen.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het management, bestuur en raad van toezicht van de Vechtsportautoriteit. 
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