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Voorwoord 

2020 zou een jaar worden om nieuwe stappen te maken in een bloeiende sector. Maar toen verscheen 

COVID-19 in ons leven. De corona-crisis trof de wereld, en dus ook de sportwereld, hard. In Nederland 

overleden naar schatting 15.000 mensen aan de gevolgen. Hun dierbaren moesten vaak onder moeilijke 

omstandigheden afscheid nemen. Mensen die zelf getroffen werden, kwamen soms in een zeer onzekere 

situatie. Ook relatief jonge, gezonde en sportieve mensen werden ziek. Een deel bleef lang met de gevolgen 

kampen, zo zagen wij ook in de vechtsportwereld.  

 

Naast de impact op het persoonlijke leven, waren er de gevolgen voor het sociale, economische en 

sportieve leven. De noodzakelijke maatregelen leidden tot sluiting van sportscholen en afgelasting van 

evenementen. Dat was zeer vervelend voor de sportschooleigenaren, trainers, promotors en anderen van 

wie de broodwinning op de tocht kwam te staan. Maar ook bij de sporters kwam het hard aan. Omdat zij 

trainingen en wedstrijden misten, maar ook omdat de sportschool voor veel mensen een rol speelt in het 

sociale leven. Een plek is om anderen te ontmoeten, om samen als mens te groeien. Een vrijhaven om alles 

even van je af te kunnen zetten. Soms ook een fijne plek voor wie die thuis niet heeft, en daarmee een 

alternatief voor de straat.  

 

Sportschoolhouders deden er alles aan om hun achterban toch in beweging en verbonden te houden. Waar 

mogelijk werd er buiten getraind. Waar nodig werden er lessen via Skype, Teams, Zoom of YouTube 

georganiseerd. Er werd kennis uitgewisseld en de onderlinge verbondenheid was groot. Hier liet de 

vechtsport zich van z´n beste kant zien. 

 

Ondertussen kreeg de VA opeens heel andere taken op het bordje. Waar we ons in 2020 hadden willen 

richten op de evenementen en de introductie van het Keurmerk Vechtsportautoriteit voor 

vechtsportscholen, werd nu verwacht dat de VA actief de sector vertegenwoordigde richting ´Den Haag´. 

Een rol die we snel op ons namen. We werden verantwoordelijk voor de vechtsportprotocollen en 

coördineerden de aanvragen voor topsportlocaties. We schreven samen met de Boksbond, de Judobond en 

de Koninklijke Nederlandse Krachtsport & Fitness Bond een brandbrief toen de overheid de sportscholen 

onnodig lang gesloten wilde houden. Na dit noodsignaal konden ze twee maanden eerder open, tot 

vreugde van de sector. De VA sloot zich aan bij het Platform Ondernemende Sportaanbieders, om onder 

meer samen met de fitnessbranche op te trekken in het contact met de politiek. Zo kwamen we bij de 

minister aan tafel en konden we de belangen van de vechtsport op het hoogste niveau bepleiten.  

 

Terwijl dit alles gaande was, publiceerden we ook een belangrijke wetenschappelijke literatuurstudie, die Dr. 

Lot Verburgh op verzoek van de VA uitvoerde: Full-contact vechtsporten en de effecten op de hersenen van 

kinderen en jongeren. Hierin wordt nog eens overtuigend op een rij gezet waarom de maatregel om tot 18 

jaar niet de stoten en trappen naar het hoofd verstandig is. Het rapport leidde tot veel positieve aandacht in 

de media. Het daagde andere sportbonden uit tot nadenken, en sportkoepel NOC*NSF heeft er aanleiding in 
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gezien om met sportbonden om de tafel te gaan om te zien hoe zij hun verantwoordelijkheid kunnen 

invullen voor de bescherming van de sportende jeugd. 

 

De VA sloot 2020 af met een mooie aankondiging: er gaan structureel dopingcontroles plaatsvinden in de 

vechtsport. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de Dopingautoriteit en het Instituut Sportrechtspraak. Een 

belangrijke stap in de verdere volwassenwording van onze sporten. 

 

Wat we nog meer deden in dit bizarre jaar, is te lezen in dit jaarverslag. We hopen dat het goed zicht geeft op 

onze werkzaamheden, maar we hopen bovenal dat het volgende jaarverslag over een ‘normaler’ jaar gaat, 

waarin onze sporten weer verder kunnen met de bloei die afgelopen jaren is ingezet.  

 

 

Herbert Dekkers 

Voorzitter bestuur Nederlands Vechtsportautoriteit 
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1.1 De taken 

De Vechtsportautoriteit heeft een toezichthoudende rol en richt zich specifiek op het reguleren van de full 

contact vechtsporten kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts (mma). In samenspraak met het de 

sector zijn vijf maatregelen uitgewerkt die de VA samen met de vechtsportsector en de overheid uitvoert. 

Deze 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 

  

De Vechtsportautoriteit ontwikkelt en concretiseert deze maatregelen. Zij ziet erop toe dat de deze 

maatregelen adequaat worden toegepast, in samenwerking met de overheid en vechtsportorganisaties. 

 

1.2 Wie zijn wij 

De VA is landelijk toezichthouder voor de full contact vechtsportsector en richt zich specifiek op het 

reguleren van kickboksen, thaiboksen (ook bekend als Muay Thai) en mixed martial arts (mma). Daarnaast is 

de VA onafhankelijk adviesorgaan voor overheden m.b.t. deze sporten. De VA is expliciet geen bond en richt 

zich op sport-overstijgende maatregelen, die niet door onafhankelijke bonden en vechtsportorganisaties 

alleen kunnen worden ingevuld. De VA houdt ook toezicht op de kwaliteit van de vechtsportorganisaties, en 

draagt zorg voor een adequate handhaving. De VA is geassocieerd lid van NOC*NSF. 

 

De vechtsportsector is organisatorisch versnipperd en (zelf)regulering bleek onvoldoende. De VA is het 

vervolg op het werk dat de Stuurgroep Regulering full contact vechtsporten (vanuit NOC*NSF) vanaf 2014 

verrichtte. Aanleiding was dat meerdere vechtsportgala's uit de hand waren gelopen. Daarnaast bleek 

verwevenheid tussen onder- en bovenwereld bij sommige vechtsportevenementen. Er waren bovendien 

wedstrijden tussen kinderen zonder deskundige begeleiding. Het pedagogische beleid, de kwaliteit en 

veiligheid zijn niet bij gebaat bij versnippering. Daarom heeft de sector zelf ook gepleit voor één centraal 

orgaan dat regie voert op de belangrijkste onderwerpen. Dit werd de Nederlandse Vechtsportautoriteit.  

  

1.3 Doelstelling 

De Nederlandse Vechtsportautoriteit heeft als doel 'het bereiken en bewaken van een gereguleerde, 

gezonde, veilige en goed georganiseerde vechtsportsector'. 
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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, afkomstig uit de overheid- en sportsector, zijn: 

• Onno van Veldhuizen (voorzitter), 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, en 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 

  

2.3 Commissies Nederlandse Vechtsportautoriteit 

Om de Nederlandse Vechtsportautoriteit te ondersteunen, is een aantal commissies in het leven 

geroepen die bestaan 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 uit vrijwilligers. De vijf commissies zijn: 

1 Evenementen en gala's 

2 Medisch en gezond 

3 Kwaliteit en licenties 

4 Technische commissie 

5 Communicatie 

 

2.4 Bureau Nederlandse Vechtsportautoriteit 

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het bureau van de VA, bestaande uit directeur 

Farid Gamei, communicatieadviseur Barry Smit en stagiair Julian Huijsse, die de opleiding Sportbeleid en 

Sportmanagement aan de Universiteit van Utrecht volgt. Het bureau is gehuisvest op het Amsterdamse 

stadhuis, waar het van de gemeente werkplekken ter beschikking heeft gekregen op de afdeling Sport 

en Bos. De VA is Amsterdam zeer erkentelijk voor deze ondersteuning in natura. 

 



 

VA Jaarverslag 2020 - Nederlandse Vechtsportautoriteit 10 

2.5 Auditteam Nederlandse Vechtsportautoriteit 

De controle op de evenementen wordt uitgevoerd door auditors van de VA. Er is inmiddels een groep 

van ongeveer 30 auditors gevormd. Dit zijn vrijwilligers, meestal met een beroepsmatige kennis van 

controleprocessen, zoals rechercheurs, inspecteurs en boekhouders, met liefde voor de vechtsport. Zij 

richten zich onder meer op de gezondheid van de sporters, de veiligheid van het publiek en de financiële 

transparantie van de organisatie. Ze kijken of iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt en helpen 

promotors en bonden om de evenementen naar een nog hoger niveau te tillen. 
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Inleiding 

Nederland kent niet één bond voor kickboksen, thaiboksen en mma, maar een aantal verschillende 

organisaties die vaak ‘bond’ worden genoemd. Deze bonden zijn niet te vergelijken met de traditionele 

ledenbonden uit het Nederlandse sportlandschap, zoals de KNVB of de NeVoBo. Ze voeren deels 

bondstaken uit, zoals het leveren van scheidsrechters en onafhankelijke juryleden, maar veel andere 

bondstaken kunnen of willen zij niet op zich nemen. Om te zorgen dat deze organisaties zich steeds 

meer kunnen waarmaken als bond, heeft de VA een convenant opgesteld waarin staat waar een bond 

aan moet voldoen om auspiciën te mogen verlenen over een evenement. In 2018 werd het eerste 

convenant opgesteld, en sindsdien wordt het elk jaar aangevuld met nieuwe maatregelen die het niveau 

verder opschroeven. In dit convenant staat de praktische vertaling van onderstaande maatregelen.  

 

3.1 Maatregel 1: Eén richtlijn voor de organisatie van full 

contact vechtsportevenementen die alle promotors, 

bonden en gemeenten hanteren 
 

Implementatie handreiking organisatie van full contact vechtsportevenementen 

In 2017 publiceerde de Nederlandse Vechtsportautoriteit de 'Richtlijn voor vechtsportevenementen'. 

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 bedoeld als checklist voor 

evenementorganisatoren (promotors, bonden) en als toets voor gemeenten in het kader van het 

vergunningenbeleid. De richtlijn voor evenementen is tot stand gekomen in overleg met o.a. NOC*NSF, 

vechtsportbonden, VNG, VSG, promotors en gemeenten. Het is bij alle gemeenten in Nederland onder 

de aandacht gebracht in samenwerking met de VNG, VSG en NOC*NSF. Zo’n tachtig gemeenten hebben 

de handreiking inmiddels opgenomen in hun lokale beleid, waaronder de grote steden en de gemeenten 

met de meeste vechtsportevenementen. 

 

In de richtlijn voor vechtsportevenementen zit een checklist waarin zes belangrijke onderdelen voor het 

vechtsportevenement ter sprake 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 Sociaalpedagogisch klimaat 

https://www.vechtsportautoriteit.nl/uploads/files/Handreiking%20gemeentelijk%20beleid%20regulering%20vechtsportgalas(2).pdf
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De promotors en bonden van de evenementen zijn door middel van het convenant met de Nederlandse 

Vechtsportautoriteit gehouden aan deze richtlijn.  

 

Auditteam  

Om in de praktijk te toetsen of de vechtsportevenementen ook daadwerkelijk voldoen aan de gemaakte 

afspraken, werd in 2018 een auditteam opgericht. In 2019 groeide dit team uit tot bijna 25 personen. Zij 

bezoeken steekproefsgewijs vechtsportevenementen door het hele land en beoordeelt 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. In 2020 vonden helaas maar 

vijftig evenementen plaats, waarvan elf door het auditteam zijn bezocht. Deze werden gemiddeld met 

een 8 beoordeeld. Het belangrijkste aandachtspunt waar verbeteringen te behalen zijn, is de financiële 

transparantie. 

 

3.2 Maatregel 2: Het invoeren van een leeftijdsgrens voor 

trappen en stoten naar het hoofd in jeugdwedstrijden 
 

Sinds 1 januari 2020 is het voor kickboksers, thaiboksers en mma´ers onder de 18 jaar in Nederland niet 

langer toegestaan in wedstrijden te trappen en te stoten naar het hoofd. De VA voerde deze maatregel 

per 1 januari 2018 gefaseerd in. Het is door de sector – soms met tegenzin - aanvaard: sinds invoering 

zijn geen overtredingen geconstateerd. De publicatie in zomer 2020 van de wetenschappelijke 

literatuurstudie van Lot Verburgh en Keri Mans, Full-contact vechtsporten en de effecten op de 

hersenen van kinderen en jongeren, heeft bijgedragen aan het groeiend draagvlak voor de maatregel, 

zowel binnen als buiten onze sporten.  

 

 

 

  

https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/wetenschap-rond-impact-op-het-hoofd-bij-sportende-jeugd-verzameld/
https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/wetenschap-rond-impact-op-het-hoofd-bij-sportende-jeugd-verzameld/
https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/wetenschap-rond-impact-op-het-hoofd-bij-sportende-jeugd-verzameld/
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Onder meer NRC Handelsblad, dagblad Trouw en RTL4 Editie NL besteedden positieve aandacht aan 

deze ontwikkeling in de vechtsport. Meermaals werd de vechtsport ten voorbeeld gesteld voor andere 

sporten. In een hoofdredactioneel commentaar schreef NRC handelsblad:  

 

"Ondertussen groeit ook in andere sporten de aandacht voor potentiële gevaren die voorheen niet 

als gezondheidsrisico’s werden beschouwd. Wie gaat boksen, moet tegen een stootje kunnen. 

Klappen tegen het lichaam horen bij vechtsporten, zoals koppen hoort bij voetbal, bodychecks bij 

ijshockey, en tackles bij rugby en American football. 

 

Dat mag waar zijn, het betekent niet dat er geen ruimte voor verbetering is. Er zijn maatregelen 

denkbaar, zoals de Vechtsportautoriteit aantoont, die in elk geval de risico’s voor jongeren beperken 

zonder dat de ziel van de sport wordt aangetast. 

 

Misschien zijn bonden bang dat zij in de knel komen met de tradities. Maar het verleden mag geen 

argument zijn om het hoofd af te wenden. Het begint met de erkenning dat sommige sporten 

gezondheidsrisico’s kunnen opleveren. Dat kan alleen als bonden verantwoordelijkheid nemen en 

willen weten wat de potentiële gevaren van hun sport zijn." 

 

3.3 Maatregel 3: Het invoeren van één uniform digitaal 

wedstrijdboekje ter bevordering van alle full contact 

vechtsporters 
 

Aanleiding Fightpassport 

Tot de invoering van het Fightpassport door de VA hanteerde alle bonden hun eigen wedstrijdboekje. Dit 

was een probleem, omdat wedstrijdvechters bijna altijd met meerdere bonden te maken hadden, en de 

informatie door de bonden onderling niet uitgewisseld werd. Er was 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 had 

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 is een uniform, digitaal systeem dat 

fungeert als wedstrijdboekje voor alle kickboksers, thaiboksers en mma’ers. Alle bonden in Nederland 

gebruiken inmiddels dit systeem, waardoor er een duidelijk overzicht is van de geschiedenis en actuele 

status - ook in medisch opzicht - van elke wedstrijdvechter. Het uniforme digitale wedstrijdboekje helpt 

de veiligheid en gezondheid van de vechtsporters te vergroten. In 2020 is het Fightpassport 

doorontwikkeld in samenwerking met technisch partner REM Automatisering.  

 

https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/nrc-een-verbod-op-klappen-en-trappen-op-het-hoofd-deze-vechtsporten-durven-het-aan/
https://www.trouw.nl/sport/klappen-tegen-het-kinderhoofd-verbieden-of-niet~bb59388d/
https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/rtl-editie-nl-over-stoten-en-trappen-naar-het-hoofd-bij-kinderen/
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3.4 Maatregel 4: Eén licentiesysteem voor promotors, 

trainers, coaches, juryleden, scheidsrechters, ringartsen 

en matchmakers 
 

De Nederlandse Vechtsportautoriteit heeft een promotorslicentie ontwikkeld die via de 

convenantpartners zijn uitgegeven. Hierdoor zijn alle actieve promotors in Nederland die iets willen 

organiseren onder meer gebonden aan de Algemene gedragsregels full-contact vechtsporten, en 

moeten ze een VOG kunnen overleggen.  

 

Voor trainers/coaches bestaan verschillende opleidingen. De VA erkent allen de opleidingen die zijn 

ontwikkeld binnen de kwalificatiestructuur sport (KSS) van sportkoepel NOC*NSF.  

 

De Vechtsportautoriteit stimuleert bonden om goed gestructureerde kaderopleidingen te verzorgen, 

maar door de coronacrisis is dit in 2020 onvoldoende van de grond gekomen. Dit krijgt in 2021 hogere 

prioriteit.  

 

In 2020 ontwikkelde het bureau van de VA een Matchmakerslicentie. Hiermee is per 1 januari 2021 een 

begin gemaakt met het bewaken van de kwaliteit van de wedstrijdsamenstelling. Het moet voorkomen 

dat onevenwichtige wedstrijden worden georganiseerd, waarin bijvoorbeeld onervaren vechters 

tegenover ervaren vechters worden geplaatst. In sommige sporten is groot niveauverschil niet meer dan 

vervelend, maar in de vechtsport kan het gevaarlijk zijn. Om onnodige gezondheidsrisico’s te beperken, 

wordt gestreefd naar ‘matchmaking’ die gelijkwaardige sporters tegenover elkaar plaatst. Tevens is 

afgesproken geen jeugdpartijen na 19:00 uur ’s avonds te programmeren. Ook is de matchmakerlicentie 

bedoeld om op het hogere niveau (de schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan. Zo is niet langer 

mogelijk dat iemand die profpartijen samenstelt, zelf deelneemt aan het evenement als sporter of als 

trainer/coach. Nieuwe matchmakers moeten in ieder geval een aantal keer hebben meegelopen met 

een ervaren matchmaker en elke matchmaker dient een VOG te overleggen. 

 

3.5 Maatregel 5: Het monitoren van de kwaliteit van de 

vechtsportscholen 
 

Een goed georganiseerde en veilige vechtsport begint bij de vechtsportscholen. Met een keurmerk voor 

vechtsportscholen is het straks mogelijk om de kwaliteit van vechtsportaanbieders vast te stellen en 

naar buiten te brengen. Dan kunnen (potentiële) samenwerkingspartners, vechtsporters, 

belangstellenden en de overheid weten met wie zij te maken hebben. Een keurmerk geeft lading aan het 

gewenste beeld dat we bij een vechtsportschool hebben. Vechtsportscholen worden gestimuleerd op 

een veilige en pedagogisch verantwoorde wijze met vechtsport om te gaan. Voor externe partijen als 

ouders en gemeenten wordt duidelijk wat de ‘goede’ vechtsportscholen zijn.  



 

VA Jaarverslag 2020 - Nederlandse Vechtsportautoriteit 16 

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. 

 

De Vechtsportautoriteit heeft het Keurmerk in 2020 startklaar gemaakt. De vereisten, het 

aanvraagproces, de controleprocedure en het voorlichtingsmateriaal werden ontwikkeld en getest, met 

oog op lancering in september 2020. Helaas stak ook hier corona een stok tussen de spaken. De 

presentatie en de openstelling van de inschrijving werden uitgesteld tot januari 2021, maar de lockdown 

maakte ook dit onmogelijk. De VA is nog steeds voornemens zo vroeg mogelijk in 2021 het Keurmerk te 

lanceren en de aanmeldprocedure open te stellen. Het enthousiasme binnen de sector voor het 

Keurmerk is gelukkig onverminderd groot. 

 

 

Beeld uit animatie Keurmerk Vechtsportautoriteit  

https://www.youtube.com/watch?v=jjKzwy-2bvI
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 Overige ontwikkelingen 
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4.1 Belangenbehartiging en lobbywerk 

De corona-crisis confronteerde de vechtsportwereld met een van haar grote euvels: het ontbreken van 

een centrale organisatie in de vorm van een sportbond. Toen de sportwereld in gesprek moest met 

politiek Den Haag over beperkende maatregelen en over steunmaatregelen, was het helder wie de 

gesprekspartner was als het over voetbal ging: de KNVB. Voor de wielersport was het duidelijk dat men 

bij de KNWU moest zijn. Organisaties die ook al sinds jaar en dag een goed netwerk hebben in bestuurlijk 

Nederland. Maar bij wie moest het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of 

sportkoepel NOC*NSF aankloppen als het om de vechtsport ging? Kon dat één van de negen kickboks-, 

thaiboks- of mma-bonden zijn?  

 

Al snel bleek dat zowel het ministerie en NOC*NSF als de bonden naar de VA keken. Dat is aan de ene 

kant opmerkelijk, want de VA is toezichthouder. Dat is in principe geen belangenbehartiger, want de VA 

moet onafhankelijk opereren van de bonden, promotors, sportschoolhouders en anderen waar het 

toezicht op houdt. Maar de kernopdracht van de VA is: 'het bereiken en bewaken van een gereguleerde, 

gezonde, veilige en goed georganiseerde vechtsportsector’. En wat zou daarvan overblijven als de halve 

sector instort in deze coronacrisis? Daarom werd besloten dat de VA zich tijdelijk met 

belangenbehartiging en lobbywerk zou gaan bezighouden, in het belang van de vechtsport als geheel.  

 

De VA kreeg onder meer de verantwoordelijkheid om de algemene sportprotocollen van NOC*NSF 

volgens de richtlijnen van het RIVM en het ministerie van VWS om te zetten naar vechtsportprotocollen 

voor trainingen en evenementen. De VA werd ook aanspreekpunt voor de topsport. Het landelijke beleid 

om een beperkt aantal topsporters ruimte te geven om ‘gewoon’ door te trainen, dus met fysiek contact, 

werd georganiseerd rond het aanwijzen van ‘topsportlocaties’ door NOC*NSF. In het proces van 

aanvragen en toekennen nam de VA een coördinerende rol op zich. De sector zelf vroeg de VA om de 

zorgen en ideeën van de sportscholen en promotors over te brengen aan de autoriteiten. Om optimaal 

te weten wat er leeft in de vechtsportsector, en welke impact de corona-periode heeft op de gyms, 

wordt door de VA in 2021 een groot onderzoek uitgevoerd onder honderden sportschoolhouders. 

 

Voor dit extra werk als belangenbehartiger en lobbyorganisatie kwam geen extra budget of mankracht 

ter beschikking. De hoop was dat dit werk kon worden gedaan in tijd die vrijkwam omdat andere 

werkzaamheden tijdelijk wegvielen, bijvoorbeeld door het uitblijven van evenementen. Dit is naar 

oordeel van de VA goed gelukt. 

 

4.2 Onafhankelijk adviesorgaan voor overheden 

In 2020 is de VA voor steeds meer gemeenten hét aanspreekpunt in de vechtsportsector geworden. Ze 

namen in 2019 al steeds vaker contact op met de VA voor onafhankelijk advies over promotors en hun 

evenementen. Ook werd de VA uitgenodigd om mee te denken met het vertalen van het Nationaal 
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Sportakkoord naar lokale sportakkoorden. Gemeenten geven aan blij te zijn met advisering en de 

ondersteuning door de VA.  

 

In 2020 heeft stagiair Julian Huijsse de taak op zich genomen om namens de VA tientallen gemeenten 

proactief te benaderen om onze Handreiking voor evenementen onder de aandacht te brengen, en het 

Keurmerk Vechtsportscholen toe te lichten. Dit leidde niet alleen tot meer kennis bij de juiste afdelingen 

in tientallen gemeentehuizen, maar ook tot een zeer actueel database voor de VA met 

contactenpersonen bij de gemeenten. Ook verlaagde het de drempel nog verder voor gemeenten om 

contact met ons op te nemen en gebruik te maken van onze expertise, ons netwerk en ondersteuning.  

 

4.3 Aanpak grensoverschrijdend gedrag  

Seksuele intimidatie en misbruik blijft helaas een actueel thema, ook in de sport. De VA heeft sinds haar 

oprichting aandacht gevraagd voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. De bonden werden 

gestimuleerd om zelf een infrastructuur op te tuigen waar slachtoffers, maar dit kwam in onvoldoende 

mate van de grond, omdat hiervoor de kennis en kunde ontbrak. De VA besloot om meer 

verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken.  

 

In 2019 werden zestien personen via de VA opgeleid door NOC*NSF tot Vertrouwenscontactpersoon 

(VCP). Er werd een websitepagina ingericht waarop slachtoffers en andere betrokkenen de weg gewezen 

wordt, en uit de doeken wordt gedaan hoe ze een zaak kunnen aanbrengen. Ook staan de 

Vertrouwenscontactpersonen met naam vermeld, net als contactgegevens. In 2020 heeft een aantal 

slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag contact gezocht met de Vertrouwenscontactpersonen. Zij 

zijn volgens de afgesproken werkwijze geholpen.  

  

Begin 2020 is een Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag in de vechtsport gepresenteerd. Dit is 

breed verspreid via eigen media, vechtsportmedia en de social media-kanalen van de aangesloten 

bonden. 

 

De VA ondersteunde actief de campagne ´Ben je stil of praat je erover?´ van Centrum Veilige Sport, die 

bewustzijn rond de problematiek vergroot en de drempel moet verlagen om hulp te zoeken.  

 

4.4 Dopingbestrijding 

Eind 2020 kwam de VA tot een akkoord met de Dopingautoriteit over structureel controle op doping in 

het kickboksen, thaiboksen en mma in Nederland. Tot nu toe vonden dopingcontroles slechts 

incidenteel plaats in de vechtsport, als gevolg van de versnipperde organisatie. Dit is een belangrijke stap 

in de professionalisering van de vechtsport. Onze sporten worden door ruim een half miljoen mensen 

beoefend in Nederland. In een normaal jaar vinden er 7.000 wedstrijden plaats. Meer dan de helft van de 

wedstrijdsporters is minderjarig, dat maakt het extra belangrijk om een cleane sportcultuur te hebben. 

https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/akkoord-over-structurele-dopingcontrole-vechtsport/
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De VA is heel blij met deze ontwikkeling, die past in de opdracht om de sporten schoner, gezonder en 

beter georganiseerd te maken.  

 

Voorzitter Herman Ram van de Dopingautoriteit onderschrijft het belang van deze stap. “Sporten die in 

de Olympische organisatiestructuur vallen, hebben automatisch te maken met dopingcontroles. Omdat 

deze vechtsporten daar niet binnen vallen, moesten promotors en kleine bonden dat zelf organiseren, 

en dat bleek vrijwel ondoenlijk. Nu er met de Nederlandse Vechtsportautoriteit meer structuur in de 

Nederlandse vechtsportwereld is gekomen, is het mogelijk geworden om een samenwerking te sluiten 

met de Dopingautoriteit.” 

 

In de eerste maanden van 2021 lanceren de Vechtsportautoriteit en de Dopingautoriteit een 

uitgebreide voorlichtingscampagne, om de wedstrijdsporters goed voor te bereiden op de 

dopingcontroles. Wedstrijdvechters en hun begeleiders zullen uitvoerig worden geïnformeerd over, 

onder meer, wat is toegestaan en wat is verboden, waar ze op moeten letten bij het gebruik van 

voedingssupplementen en geneesmiddelen, hoe medische dispensaties werken, hoe de 

dopingcontroles zullen worden uitgevoerd en wat de rechten en plichten van alle betrokkenen zijn. Voor 

de vechtsporten gaan exact dezelfde regels gelden als voor alle andere sporten. Het Instituut 

Sportrechtspraak (ISR) gaat als onafhankelijk orgaan eventuele tuchtprocedures afhandelen. 

 

Alle in Nederland actieve bonden en promotors committeren zich aan het dopingprogramma via hun 

convenant met de Nederlandse Vechtsportautoriteit.  

 

4.5  Unificering mma-regels 

In 2020 heeft de VA ervoor gezorgd dat alle vechtsportbonden en -promoties bij mixed martial arts-

wedstrijden in Nederland voortaan dezelfde set regels hanteren. Er wordt alleen nog onderscheid 

gemaakt tussen amateurs en profs. Hiermee is een einde gekomen aan de situatie waarin verschillende 

bonden verschillende spelregels hanteerden.  

 

In het voetbal is de buitenspelregel in de Champions League dezelfde als in het KNVB Bekertoernooi. Bij 

tennis worden in elk partij de punten op dezelfde manier geteld. Dit maakt de sport voor iedereen 

duidelijk en herkenbaar. In de jonge sport mma hanteren verschillende promoties en bonden soms 

verschillende regels. De Nederlandse vechtsportorganisaties vonden dit onwenselijk. Ze vroegen de VA 

om voor eenheid in regelgeving te zorgen. De VA organiseerde een Expertgroep MMA. Hierin namen 

prominente (ex-)sporters, trainers, scheidsrechters en ringartsen plaats. Deze experts hebben samen 

meer dan 200 jaar ervaring in en rond de kooi. Besloten werd om de Amerikaanse Unified Rules of MMA 

over te nemen. Deze zijn vertaald naar het Nederlands en naar de Nederlandse situatie. Voor de 

amateurs is deze regelset ook het uitgangspunt. Wel is hier een aantal technieken verboden die op 

amateurniveau te risicovol worden geacht. De eenmaking is een belangrijke stap in de 

volwassenwording van het mma in Nederland.  
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4.6  Communicatie 

In 2019 is de keuze gemaakt om actiever aan de betrokkenen en aan de buitenwereld te communiceren 

wat de VA precies doet. Dit leidde tot de aanstelling van Barry Smit op het bureau. Daardoor kan meer 

aandacht worden gegeven aan het uitdragen van het verhaal van de VA, onder meer ter vergroting van 

het draagvlak van de maatregelen. In 2020 heeft dit geleid tot onder meer een nieuwe, veel frissere 

website. Het taalgebruik op de website is toegankelijker. De vormgeving is vriendelijker voor het oog. Het 

aantal nieuwsberichten is significant gestegen.  

 

Er is een nieuwe informatiepagina verschenen over het Keurmerk Vechtsportautoriteit. Hier staan 

brochures op maat voor zowel sportscholen als gemeenten. Om het Keurmerk bij een zo breed mogelijk 

publiek onder de aandacht te brengen werd, naast tekst en illustratie, ook een animatievideo 

geproduceerd. Hiermee wordt het verhaal van het Keurmerk ook toegankelijk voor een laaggeletterd 

publiek. De clip werd op YouTube geplaatst, enthousiast verspreid en in korte tijd meer dan 2000 keer 

bekeken. Om het Keurmerk breed bekend te maken bij gemeenten en andere overheden, werden 

interviews gegeven en artikelen gepubliceerd in gespecialiseerde media als SportKnowHow en Sport & 

Strategie. Ook werd een presentatie gegeven op de themadag van de Vereniging Sport & Gemeenten.  

 

Voor deze en andere presentaties hebben we een overzichtelijk Dashboard 2017-2020 ontwikkeld, dat 

in één oogopslag laat zien wat de VA afgelopen drie jaar heeft gedaan.  

 

De maandelijkse Nieuwsbrief wordt goed gelezen door een groeiend aantal abonnees: 871 op 31 

december 2020.  

 

De VA is in 2020 positief in het nieuws geweest in diverse media. De brandbrief die op initiatief van de VA 

door een aantal sportbonden werd gericht aan de minister van Sport, kreeg aandacht op Radio 1, in 

kranten en op diverse nieuwssites. Het pleidooi leidde tot vervroegde heropening van de sportscholen, 

waardoor deze weer wat lucht kregen. Het rapport dat Lot Verburgh op ons verzoek samenstelde, Full-

contact vechtsporten en de effecten op de hersenen van kinderen en jongeren, leidde tot positieve 

media-aandacht in kranten als NRC en Trouw en op televisie. Ook met de bekendmaking van de 

introductie van dopingcontroles bereikten we de media. In 2020 is bovendien gebleken dat steeds meer 

redacties de VA weten te vinden als kenniscentrum voor de vechtsport. 

 

4.7 En verder 

Los van bovenstaande werkzaamheden hield de VA zich in 2020 ook bezig met tal van andere zaken, die 

zich merendeels achter de schermen afspelen. Een greep hieruit: het opleggen van tuchtrechtelijke 

maatregelen t.a.v. mensen die zich misdroegen op een evenement of de corona-maatregelen opzichtig 

schonden, het ondersteunen van de campagne #steunjesportschool, het in samenwerking met 

https://www.vechtsportautoriteit.nl/
https://www.vechtsportautoriteit.nl/keurmerk/
https://www.youtube.com/watch?v=jjKzwy-2bvI
https://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsberichten/nieuwsbericht/121349/op-weg-naar-een-keurmerk-vechtsportautoriteit
https://www.sportenstrategie.nl/bonden/keurmerk-vechtsportscholen-moet-cowboys-weren/
https://www.sportenstrategie.nl/bonden/keurmerk-vechtsportscholen-moet-cowboys-weren/
https://www.vechtsportautoriteit.nl/uploads/Documenten/dashboard-va-2017-2020.pdf
https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/brandbrief-vechtsportsector-en-fitnessbranche/
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/58296-2020-05-08-vechtsporters-balen-pas-op-1-september-mogen-ze-weer-aan-de-slag
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2020/05/minister-bereid-om-te-kijken-naar-versoepeling-voor-sportscholen/
https://www.dvhn.nl/binnenland/Sportbranche-vraagt-ministers-om-zicht-op-overleving-25645834.html
https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/opening-sportscholen-naar-1-juli-eindelijk-weer-perspectief/
https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/wetenschap-rond-impact-op-het-hoofd-bij-sportende-jeugd-verzameld/
https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/wetenschap-rond-impact-op-het-hoofd-bij-sportende-jeugd-verzameld/
https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/nrc-een-verbod-op-klappen-en-trappen-op-het-hoofd-deze-vechtsporten-durven-het-aan/
https://www.trouw.nl/sport/klappen-tegen-het-kinderhoofd-verbieden-of-niet~bb59388d/
https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/rtl-editie-nl-over-stoten-en-trappen-naar-het-hoofd-bij-kinderen/
https://nos.nl/artikel/2359112-vechtsporten-krijgen-structurele-dopingcontroles-is-omvangrijk-probleem.html
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gemeenten, politie en sportscholen bestrijden van illegale straatgevechten (‘hoodfights’), het 

ondersteunen van het programma voor jonge topsporters van de gemeente Amsterdam, bemiddelen in 

een conflict tussen sportscholen en gemeenten, het deelnemen aan symposia en studiedagen, het 

voorkomen van een risicovol vechtsportevenement georganiseerd door een gekende crimineel, het 

organiseren van een congres over de toekomst van de vechtsport dat we helaas moesten uitstellen, het 

uitbreiden van onze commissies met nieuwe leden, het bezoeken van sportscholen in het kader van 

Keurmerk-pilots, het ontwikkelen van een jaarlijkse sportmedische keuring, het meewerken aan 

academische onderzoeken en het selecteren van twee nieuwe stagiairs die het bureau van de VA vanaf 1 

februari 2021 gaan ondersteunen. 

 

4.8 Financiën 

De VA wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en legt over inkomsten en uitgaven uitgebreid 

verantwoording af in een financieel jaarverslag. De organisatie heeft binnen de geplande begroting van 

2020 kunnen werken. Er zijn geen tekorten ontstaan. De jaarrekening is goedgekeurd door de 

accountant en overlegd aan het ministerie. 
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Verantwoording 

Het Jaarverslag 2020 is opgesteld door het bureau van de Nederlandse Vechtsportautoriteit onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur.  

 

De opmaak is verzorgd door DSP.  
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