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Inleiding 

De Vechtsportautoriteit (VA) is inmiddels driekwart jaar onderweg  en druk bezig om met alle 

betrokkenen de reguleringsmaatregelen in te voeren. In deze kwartaalnieuwsbrief brengen we u op 

de hoogte van de actuele ontwikkelingen en werkzaamheden van de VA.  

Zo lopen wij goed op schema met de implementatie van: 

1) het verbod naar het hoofd voor de jeugd,  

2) de richtlijn voor vechtsportevenementen, en  

3) het auditteam dat steekproefsgewijs evenementen bezoekt. 

 

Maar meest recent is natuurlijk de lancering van het Fightpassport op 23 mei. Wij willen alle 

samenwerkingspartners,  - de bonden, gemeenten, ringartsen en promotors bedanken voor de 

medewerking bij de implementatie van de maatregelen. Daarnaast bedanken wij de directie Sport 

van het ministerie van VWS en NOC*NSF voor hun onmisbare financiële en beleidsmatige steun.  

Gezamenlijk zullen wij ons blijven inzetten voor een goed georganiseerde, veilige en gezonde 

vechtsportsector! 

 

 

Lancering Fightpassport! 

Met een snoeiharde dreun tegen een kermisboksbal was het Roël Mannaart, kersverse K1 

wereldkampioen zwaargewicht, die als eerste vechtsporter zijn digitale fightpassport opende. De VA 

heeft samen met de vechtsportsector een digitaal datasysteem ontwikkeld waar alle kickboksers, 

thaiboxers en MMA-beoefenaren, 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.  

 

Dit uniforme systeem moet een einde maken aan de papieren vechtsportboekjes die de bonden elk 

afzonderlijk uitgeven. In Nederland zijn er in de full contact vechtsporten meerdere  bonden actief 

die de verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie van full contact vechtsportgala’s. Daardoor is 

de werkelijke status van de atleten, zoals aantal gevochten partijen, resultaten en medische 

toestand, niet betrouwbaar. Dit maakt het voor organisatoren van vechtsportevenementen lastig om 



tot een afgewogen, eerlijke matchmaking (wie tegen wie vecht) te komen. Bovendien is het soms 

vooraf onduidelijk of atleet medisch gezien fit to fight is. 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 zijn niet lang daarvoor 

knock-out zijn gegaan bij een andere bond.   

De sporters zelf hebben vanaf 2019 de beschikking over een applicatie met hun eigen gegevens. Het 

fightpassport en gebruikersprotocollen voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Voor het gehele 

persbericht over de lancering van het Fightpassport, klik HIER. 

 

 
Links voorzitter van de Vechtsportautoriteit Herbert Dekkers en rechts K1 wereldkampioen Roël Mannaart 

 

 

Nederlandse Boksbond 

De richtlijn voor vechtsportevenementen die wij in 2017 bekend maakten, is van toepassing op  

kickboksen, muay thaiboxing en Mixed Martial Arts (MMA). De bokssport in Nederland wordt 

gereguleerd door de Nederlandse Boksbond. Wij adviseren gemeenten om uitsluitend 

bokswedstrijden toe te staan indien deze onder verantwoordelijkheid van Nederlandse Boksbond 

plaatsvinden. Hier maken wij ook melding van in onze richtlijn.   

 

 

Update richtlijn voor evenementen 

Zestig voornamelijk grote gemeenten in Nederland waar de meeste gala’s plaatsvinden zijn 

persoonlijk op de hoogte gesteld van de richtlijn voor vechtsportevenementen. Andere gemeenten 

hebben hier kennis van genomen via de Vereniging Nederlandse Gemeenten of via publicaties. 

Gemeenten reageren positief op de richtlijn. Zij passen de richtlijn geheel of gedeeltelijk toe bij het 

verlenen van evenementenvergunningen aan organisatoren. Ook de organisatoren en bonden 

hebben nu duidelijkheid. Zij weten op voorhand al waar gemeenten op letten bij het toekennen van 

een vergunning voor hun evenement. 

 

https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/fightpassport-volgende-stap-tegen-problemen-in-de-ring/


Sinds een paar maanden gaat het auditteam van de VA steekproefsgewijs langs evenementen om in 

de praktijk te toetsen of de evenementen daadwerkelijk voldoen aan de richtlijn. De richtlijn voor 

evenementen is recent weer geactualiseerd: zie versie april 2018 met o.a. een toevoeging over: 

Nederlandse Boksbond (pagina 8), matchfixing en betting (pagina 16) en het auditteam (pagina 

19,20). 

__________________________________________________________________________________ 

 

AVG 25 mei 2018 van kracht gegaan 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving ingegaan. Deze wetgeving geldt voortaan in de hele 

Europese Unie en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG (Algemene 

Verordening Gegevensverwerking) is vooral bedoeld om de rechten te versterken van mensen 

waarvan gegevens worden verwerkt. Uiteraard hebben sportorganisaties zoals fitnesscentra en gyms 

(alle organisaties met leden en/ of klanten) hier ook mee te maken. Via deze nieuwsbrief willen wij u 

nogmaals hierop attenderen. HIER treft u een stappenplan om als sportorganisatie om te gaan met 

de nieuwe privacywetgeving. 

 

 

Eerste rolstoelboksevenement in Nederland 

Op vrijdag 6 april vond het eerste demonstratie evenement rolstoelboksen in Nederland plaats in 

sportschool No Limits in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit evenement werd georganiseerd door 

coördinator aangepast sporten van de FOG (Federatie Oosterse Gevechtskunsten) Antoine Schutte. 

De VA was hierbij aanwezig. Uiteraard juicht de VA dit initiatief van harte toe. 

 

Trainingen vertrouwenscontactpersoon! 
Binnenkort starten in de regio’s speciale trainingen voor vertrouwenscontactpersonen voor 
sportaanbieders en bonden. Vertrouwenscontactpersonen zijn onmisbaar om grensoverschrijdend 
gedrag in de sport aan te pakken. Lees HIER meer. 
 

 

Nederlandse Vechtsportautoriteit geassocieerd lid NOC*NSF 

De Nederlandse Vechtsportautoriteit is nu officieel geassocieerd lid geworden van NOC*NSF. Tijdens 

de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 14 mei 2018 werd dit officieel bekend gemaakt. 

 

 
Als u naar aanleiding van 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 

 

Nederlandse Vechtsportautoriteit 

E-mail: info@vechtsportautoriteit.nl   website: www.vechtsportautoriteit.nl 

 

https://www.vechtsportautoriteit.nl/uploads/files/Documenten/Handreiking%20gemeentelijk%20beleid%20regulering%20vechtsportgalas(1).pdf
https://www.allesoversport.nl/artikel/privacywetgeving-voor-sportaanbieders/
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/cursus-vertrouwens-contact-personen
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