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Inleiding 

Inmiddels timmert de Vechtsportautoriteit (VA) een half jaar aan de weg en kunnen we een 

voorzichtige eerste balans opmaken. Wij kijken terug op een druk, bewogen, maar vooral prettig  

eerste half jaar waarin we tal van samenwerkingsverbanden zijn aangegaan, want daar zullen we het 

met elkaar van moeten hebben in de vechtsportsector. Wij zijn dan ook verheugd dat we een aantal 

maatregelen samen met onze samenwerkingspartners hebben kunnen implementeren, zoals het 

verbod naar het hoofd voor de jeugd, de richtlijn voor vechtsportevenementen en het auditteam dat 

evenementen bezoekt. Wij zullen ons blijven inzetten en toezichthouden met het oog op een goed 

georganiseerde, veilige en gezonde vechtsportsector. 

Hieronder treft u een update van de laatste ontwikkelingen en initiatieven van de VA. 

 

 

Pilot digitaal wedstrijdboekje ‘Fightpassport’ 

Op zaterdag 17 februari  2018 heeft de VA een eerste pilot uitgevoerd met het digitale 

wedstrijdboekje, het zogeheten ‘Fightpassport’. Het Fightpassport is één uniform, digitaal systeem 

dat fungeert als wedstrijdboekje voor alle kickboksers, muaythaiboxers en MMA-beoefenaren. Alle 

organisaties (bonden) die auspiciën verlenen over de vechtsportevenementen 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. Het Fightpassport heeft tot doel om de 

veiligheid en gezondheid van de vechtsporters te vergroten. De VA kijkt terug op een geslaagde 

eerste pilot met het gebruik van het Fightpassport. De komende tijd zullen wij nog enkele pilots in 

samenwerking met diverse bonden/ organisatoren tijdens evenementen in de praktijk gaan 

uitvoeren. Daarmee zullen eventuele kinderziektes in het systeem zoveel mogelijk worden 

verholpen. Het is de bedoeling dat medio het tweede kwartaal 2018 alle betrokken partijen met deze 

software op een uniforme wijze gaan werken. Zodra wij beschikken over een definitieve versie zullen 

wij alle direct betrokkenen uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst. 

 

 

Auditteam Vechtsportautoriteit actief 

Begin 2018 is het auditteam van de VA van start gegaan. Het auditteam bestaat uit een groep 

onafhankelijke auditoren die steekproefsgewijs vechtsportevenementen bezoeken in het land. Zij 



beoordelen daarbij aan de hand van een uitgebreide checklijst op een onafhankelijke wijze of de 

richtlijn voor vechtsportevenementen adequaat in  praktijk wordt gebracht. Dit uiteraard om de 

kwaliteit van vechtsportevenementen, daar waar nodig, nog verder te verbeteren. 

 

Bijeenkomsten commissies Vechtsportautoriteit 

Zoals in eerdere nieuwsbrieven te lezen was heeft de VA een vijftal  commissies samengesteld om 

het bestuur te adviseren. De eerste bijeenkomsten van deze commissies zijn al geweest of staan de 

komende periode ingepland. In deze vijf commissies zitten betrokkenen en specialisten uit de 

vechtsportsector, overheid en andere sectoren. Het is goed om te merken dat er veel enthousiasme 

binnen en buiten de vechtsportsector is om de VA van input te voorzien, en mee te denken over de 

koers die we varen. De aandacht gaat de komende maanden vooral uit naar de invoering van de 

reguleringsmaatregelen en de eerste ervaringen van alle betrokken partijen daarmee. De vijf 

commissies zijn: 

 

1. Evenementen en gala’s  

2. Medisch en gezond 

3. Kwaliteit en licenties  

4. Technische commissie 

5. Organisatie en communicatie 

 

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! 

 

 

Vertrouwenspunt in de sport 

Seksuele intimidatie en misbruik in de sport is helaas een actueel item. Ook in de vechtsportsector 

vragen wij aandacht voor dit onderwerp. Via deze nieuwsbrief willen wij u attenderen op dit 

onderwerp. Wij willen al onze lezers wijzen op het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. 

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of vechtsportverenigingen en sportscholen die 

hiermee worden geconfronteerd, adviseren wij om direct melding te doen of advies te vragen bij de 

vertrouwenscontactpersoon van de vereniging/ sportschool of bond, of bij de politie. Het is uiteraard 

ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport. Wij roepen 

vooral de vechtsportbonden en –organisaties op om dit bericht te delen met de bij hen aangesloten 

vechtsportclubs/sportscholen. Voor de contactgegevens van het Vertrouwenspunt Sport klik hier.  

 

#notinmydojo 

 

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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