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Inleiding 

Ter ere van het éénjarig bestaan  van de Nederlandse Vechtsportautoriteit (hierna VA) gaf de VA 

tijdens GLORY 59 een presentatie over haar werkzaamheden aan een delegatie Tweede Kamerleden 

en afgevaardigden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF en de 

gemeente Amsterdam. De VA – die werd opgericht in reactie op breed geconstateerde misstanden in 

de vechtsportsector – voerde in het afgelopen jaar onder meer een richtlijn in om slaan en schoppen 

naar het hoofd bij minderjarigen te verbieden, en scherpte de eisen qua medische veiligheid en 

openbare orde en veiligheid van vechtsportevenementen aan. Het volledige persbericht van het 1 

jarig bestaan van de VA is hier terug te lezen.  

 

 

Cursus Fightpassport 

Op 13 juni 2018 organiseerde de VA in vervolg op de lancering van het Fightpassport van 23 mei 

2018 een cursus voor de medewerkers van de verschillende bonden en organisaties die met het 

digitale Fightpassport gaan werken. Tijdens de cursus  kregen de medewerkers van de bonden de 

mogelijkheid om proef te draaien met het digitale systeem. 2018 geldt als pilotjaar voor het 

Fightpassport. Vanaf 2019 wordt het Fightpassport definitief ingevoerd en in gebruik genomen. 

 

Geslaagde eerste opfriscursus scheidsrechters/officials  

Op 12 september 2018 vond de eerste opfriscursus voor scheidsrechters en officials 

voor  kickboksen, thaiboksen en MMA (Mixed Martial Arts) plaats. Vrijwel alle vechtsportbonden 

waren met meerdere scheidsrechters en officials vertegenwoordigd. Het doel van deze cursus was 

om scheidsrechters en officials kennis en ervaring rondom regelgeving en handhaving met elkaar te 

laten uitwisselen opdat er meer uniformiteit in regelgeving en werkwijze komt. Dit is bevorderlijk 

voor het gezag van scheidsrechters, ringrechters en jury richting de vechtsporters, hun 

trainers/coaches en het publiek en daarmee ook voor de acceptatie van onze sport. Lees hier het 

volledige artikel over de opfriscursus.  

 

https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/de-nederlandse-vechtsportautoriteit-bestaat-1-jaar/
https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/geslaagde-eerste-opfriscursus-scheidsrechtersofficials-/


 
De verschillende scheidsrechters en officials waren aanwezig tijdens de eerste opfriscursus op 12 september 2018  

__________________________________________________________________________________ 

 

Auditteam Nederlandse Vechtsportautoriteit 

Het auditteam van de VA is inmiddels een half jaar operationeel om steekproefsgewijs in de praktijk 

te checken of de evenementen voldoen aan de richtlijn voor evenementen waar de verschillende 

partijen zich aan hebben gecommitteerd. Dit doet de VA uiteraard om gezamenlijk (daar waar nodig) 

de kwaliteit van de evenementen te verbeteren. Het auditteam van de VA bestaat inmiddels uit 15 

onafhankelijke auditors die in tweetallen steekproefsgewijs langs de evenementen gaan.   

 

 

Brief informatie vechtsportseizoen 2018/2019 

Vooruitlopend op het nieuwe vechtsportseizoen 2018/2019 heeft de VA alle belanghebbende 

stakeholders uit de vechtsportwereld die zich in de praktijk bezig houden met de evenementen zoals 

bonden, promotors, matchmakers etc. een brief gestuurd ter verduidelijking van de ingevoerde 

richtlijnen. Deze brief is hier terug te vinden. De brief is bedoeld om nogmaals duidelijk te maken wat 

we met elkaar hebben afgesproken over “naar het hoofd”, leeftijdsgrenzen en kwaliteitseisen. 

 

 

 

Gemeente Amsterdam ‘Vriend van de Nederlandse Vechtsportautoriteit’ 

Zaterdag 29 september 2018 ontving vervangend wethouder Sport van de gemeente Amsterdam, 

Laurens Ivens het ‘Vriend van de Nederlandse Vechtsportautoriteit’ bordje uit handen van de 

voorzitter  van de Raad van Toezicht en burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen. Hiermee 

geeft de VA een blijk van waardering voor de samenwerking met de gemeente Amsterdam tijdens 

het oprichten van de VA en daarna. Zo houdt de VA kantoor bij de gemeente Amsterdam, terwijl ons 

werkveld zich uiteraard over heel Nederland uitstrekt. Daarnaast stelt Amsterdam expertise 

https://www.vechtsportautoriteit.nl/uploads/files/Brief%20nieuwe%20seizoen.pdf


beschikbaar voor onze adviescommissies die wij erg op prijs stellen.  Alle hulp en ondersteuning, ook 

van andere gemeenten, bonden en andere professionals is natuurlijk welkom!  

 

 
Vervangend wethouder Sport van Amsterdam Laurens Ivens ontvangt het ‘Vriend van’ bordje van burgemeester van 

Enschede en voorzitter van de RvT van de VA, Onno van Veldhuizen 

 

 

 

Mochten er naar aanleiding van deze kwartaalnieuwsbrief nog vragen of opmerkingen zijn, zijn wij 

altijd bereikbaar via onderstaande contactgegevens. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Farid Gamei, manager VA 

mede namens het bestuur en de raad van toezicht van de Nederlandse Vechtsportautoriteit 

 

Nederlandse Vechtsportautoriteit 

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