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Jaarverslag 2017-2018 

Met trots presenteert de Nederlandse Vechtsportautoriteit het jaarverslag 2017-2018 op de website. 

Een veelbewogen eerste anderhalf jaar met veel mooie hoogtepunten voor de Nederlandse 

Vechtsportautoriteit én vechtsportsector. Nog nooit deden zoveel mensen in Nederland aan de full 

contact vechtsporten kickboksen, thaiboksen en MMA als nu bleek uit onderzoek van het RIVM. En 

dan te bedenken dat veel recreatiesporters nog niet geregistreerd staan bij de officiële sportkoepel. 

Des te belangrijker om in gezamenlijkheid onze prachtige sporten te blijven reguleren! 

 

Nederlandse Vechtsportautoriteit 'erkent' opleiding SKMO 

De Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) heeft de opleiding Stichting Kickboksen en Mixed Martial 

Arts (SKMO) officieel erkend. SKMO verzorgt al ruim 15 jaar opleidingen tot (jeugd)kickboks- en 

MMA-leraar in Nederland. 

  

Vanaf januari 2019 is één licentiesysteem van kracht voor het sportkader binnen kickboksen, muay 

thaiboksen en Mixed Martial Arts (MMA). Dit licentiesysteem moet ervoor zorgen dat de 

verschillende functies in de vechtsportwereld door  goed opgeleide personen worden uitgevoerd. Dit 

gaat op termijn gelden voor alle trainers/coaches, scheidsrechters, juryleden en ringartsen. De VA 

geeft alleen licenties uit als het sportkader van de desbetreffende opleidingsorganisatie geschoold is 

binnen de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) van sportkoepel NOC*NSF. De VA heeft in samenwerking 

met de Academie voor Sportkader (ASK) van NOC*NSF de SKMO-opleiding getoetst aan de KSS-

vereisten. Deze toetsing heeft op 31 maart 2019 plaatsgevonden met een positieve uitslag, waarna 

de opleiding officieel is erkend door NOC*NSF en de VA. 

 

Dit betekent dat voor de full contact vechtsporten kickboksen, thaiboksen en MMA in Nederland 

momenteel alleen de Leraar Martial Arts (LMA)-opleiding van de Federatie Oosterse 

Gevechtskunsten (FOG) en de SKMO-opleiding officieel erkend zijn en daadwerkelijk voldoen aan de 

KKS van NOC*NSF. Een trainer met een erkende geldige trainerslicentie wordt in de toekomst steeds 

belangrijker. We willen immers de kwaliteit verhogen en hier onderscheid maken met het oog op een 

landelijke keurmerk voor vechtsportscholen. De VA bereidt momenteel een keurmerk voor. Een 

trainer met een geldige licentie is één van de vereisten voor dit keurmerk. 

De VA heeft in 2019 niet stilgezeten. We hebben bijvoorbeeld ook de landelijke promotorlicentie 

ingevoerd. De medische commissie is momenteel bezig om een jaarlijkse bijscholingscursus voor 

https://www.vechtsportautoriteit.nl/uploads/files/Jaarverslag%202017-2018%20VA.pdf


ringartsen op te zetten en we treffen voorbereidingen om kaderopleidingen voor bijvoorbeeld 

scheidsrechters en juryleden in de vechtsportsector te faciliteren. 

 

 
(op de foto de heren van de SKMO, VA en ASK/NOC*NSF) 

 

Digitaal Fightpassport verplicht 

Vanaf 2019 moet iedereen die in Nederland deelneemt aan wedstrijden voor kickboksen, thaiboksen 

of MMA in het bezit zijn van een digitaal Fightpassport. Dit geldt ook voor buitenlandse vechters. Alle 

bonden zijn dit jaar druk bezig geweest met registratie van de vechters in het digitale systeem. Er zijn 

inmiddels al bijna 4000 wedstrijdvechters geregistreerd. Desondanks heeft de Nederlandse 

Vechtsportautoriteit vernomen dat er nog steeds vechters zijn die zich (nog) niet hebben aangemeld 

voor het digitale Fightpassport bij de bonden. Registratie in het digitale Fightpassport is van belang 

voor een veilige, gezonde en gereguleerde sport en dus in het belang van iedere vechter. 

 

De VA zal er strenger op toezien dat vechters ook daadwerkelijk zijn ingeschreven in het digitale 

Fightpassport. Sportschoolhouders, trainers en vechters die hier niet aan meewerken worden niet 

meer toegelaten tot wedstrijden. De VA voert audits uit om dit te controleren. De vechter is verplicht 

zich tijdens de weging te legitimeren zodat de digitale aanmelding ter plekke gecontroleerd kan 

worden door de bond. Iedere vechter die zich bij de bond heeft aangemeld voor het Fightpassport 

ontvangt automatisch een VA-nummer dat ook wordt gebruikt als ‘gebruikersnaam’ voor de vechter 

om in te loggen in het systeem. Zorg als trainer er voor dat de vechter dit VA-nummer altijd bij de 

hand heeft. Stuur ook bij het opgegeven van de vechters dit nummer mee naar de bond.  

Voor het aanmelden moet u het Excel 0-metingdocument eenmalig per vechter invoeren en 

opsturen naar de bond, waarna u deel kan nemen aan de wedstrijden. De VA wil graag nogmaals 



expliciet benadrukken dat de gegevens van de vechter bij aanmelding moeten worden ingevuld 

conform het legitimatiebewijs van de vechter. 

 

LET OP: het digitale Fightpassport fungeert als overkoepelend(e) database en systeem en staat los 

van het lidmaatschap van de sportbond 

 

Vacature communicatiemedewerker Nederlandse Vechtsportautoriteit 

De VA is als ondersteuning van het bureau op zoek naar een enthousiaste communicatiemedewerker 

voor 24- 32 uur per week! De vacature zal vanaf maandag 17 juni 2019 op de website te vinden zijn. 

 

Meldpunt misstanden  

Met ingang van 2019 zijn voor kickboksen, thaiboksen en MMA de Algemene gedragsregels voor 

fullcontact vechtsporten van kracht. Het is belangrijk om als vechtsportsector en VA samen toe te 

zien op het naleven van deze regels . Indien dit niet het geval is of als u andere misstanden signaleert 

waarbij de veiligheid, gezondheid en het imago van onze sporten in het geding is, dan kunt u dit 

vertrouwelijk melden bij de Nederlandse Vechtsportautoriteit via: info@vechtsportautoriteit.nl  

 

Meldplicht grensoverschrijdend gedrag  

Al eerder heeft de VA aandacht besteedt aan, grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en misbruik in 

de sport. Helaas is het een actueel item. Ook aan alle betrokkenen in de vechtsportsector vragen wij 

nogmaals aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Meldplicht houdt kort gezegd het volgende in: 

• Leden  

Leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als een vermoeden van seksuele 

intimidatie of seksueel misbruik bestaat, er melding aan het bestuur moet worden gedaan, tenzij dit 

niet verwacht kan worden van iemand. Bijvoorbeeld omdat je jezelf hierdoor in gevaar brengt. 

• Vechtsportscholen 

Zodra een bestuurslid van een club of bond een vermoeden heeft van een situatie waarin sprake is 

(geweest) van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te 

melden. Wanneer begeleiders iets weten of vermoeden, zijn zij verplicht dit te melden bij het 

bestuur van de vechtsportschool. 

 

Sinds 15 april 2019 staat de nieuwe website van het Centrum Veilige Sport Nederland / NOC*NSF 

online: www.centrumveiligesport.nl. Deze website heeft o.a. een handige chatfunctie en bevat 

verder informatie over preventiebeleid op het terrein van grensoverschrijdend gedrag en integriteit. 

U kunt voor meldingen ook altijd vertrouwelijk bij de VA terecht via: info@vechtsportautoriteit.nl. De 

VA is verder druk bezig in samenwerking en afstemming met Centrum Veilige Sport van NOC*NSF en 

andere stakeholders om maatregelen te nemen om grensoverschrijdend gedrag in onze sporten 

zoveel mogelijk terug te dringen.   

#notinmydojo 

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met ons via onderstaande contactgegevens.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het management, bestuur en RvT van de Nederlandse Vechtsportautoriteit 

 

Nederlandse Vechtsportautoriteit 

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