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VECHTSPORT IN NEDERLAND

• 2010: chaos, evenementen ontspoorden, 
verwevenheid onder/bovenwereld

• Amsterdam verbood gala’s: 
‘netwerkenbijeenkomsten criminelen’ 

• Geen centrale bond, geen ‘probleemeigenaar’

• Verbieden: kind met het badwater weggooien?

• Sport met twee gezichten: negatief én positief

• Gezondheid, pedagogische waarde, plezier

• Honderdduizenden beoefenaars, miljoenen kijkers

TOTSTANDKOMING
NEDERLANDSE VECHTSPORTAUTORITEIT

• Crisis werd wake up call: reguleren of ten onder gaan

• Werkgroep opgericht o.l.v. Eberhard van der Laan

• Support ministerie VWS en NOC*NSF

• Werkgroep werd duurzame organisatie: VA 

• Taak: kickboksen, thaiboksen en mma reguleren

• Doel: veilige, gezonde en goed georganiseerde vechtsport

• VA 2021: bestuur, rvt, bureau, commissies, vrijwilligers

WAT HEEFT DE VA 
TOT NU TOE GEDAAN?

• Convenant met vechtsportbonden: strakke afspraken

• Promotorslicentie ingevoerd: kaf van koren scheiden 

• Richtlijn vechtsportevenementen voor gemeenten

• Vraagbaak overheden: deugt deze organisatie?

• Verbod trappen en stoten naar het hoofd tot 18 jaar

• Fightpassport gelanceerd: eindelijk overzicht

• Zwarte lijst: rotte appels geweerd

• Aanpak grensoverschrijdend gedrag opgezet

• Coronacrisis: schakel tussen sector en overheid

• Keurmerk Vechtsportautoriteit geïntroduceerd

• 30 VA-auditors bezoeken evenementen en gyms

AUDITTEAMS: TOEZICHT  OP EVENEMENTEN 
EN VECHTSPORTSCHOLE N

 Ruim 30 vrijwillige auditors opgeleid

 Beroepsmatig relevante kennis: 
inspecteurs, accountants, recherche

 In koppels naar evenementen, contact gemeente

 Van de sporthal in de buurt tot de GelreDome

 Financiële transparantie, good governance,
openbare orde & veiligheid 

 Nieuwe taak: sportscholen bezoeken

KEURMERK VECHTSPORTAUTORITEIT
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VECHTSPORT IN HET SPORTLANDSCHAP

Traditionele sportstructuur in Nederland:

• Sporter is lid van een club

• Club is lid van een bond die wedstrijden organiseert

• Bond is lid van sportkoepel NOC*NSF

• Amateurclubs en bonden hebben geen 
winstoogmerk, meeste profclubs wel

• Bond verantwoordelijk voor dopingbestrijding

Structuur vechtsport in Nederland: 

• Sporter is lid van een sportschool  

• Sportscholen zijn niet lid van een bond

• Wedstrijden worden georganiseerd door promotors

• Promotors huren één van negen erkende bonden in

• Meeste sportscholen, bonden en promotors hebben 

winstoogmerk, zowel bij profs als amateurs

• VA is geassocieerd lid NOC*NSF en lid POS

• VA pakt taken op die bonden niet aankunnen: o.a. doping

DOPINGBESTRIJDING: WAAROM?

Een van de kernmissies VA: de sport gezonder maken. 
Binnen het besef dat het altijd risicovolle sporten zullen 
zijn, willen we de risico’s beperken:

• ‘Niet naar het hoofd’ tot 18 jaar

• Fightpassport: niet te snel terug de ring in

• Weight cuts: niet op ongezonde wijze op gewicht

• Dopingbestrijding logische volgende stap

Tot nu vond dopingcontrole, bij gebrek aan centraal 
gezag (bond), alleen incidenteel plaats, op initiatief van 
promotor, met gebruik van commerciële bureaus.

DOPINGBESTRIJDING: WAAROM?

Dat vechtsporters voordeel hebben bij 

dopinggebruik, is onomstreden. 

MMA-vechters die betrapt zijn op dopinggebruik, 

wonnen vóór ze betrapt werden 78% van hun 

partijen. Nadat ze betrapt waren en onder het 

vergrootglas lagen, wonnen ze nog maar 45%.*

Meer kracht leidt, net als bij veel meer sporten, tot 

betere prestaties. Maar in de vechtsport leidt het 

ook tot meer gezondheidsschade bij de 

tegenstander.

* Onder zoek The St at s Zone

DOPINGBESTRIJDING: HOE?

• Bonden hadden niet de mogelijkheid en middelen 

• VA sloot namens sector contract met Dopingautoriteit

• Uitvoering sanctionering ligt bij ISR

• Alle bonden gecommitteerd middels Convenant

• Alle promotors gecommitteerd middels licentie

• Alle sporters gecommitteerd via Fightpassport

• Alle sportscholen gecommiteerd via Keurmerk VA

• Voorlichting via eigen media, promotie e-learings

• Voorlichting via bijeenkomsten met Dopingautoriteit

VRAGEN?

vechtsportautoriteit.nl/dopingbestrijding

info@vechtsportautoriteit.nl

gratis maandelijkse nieuwsbrief: 

www.vechtsportautoriteit.nl/contact


