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Waarom?

EEN (APART) JEUGDREGLEMENT

Stijgende cijfers

• Aantal clubs stijgt

• Aanbod aan jeugdlessen stijgt

• Aantal jeugdleden stijgt
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Veilig en verantwoord sporten

• Nood aan ontwikkelingskader op maat voor jeugd

• Nood aan informatie, opleiding en ondersteuning voor omkadering (trainers, ouders, officials, …)

Toekomstgericht

• Kwalitatief lesaanbod

• Minimaliseren van ledenuitval

• Aansluiting vinden/behouden met de (wereld)-top

Interesse in competitie stijgt



HOE LEES IK HET JEUGDREGLEMENT ?
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• ALTIJD VAN TOEPASSING

❑ Leeftijds- en gewichtscategorieën

❑ Toegestane technieken & raakvlakken

❑ Verboden technieken & handelingen

❑ Scoringsysteem

❑ Taping bij jeugd

❑ …

Algemeen gedeelte

• SPECIFIEK VOOR DE STIJL

❑ IFMA Muaythai

❑ Muaythai

❑ K1

Specifiek gedeelte

• Trainer & verzorgers

• Ouders & supporters

• Referees & officials

• Medische staff

• Jeugdontmoeting

• Jeugdtoernooi

• Q&A

Extra informatie



ALGEMEEN
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Competitie niet toegestaan

Geen hoofdcontact

Gecontroleerd hoofdcontact

Leeftijds- en gewichtscategorieën



Toegestane technieken

ALGEMEEN

Stoottechnieken

CORRECT UITGEVOERD & MET GESLOTEN VUIST

❑ Directe stoten, hoekstoten & opstoten

❑ Raakvlakken: borst, buik, zijkant lichaam, armen, bovenbenen

Vanaf 12 jaar: hoofd langs de voor-, zij-, onder-, en bovenkant
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Traptechnieken

CORRECT UITGEVOERD

❑ Lowkick, calf kick, middeltrap, frontkick, gedraaide trap

Vanaf 12 jaar: hogetrap & axekick

❑ Raakvlakken: borst, buik, zijkant lichaam, armen en volledige benen

Vanaf 12 jaar: hoofd langs de voor-, zij-, onder-, en bovenkant en de nek langs de zijkant

Knietechnieken

CORRECT UITGEVOERD

❑ Raakvlakken: borst, buik, zijkant lichaam, armen, bovenbenen



Verboden raakvlakken

ALGEMEEN
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Zonder hoofdcontact Gecontroleerd hoofdcontact



ALGEMEEN
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PAGINA 16

❑ Ongecontroleerde technieken naar het hoofd

❑ Technieken naar de kniegewrichten

❑ Stoten met binnenkant handschoen

❑ Roling thunder kicks

❑ Breken’ in de onderrug

❑ Werptechnieken vanuit judo & worstelen

❑ Vastnemen ringtouwen

❑ Gevecht opzettelijk ontlopen

❑ Alle technieken na het commando ‘STOP 

❑ Alle technieken na het commando ‘BREAK’ of 

zonder eerst een stap naar achter te zetten

❑ Alle technieken waarbij een ander lichaamsdeel 

dan de voeten de grond raakt

❑ Trappen op de achillespees of haken om uw 

tegenstander naar de grond te brengen

❑ Te laag inkomen met uw hoofd of zelf uw hoofd 

omlaag brengen

❑ … (zie reglement)

Sporttechnisch

PAGINA 17

❑ Kopstoten, bijten, spuwen, krabben …

❑ In de ogen duwen met duim of andere vingers

❑ Opzettelijk op je tegenstander vallen

❑ Slaan of trappen als iemand op de grond ligt

❑ Met intentie uw tegenstander uit de ring werpen

❑ Opzettelijk vallen om het gevecht te ontwijken

❑ Opzettelijk in het kruis trappen

❑ Opzettelijk uitspuwen van uw mondstuk

❑ Niet opvolgen van commando’s referee

❑ Beledigen van uw tegenstander, referee, …

❑ Mishandeling en/of agressief gedrag

❑ Doen alsof je in het kruis getrapt bent

❑ Doen alsof uw tegenstander een 

overtreding begin

❑ Alle overtredingen door de trainer/verzorgers 

op hun richtlijnen

❑ Alle overtredingen door ouders/supporters 

op hun richtlijnen

Sociaal / educatief

PAGINA 17

❑ Gebruik verboden middelen (WADA)

❑ Gebruik verboden vloeistoffen

❑ Gebruik tapingstechnieken handen

❑ Dragen van niet toegestane kledij

❑ Niet dragen van verplichte 

kledij/beschermingsmaterialen

❑ Atleet / kind dwingen om zijn/haar gewicht omlaag 

te brengen op een ongezonde manier of wanneer 

een lager gewicht ongezond zal worden

❑ Uw atleet / kind laten deelnemen wetende dat 

hij/zij ernstig geblesseerd is of fysiek/mentaal niet 

klaar.

Medisch / ethisch

Verboden technieken/handelingen



Verschil vermaning, waarschuwing en diskwalificatie

ALGEMEEN
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Officiële waarschuwing

• Atleten in neutrale hoek

• Minuspunt voor overtreder

• 3de keer officiële waarschuwing voor dezelfde overtreding = diskwalificatie

Diskwalificatie

• Atleten in neutrale hoek

• Einde wedstrijd

• Winst voor tegenstander
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Vermaning

• Geen minuspunt

• 3de keer zelfde overtreding = automatisch officiële waarschuwing

Referee beslist = aanvaarden!

Men kan meteen een officiële waarschuwing of diskwalificatie geven



Scoringsysteem  

ALGEMEEN

Minuspunten
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Scoren van punten

• Toegestane techniek;

• die doel treft op een toegestane plaats;

• uitgevoerd met impact (met uitzondering van het hoofd);

• zonder blokkade of verwering van de tegenstander.

Niet scoren van punten Je scoort geen punten wanneer:

• men de tegenstander raakt maar met gebrek aan vaardigheid

• men de techniek correct blokkeert met de armen of benen

❑ Tenzij met dusdanig grote impact waardoor de tegenstander zijn/haar evenwicht verliest

• men de techniek uitvoert zonder impact (uitgezonderd het hoofd)

• men de tegenstander uit balans brengt zonder eerst een actie te maken

• men de tegenstander raakt terwijl men in overtreding is met de regels

ELK JURYLID GEEFT

ELKE RONDE PUNTEN

WINNAAR Deze atleet krijgt 10 punten

VERLIEZER Deze atleet krijgt 9 punten

ONBESLIST Beide atleten krijgen 10 punten

WINNAAR Krijgt een minuspunt SCORE = winnaar 9  en verliezer 9

VERLIEZER Krijgt een minuspunt SCORE = winnaar 10  en verliezer 8 

ONBESLIST 1 van beide krijgt een minuspunt SCORE = 10 – 9 OF 9 – 10 



Mogelijke uitslagen bij een jeugdontmoeting

ALGEMEEN
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WOP WIN ON POINTS Atleet met de meeste punten wint.

W. RET WIN BY RETIREMENT Handdoek gooien of niet meer uit de hoek komen na de rust.

RSC WIN BY REFEREE STOPS CONTEST Referee zet wedstrijd stil wegens overklassing

RSC MED. WIN BY RSC MEDISCHE INTERVENTIE Referee of arts zet wedstrijd stil wanneer men van mening is dat de atleet niet op een veilige manier de wedstrijd kan verderzetten.

RSCB WIN BY RSC FOR BODY INJURIES Na een harde impact door een toegestane techniek kan de atleet zich niet langer verdedigen.

W. DISQ WIN BY DISQUALIFICATION Bij (herhaaldelijke) overtredingen van de tegenstander of zijn/haar entourage.

NC NO CONTEST Wanneer de wedstrijd niet kan plaatsvinden wegens overmacht of bij onopzettelijk te hard hoofdcontact (ongeluk).

WO WALK OVER Wanneer een atleet niet tijdig de ring betreed (enkel bij toernooien).

DRAW ONBESLIST Beide atleten hebben hetzelfde aantal punten.

Winst op Knock-out (KO)

Is NIET mogelijk bij een jeugdontmoeting



Gecontroleerd hoofdcontact

ALGEMEEN

Leeftijd

• Beide minimaal 12 jaar

11

Beheersing

• Technische uitvoering van technieken

• Bv. niet zwaaien op goed geluk

Intentie

• Geen kwade wil om iemand hard te raken

• Niet zoeken naar een K.O. = verboden bij jeugd



Recuperatietijd bij jeugd

ALGEMEEN

Waarom?

• Beleving en ontwikkeling

• Kansen geven (recuperatie na impact / overdondering)

• Referee checkt fysiek / mentaal
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Hoe?

• Geen tellen +/- 10 seconden recuperatietijd

• Geen time-stop

• Geen minuspunt

Stopzetting wedstrijd

• Bij tweede maal hersteltellen in één wedstrijd



ALGEMEEN
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• Hoofdbeschermer

• Bokshandschoenen – 10 oz

Voorzien door de federatie

Toegestane kledij 



ALGEMEEN
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Voorzien door de atleet zelf

Toegestane kledij 

• Gebitsbeschermer

• Kruisbeschermer

• Scheenbeschermers

❑ Voldoende vulling

❑ Volledige scheenbeen

❑ Aansluitend kousmodel

BORSTBESCHERMING VOOR DAMES
• Medische commissie – in beraad – vanaf wanneer

• Onderzoek – asymetrische groei na impact



ALGEMEEN
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• Kleur = wit

• Broek = aansluitend aan de enkels

• Top = aansluitend tot aan de polsen en nek

• Sporthijab = aansluitend en 1-delig

• Gedragen onder de verplichte (muaythai)-short en een singlet

Bedekkende kledij voor dames

Toegestane kledij 



ALGEMEEN
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• Zakken, ritsen, gaten of knopen;

• provocerende teksten of afbeeldingen;

• eigen handschoenen en/of hoofdbeschermer.

• haarspeldjes, klemmetjes en haarbanden

• taping van de handen ( enkel 1 stuk tape aan de pols)

• overdreven hoeveelheid vet of vaseline gebruiken

• (verdovende) producten die schadelijk kunnen zijn en/of verboden zijn

Niet toegestaan

Verboden kledij en andere 



Handen schudden (handschoenen) - beperken

ALGEMEEN

Doelstelling handen schudden

• Sportiviteit, respect en vriendschappelijke rivaliteit tonen
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Waarom beperken?

• Veiligheid tijdens wedstrijd

Wanneer wel?

• Voor aanvang 1ste ronde

• Uit respect na ongewilde overtreding (VOOR het signaal ‘fight’ en enkel na tussenkomst referee)

• Voor aanvang van de laatste ronde

OP ALLE ANDERE MOMENTEN

NIET TOEGESTAAN



Dopingcontrole

ALGEMEEN

Ook bij jeugd

• Weigeren kan niet schorsing / boete voor atleet en club

• Er staat meer op de dopinglijst dan u denkt bv. puffers

• Noteer elk genomen product bij een controle
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Toestemming therapeutische noodzaak (TTN) aanvragen?

• Elitesporters = verplicht

• Breedtesporters = keuze pro-actief / retroactief

• TIP: spreek met uw arts over elk medicijn / geneesmiddel

Dopingpreventieverantwoordelijke VKBM²O

Eric Van Vaerenbergh

0477/68.37.94

vkbmmo.dopingpreventie@gmail.com

www.dopinglijn.be

mailto:vkbmmo.dopingpreventie@gmail.com
http://www.dopinglijn.be/


IFMA MUAYTHAI RULES
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IFMA MUAYTHAI RULES
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10-11 JAAR

12-13 JAAR

14-15 JAAR

Wedstrijdduur

• Actieve clinch

• Ellebogen - lichaam

• Vegen direct NA een actie

• Vastnemen been 

MAAR na twee stappen voorwaarts

MINIMAAL 1 actie

Extra toegestane technieken

• Ellebogen naar het hoofd wel internationaal

• Spinning back fist

• Vegen ZONDER voorafgaande actie

• Vastnemen been en meer dan 2 stappen 

voorwaarts zetten zonder actie

Verboden technieken

Specifieke kenmerken

STANDAARD INTERNATIONAAL

Rondes: 3 x 1 minuut Rondes: 3 x 1 minuut

Rust: 30 seconden Rust: 30 seconden

STANDAARD INTERNATIONAAL

Rondes: 3 x 1 minuut Rondes: 3 x 1,5 minuut

Rust: 30 seconden Rust: 1 minuut

STANDAARD INTERNATIONAAL

Rondes: 3 x 1,5 minuut Rondes: 3 x 2 minuten

Rust: 1 minuut Rust: 1 minuut

Aanvraag internationale wedstrijdduur

= ervaren atleten / voorbereiding

YOOT = STOP Je stopt alle activiteit en start pas opnieuw als de referee ‘CHOK’ zegt.

CHOK = FIGHT Actie is (terug) toegestaan

YAEK = BREAK Je stopt – zet 1 stap naar achter – mag opnieuw starten zonder ‘CHOK’

TIME STOP = TIME STOP Wanneer het stoppen van de tijd nodig is (medische controle, …)



IFMA MUAYTHAI RULES
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• Elleboog bescherming

• Body protector

Voorzien door de federatie

Specifieke kledij 



IFMA MUAYTHAI RULES
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• Singlet voor dames & heren - verplicht

• Muaythai short

Voorzien door de atleet zelf

Specifieke kledij 



IFMA MUAYTHAI RULES
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Ring betreden Mongkol & Prajied Wai Kru

Traditionele aspecten

• Bloemenkrans NIET toegestaan

• Tussen de touwen ongeacht het geslacht

• Mongkol op het hoofd plaatsen na betreden ring

• Trainer betreedt de ring NIET voor einde 1ste ronde

• Mongkol = verplicht

• Prajied = toegestaan maar niet verplicht

• Verplicht 4 hoeken (korte versie)

• WAI = RESPECT

KRU = TRAINER

LANGE WAI KRU

= Enkel op aanvraag, 

op voorhand bij de hoofdofficial



MUAYTHAI RULES
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MUAYTHAI RULES
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10-11 JAAR

12-13 JAAR

14-15 JAAR

Wedstrijdduur

• Actieve clinch

• Vegen tegenstander direct NA een actie

• Vastnemen been 

MAAR na twee stappen voorwaarts

MINIMAAL 1 actie

Extra toegestane technieken

• Ellebogen naar het lichaam

• Ellebogen naar het hoofd

• Spinning back fist

• Vegen ZONDER voorafgaande actie

• Vastnemen been en meer dan 2 stappen 

voorwaarts zetten zonder actie

Verboden technieken

Specifieke kenmerken

STANDAARD

Rondes: 3 x 1 minuut

Rust: 30 seconden

STANDAARD

Rondes: 3 x 1 minuut

Rust: 30 seconden

STANDAARD

Rondes: 3 x 1,5 minuut

Rust: 1 minuut

YOOT = STOP Je stopt alle activiteit en start pas opnieuw als de referee ‘CHOK’ zegt.

CHOK = FIGHT Actie is (terug) toegestaan

YAEK = BREAK Je stopt – zet 1 stap naar achter – mag opnieuw starten zonder ‘CHOK’

TIME STOP = TIME STOP Wanneer het stoppen van de tijd nodig is (medische controle, …)



MUAYTHAI RULES
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• Heren – geen bovenkledij

• Dames – singlet of top zonder mouwen 

• Muaythai short

Voorzien door de atleet zelf

Specifieke kledij 



MUAYTHAI RULES
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Ring betreden Mongkol & Prajied Wai Kru

Traditionele aspecten

• Bloemenkrans NIET toegestaan

• Onder, tussen of over de touwen

• Indien gewenst/nog niet gedaan

mongkol op het hoofd plaatsen na betreden ring

• Trainer betreedt de ring NIET voor einde 1ste ronde

• Mongkol = toegestaan maar niet verplicht

• Prajied = toegestaan maar niet verplicht

• Optioneel 4 hoeken (korte versie)

Aangeven bij het officialsteam dag zelf

• WAI = RESPECT

KRU = TRAINER

LANGE WAI KRU

= Enkel op aanvraag, 

op voorhand bij de hoofdofficial



K1 RULES

28



K1 RULES
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10-11 JAAR

12-13 JAAR

14-15 JAAR

Wedstrijdduur

• Actieve clinch – 3 seconden met directe actie

• Vastnemen been = toegestaan MAAR

❑ Meteen loslaten

❑ OF maximaal 1 stap + 1 actie

Extra toegestane technieken

• Passieve clinch positie aannemen

• Ellebogen naar het lichaam

• Ellebogen naar het hoofd

• Spinning back fist

• Vegen van je tegenstander

• Vastnemen been zonder onmiddelijke actie

• Vastnemen been en meer dan 1 stap + 1 actie

Verboden technieken

Specifieke kenmerken

STANDAARD

Rondes: 3 x 1 minuut

Rust: 30 seconden

STANDAARD

Rondes: 3 x 1 minuut

Rust: 30 seconden

STANDAARD

Rondes: 3 x 1,5 minuut

Rust: 1 minuut

STOP = STOP Je stopt alle activiteit en start pas opnieuw als de referee ‘CHOK’ zegt.

FIGHT = FIGHT Actie is (terug) toegestaan

BREAK = BREAK Je stopt – zet 1 stap naar achter – mag opnieuw starten zonder ‘CHOK’

TIME STOP = TIME STOP Wanneer het stoppen van de tijd nodig is (medische controle, …)



K1 RULES
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• Heren – geen bovenkledij

• Dames – singlet of top zonder mouwen 

• Sportspecifieke short bv. muaythai, MMA, K1-short

❑ mag niet over de knie komen

❑ geen ritsen, knopen, zakken, loshangende touwtjes

Voorzien door de atleet zelf

Specifieke kledij 



TRAINERS & VERZORGERS
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Checklist

TRAINERS & VERZORGERS

Licentie VKBM²O

• Verplicht – trainer & verzorgers

• Controle door officials

32

Kledij

• Sportschoenen

• Trainingspak

• Short net boven de knie toegestaan bij hoge temperaturen

• GEEN slippers, sandalen, muaythai short, jeansbroek, jurk, rok, hotpants, …

Verplicht materiaal aan de ring

• Handdoek of spons 



TRAINERS & VERZORGERS
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• Elke organisatie / stijl = anders

• Puntentelling kan verschillen

• Specifieker voorbereiden / trainen

• Teleurstelling vermijden

❑ Leeftijds- / gewichtsverschil te groot

❑ Diskwalificatie – verboden techniek

❑ Minuspunt – niet in orde met kledij

❑ Minuspunt – gedrag trainer of supporters

Kennis reglement

• VERBODEN HANDELINGEN (zie pagina 39)

❑ Verbaal en/of fysiek agressief gedrag

❑ Overdreven schreeuwen van instructie

❑ Schelden, vloeken, verwensingen

❑ Bewust slecht advies geven

❑ Slaan of trappen op de ring

❑ De ring betreden bij recuperatietijd, 

controle door arts, voor einde ronde

❑ Grote hoeveelheden water gooien

❑ Niet tijdig in bescherming nemen

❑ Publiek aanmanen harder te roepen

Positief coachen

• Gedrag trainer – invloed op persoonlijke en 

sociale ontwikkeling van hun atleten

• Groeien kan pas in een gezonde en veilige 

leeromgeving

• Positieve ondersteuning en uitdagingen op maat 

werken stimulerend 

• Leg uw persoonlijke verwachtingen niet te hoog

• Passen uw verwachtingen bij de leeftijd en 

ontwikkelingsfase van het kind?

• Elk kind is uniek – eigen tempo

Verboden handelingen

Taak van de trainer



TRAINERS & VERZORGERS
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• Kwalitatieve voorbereiding op maat

• Regelmatig nawegen

• Begeleiding bij weging + doktercheck

• Materiaal controleren

• Klaarmaken: opwarming, materiaal controleren

• Positieve coaching

• Eerlijke en realistische reflectie nadien

Verzorgen & begeleiden

• Geef het goede voorbeeld voor heel het team

Veiligheid bewaken

• Wanneer is iemand klaar voor competitie?

• Kijk de matchmaking na

• Gooi de handdoek indien nodig

• Hou de ring steeds vrij – geen materiaal

Voorbeeldfunctie

Taak van de trainer



OUDERS & SUPPORTERS
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OUDERS & SUPPORTERS

Minpunten door ouders / supporters?

• Dit kan!

• Lees meer op pagina 41
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WEETJES
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WEETJES
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Voorweging bij jeugd

• Is verboden

Staredown bij jeugd

• Is verboden ook bij grote events / persconferentie 

Weging jeugd

• VERPLICHT in muaythai, K1 of MMA-short;

• bovenkledij een T-shirt of singlet (geen topje);

• bedekkende kledij voor dames = toegestaan.

• Identiteitskaart + licentie bij hebben



WEETJES
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Matchmaking na weging

Eens de matchmaking afgedrukt is worden er GEEN wijzigingen meer gedaan.

Time stop – wanneer?

• Controle arts

• Correctie kledij / materiaal

• Bij het geven van een officiële waarschuwing

• Op verzoek van de referee TIME STOP

❑ Bloedneus

❑ Verlies mondstuk

❑ Extra instructies atleet / trainer / supporters

Faken verboden techniek

• Is verboden bv. in kruis geraakt

• Kan bestraft worden



WEETJES

Ringdames

• Schaars geklede dames (of heren) om de rondes aan te geven of atleten te begeleiden zijn niet toegelaten bij een jeugdontmoeting

40

Arts + EHBO & ambulance

• Is verplicht aanwezig op elke jeugdontmoeting

Oneerlijke match

Als trainer ben jij verantwoordelijk voor het al dan niet aanvaarden van een wedstrijd.



API –VKBM²O

Wat?

• Aanspreekpunt

• vragen, opmerkingen, klachten of vermoedens

41

Van?

• (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Voor?

• Sporters

• Ouders

• Trainers

• …

Een API is geen

• Hulpverlener (start zelf geen hulpverleningsproces op)

• Onderzoeksrechter (moet niet achter de feiten aangaan)

• Journalist (moet niet iedereen informeren die nieuwsgierig is)



DANK JE 

VOOR UW AANDACHT


