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1 Inleiding 

 
2020 beloofde een heel mooi jaar te worden echter toen sloeg plotseling het noodlot toe in de 
vorm van Corona en de nodige aanpassingen in het sporten en zelf met lockdowns. Het gevolg 
laat zich voelen in onze clubs door een enorme daling van de leden, dit wordt echter nog niet 
doorgetrokken in ons ledenbestand maar zal zich voordoen in het ledenaantal van 2021 waarin 
we een terugval verwachten van bijna 50%.  Ook is een groot deel van ons beleidsplan niet 
verder uitgewerkt of uitgesteld. 
 
 
 
Het begeleidde en organiseerde tal van evenementen (zie bijlage 1) gaande van de wekelijkse 
gala’s of tornooien tot opleiding en bijscholing voor trainers en scheidsrechters. Ook een aantal 
internationale verplaatsingen stond op de agenda. 
 
Er hebben verkiezingen plaats gevonden op de Open Algemene Ledenvergadering voor een 
nieuw bestuur. Het bestuur van VKBM²O bestaat nu uit 14 personen. 
 

 
 
Dit verslag heeft als doel een kort overzicht te geven van de activiteiten van VKBM²O in 2020 
met als leidraad de vooropgestelde doelstelling en acties zoals beschreven in het beleidsplan 
2019 – 2024. Na de weergave van het huidig organogram van de federatie wordt in 
onderstaande tabellen in punt 2  een beeld gegeven van de stand van zaken van de acties en 
doelstellingen die werden vooropgesteld in het beleidsplan 2021 – 2024. In de laatste tabel 
wordt de mate van voltooiing  telkens toegelicht. Bij de acties wordt in kleuren aangegeven 
wat wel, deels of niet voltooid is. Een korte argumentatie werd telkens waar nodig in het 
tabelletje verduidelijkingen toegevoegd 
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2 Stand van zaken doelstellingen en acties 
 
Volgend kleurcode wordt gebruikt in de laatste kolom van elke tabel:  

 

 De actie is voltooid in 2020 

 De actie is deels voltooid in 2020 

 De actie is niet voltooid in 2020 

 De actie is niet van toepassing in 2020 

 

2.1 Omkadering 
 

Code Doelstelling TRAINERS Indicator STAVAZA 
eind 2020 

SD1 Strategische doelstelling: In 2024 
telt de federatie een stijging van 
20% van het aantal gediplomeerde 
VTS-initiators in vergelijking met het 
aantal VTS-gediplomeerde trainers 
in 2017. 

Aantal gediplomeerde 
trainers 
25% meer dan in 2017 

Meting in 
2024, maar in 
2019 leverde 
de cursus 
reeds 26% 
stijging op.  

OD1 Operationele doelstelling 1: In 
2020 staan de initiatieven die de 
toeleiding naar de initiatorcursus 
moeten ondersteunen op punt. 

Vastgelegd stramien 
(document) 

Hulp-Initiator 
VKBM²O is 
bijgestuurd. 
Cursus is 
beschikbaar 

OD2 Operationele doelstelling 2: In 
2020 telt de federatie een stijging 
van 20% gediplomeerde VTS-
trainers ten opzichte van het aantal 
in 2017 (31) 

Aantal gediplomeerde 
trainers 
20% meer dan in 2017 

2020 geen 
wegens 
Corona 

 Actie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mate van 
voltooiing 

A001 Organisatie en evaluatie 
opleiding hulpinitiator 
(minstens 1/jaar) 

x x x x x x  

A002 Organisatie introsessies 
en infomomenten 
opleidingen VTS voor 
trainers (minstens 1/jaar) 

x x x x x x  

A003 Deelname overlegorgaan 
risicovechtsporten VTS 

x x x x x x  

A004 Organisatie sport 
specifieke bijscholingen 
met minstens twee keer 
infomoment opleidingen 
VTS 

x x x x x x  

A005 Op de hoogte houden en 
betrekken van de partners 
(RVSP, VTS,…) 

x x x x x x  

Verduidelijkingen: 
A004: de contacten verliepen vooral rechtstreeks door de federatie. Afzonderlijke 
momenten werden in 2020 nog niet georganiseerd wegens Corona 
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Code Doelstelling SCHEIDSRECHTERS Indicator STAVAZA eind 2019 

SD2 Strategische doelstelling: In 2024 is het 
huidige scheidsrechterskorps met minimaal 
10% aantal scheidsrechters gestegen ten 
opzichte van het huidige aantal actieve 
scheidsrechters in Vlaanderen en Brussel 

Aantal actieve 
scheidsrechters. 
Stijging van 10% 
 
 

#2019: 28 
Meting 2024 

OD1 Operationele doelstelling 1: Tot 2024 
wordt het huidige aanbod aantal 
scheidrechtersopleidingen onderhouden. 

Aanbod 
opleidingen 

#opleidingen2019: 1 
Meting 2024 

OD2 Operationele doelstelling 2: Tot 2024 
wordt het huidige aanbod van bijscholingen 
en -netwerkmomenten voor 
scheidsrechters onderhouden. 

Aanbod 
bijscholingen en 
netwerkmomenten 

#momenten2019: 1 
Meting 2024 

 Actie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mate van voltooiing 

A001 Organisatie 
scheidsrechtersopleiding 
indien voldoende 
kandidaten 

x x x x x x  

A002 Organisatie bijscholing 
voor scheidsrechters 

x  x  x   

A003 Organisatie 
netwerkmoment voor 
scheidsrechters 

x x x x x x  

A004 Organisatie interactie 
scheidsrechters naar 
trainers toe tijdens 
opleidingsmomenten 

 x  x  x  

A005 Waar relevant betrekken 
van de partners van 
VKBM²O 

x x x x x x  

A006 Gedragen lange 
termijnstrategie voor 
structurele aanpak 
scheidsrechters 

x x      

Verduidelijkingen: 
A006: Een aantal beslissingen getuigen van de voorzichtige ontwikkeling van een strategie. De 
federatie nam wel de beslissing om jaarlijks bij de grote kampioenschappen een scheidsrechter 
te laten deelnemen aan de opleiding. De nieuwe  jeugdcommissie ontfermt zich over de idee om 
een jeugdscheidsrechterskorps op te gaan starten. Bij jeugdontmoetingen levert de federatie 
een scheidsrechter toe aan het korps dat standaard aanwezig is.  
De ontwikkeling van een lange termijnvisie wordt eerder verplaatst naar 2021.  
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 Doelstelling MEDISCHE OMKADERING Indicator STAVAZA 
eind 2019 

SD3 Strategische doelstelling: Tegen 2024 zijn 
de medische aspecten van de 
kwaliteitsstandaarden, conform actuele 
adviezen RVSP, geïntegreerd in de 
wedstrijdreglementen. 

Opvolgingsdocument 
standaarden en 
reglementen 

Meting 
2024 
Lopende 

OD1 Operationele doelstelling 1: Vanaf 2020 
werkt 80% van de  gala’s in Vlaanderen en 
Brussel met een arts die op de lijst van 
toezichthoudende artsen RVSP staat. 

Lijst artsen die actief 
zijn op gala’s in 2020. 
80% vanaf 2020 

In 2019 
nog geen 
duidelijk 
zicht op 
  

OD2 Operationele doelstelling 2: In 2024 heeft 
de federatie de structurele samenwerking 
met het RVSP verder gezet. 

Samenwerkings-
overeenkomsten 

Meting in 
2021 – 
2024 

 Actie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mate van 
voltooiing 

A001 Overleg met verschillende 
betrokkenen opvolging 
wedstrijdreglementen met 
betrekking tot de medische 
aspecten 

x X      

A002 Jaarlijkse evaluatie en waar 
nodig aanpassing 
wedstrijdreglementen 

  x X x x  

A003 Samenwerking RVSP 
onderhouden 

x X x X x x  

A004 Artsen doorsturen naar 
RVSP 

x X x X x x  

A005 Promotie lijst 
toezichthoudende artsen 
RVSP 

x x x X x x  

A006 Samenwerking/communicatie
lijn met andere RVS-
federaties (en RVSP) in het 
kader van het bewaken van 
de gezondheid van de 
sporters 
(federatieoverschrijdende 
opvolging schorsingen, rust- 
en hersteltijden) 

x x x X x x  

Verduidelijkingen: 
A005: e communicatie gebeurt door de federatie bij de aanvraag van elke evenement, er 
wordt bekeken met de RvB of er vanaf 2020 een beloningssysteem kan worden 
ingevoerd?  
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Code Doelstelling OMKADERING 
VERWANTE VORMEN - MMA 

Indicator STAVAZA 
eind 2019 

SD4 Strategische doelstelling: In 2024 
heeft het MMA een degelijk uitgebouwde 
opleiding voor de scheidsrechters en 
trainers. 

Organisatie van de 
opleiding scheidsrechters 
en trainers 

Meting 
2024 

OD1 Operationele doelstelling 1: Tegen 
2020 is de hulptrainer MMA uitgebouwd. 

Bestaan van de 
hulptrainer (jaarlijkse 
organisatie) 

Meting 
eind 2020 

OD2 Operationele doelstelling 2: Tegen 
2024 is er een kader met jaarlijks 
minimaal 1 opleiding en 1 bijscholing 
aanwezig voor MMA-scheidrechters. 

Minimaal 1 opleiding en 1 
bijscholing georganiseerd 

#2019: 1 
bijscholing 
Meting 
2024 

OD3 Operationele doelstelling 3: Tegen 
2022 is er een actieve MMA-commissie 
met jaarlijks minimum 2 vaste 
vergaderingen.  

Minstens twee vaste 
vergaderingen per jaar  
(verslagen) 

Meting 
2022 

 Actie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mate van 
voltooiing 

A001 Ontwikkeling opleiding 
scheidsrechters deel MMA 

x x      

A002 Organisatie 
scheidsrechtersopleiding deel 
MMA indien voldoende 
kandidaten 

  x x x x Wel van 
toepassing 

in 2019 

A003 Organisatie bijscholing voor 
scheidsrechters deel MMA 

x x x x x x  

A004 Ontwikkeling hulpinitiator 
trainers deel MMA 

x x      

A005 Organisatie opleiding 
hulpinitiator trainers deel 
MMA 

  x x x x  

A006 Organisatie MMA-commissie  x x x x x Reeds 
opgestart in 

2019 

Verduidelijkingen: 
A001: De ontwikkeling  van en  de uitrol van de opleiding zullen beide doorgaan in 2020. 
A006: De commissie is reeds opgestart in 2019 weliswaar op nationaal niveau (BMMAF – 
regels). VKBM²O doet beroep op deze commissie.  
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2.2 Competitieve sportbeoefening 
 

Code Doelstelling JEUGD Indicator STAVAZA eind 
2019 

SD5 Strategische doelstelling: In 2024 
heeft VKBM²O een gericht kader  die 
de adviezen van het RVSP volgt en 
dus voldoet aan de ethische en 
medische normen en waarden voor 
jeugd.  

Opvolging, evaluatie, 
bijsturing gecoördineerde 
visienota jeugd. 

Visienota jeugd 
in bijlage 2 

OD1 Operationele doelstelling 1: In 
2024 spelen de 
wedstrijdreglementen jeugd 
consequent in op de heersende 
ethische waarden en normen. 

Reglement versus 
adviezen ethisch en 
medisch verantwoord 
sporten 

Meting 2024 
Stavaza zie 
nota jeugd 

OD2 Operationele doelstelling 2: In 
2024 heeft VKBM²O, op voorzet van 
het RVSP, een uitgewerkte 
pedagogisch – didactisch kader 
klaar voor haar clubs die met 
kinderen en jongeren werken en 
waarin de Muaythai waarden 
centraal staan. 

Aanwezig pedagogisch-
didactisch kader 
(beschreven in de nota) 

Meting 2024 
Stavaza zie 
nota jeugd 

 Actie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mate van 
voltooiing 

A001 Jaarlijks evaluatie en 
bijsturing reglement in 
overleg met RVSP 

x X x x x x  

A002 Jaarlijks evaluatie en 
bijsturing visienota 
jeugd in overleg met 
RVSP 

x X x x x x  

A003 Deelname ethische 
commissie RVSP 
indien deze 
georganiseerd wordt 

x X x x x x  

A004 Verspreiden en 
informeren actie 
risicovechtsport en 
jeugd RVSP 

x X x x x x  

A005 Onderzoeken of de 
opstart van een eigen 
pedagogische of 
jeugdcommissie 
interessant en mogelijk 
is 

x X      

A006 Organisatie Open BK 
jeugd 

x X x  x  Wordt ook 
georganiseerd in 

2020 

A007 Onderzoek hoe het 
organiseren van 
jeugdevenementen 
aantrekkelijker 
gemaakt kan worden 

x x      

Verduidelijkingen: 
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A004: Er werd prioriteit gegeven aan de andere acties. Via de andere acties wordt in 
eerste instantie verder gewerkt aan een brede basis en bewustwording met betrekking tot 
jeugd. 
A005: De jeugdcommissie is opgestart en kwam twee keer samen in 2020. 
A007: Dit onderzoek wordt verschoven naar takenpakket van de jeugdcommissie die 
onder meer een jeugdsportfonds uitwerkt.  
 

 

Code Doelstelling VOLWASSENEN Indicator STAVAZA 
eind 2019 

SD6 Strategische doelstelling: In 2024 worden 
minimaal evenveel evenementen en 
titelkampen georganiseerd voor volwassen 
als in 2019.  

Aantal 
evenementen 

Meting 2024 
Nulmeting 
2019: 68 
gala’s. (zie 
bijlage 1). 7 
Belgische 
titelgevechten 
en 9 Vlaamse 
titelgevechten 

OD1 Operationele doelstelling 1: Tegen 2024 is 
de medische omkadering en aanpak van de  
wedstrijden bestendigd 

 Meting 2024 

 Actie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mate van 
voltooiing 

A001 
 

Opvolging evenementen 
(checklist organisatoren, 
juryleden en officials 
aanduiden,…) 

x x x x x x  

A002 Inspelen op initiatieven 
RVSP met betrekking tot 
medische adviezen voor 
medische omkadering van 
de sporters 

x x x x x x  

A003 Onderzoek hoe de 
kwaliteit van de 
wedstrijdleiding kan 
verbeteren door 
elektronische 
toepassingen te gaan 
toevoegen (bv. 
scoresoftware 
scheidsrechters) 

x x      

A004 Uitvoeringen 
verbeteringsacties indien 
gewenst en financieel 
mogelijk 

  x x x x  

Verduidelijkingen: 
A001: Er werd een voorbeelddraaiboek uitgewerkt in 2019, de federatie overweegt om dit 
in 2020 over te maken aan al de organisatoren. 
A002: opleiding verzorger is niet doorgegaan wegens Corona. 
A003: Internationaal is er geen efficiënt systeem. Er werd daarom nog geen prioriteit 
gegeven aan actie. Er werden ook nog geen  andere handvaten gevonden om er verder 
mee aan de slag te gaan. Er wordt in 2020 verder naar mogelijkheden gezocht. 
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Code Doelstelling INTERNATIONALE 
ONTWIKKELING 

Indicator STAVAZA eind 2019 

SD7 Strategische doelstelling: Tegen 
2024 worden de IFMA en WAKO 
kampioenschappen als de 
toonaangevende Europese en 
wereldkampioenschappen 
aanzien. 

Bevraging 
algemene 
ledenvergadering 

Meting 2024 
Bevraging 2019 door 
omstandigheden niet 
gelukt. Wordt opnieuw 
opgepakt in 2020 (via 
digitale weg).  

OD1 Operationele doelstelling 1: 
Vanaf 2019 werkt VKBM²O met 
een “topsportwerking” voor wat 
betreft deelname aan Europese en 
Wereldkampioenschappen. 

Neergeschreven 
selectieprocedures 
en – werking 

Document beschikbaar 
en op te vragen 

OD2 Operationele doelstelling 2: 
Tegen 2020 weet minstens de 
helft van de clubs wat IFMA en 
WAKO is.  

Bevragingen 
algemene 
ledenvergadering 

Meting 2024 
Bevraging 2019 door 
omstandigheden niet 
gelukt. Wordt opnieuw 
opgepakt in 2020 (via 
digitale weg). 
WAKO wordt geschrapt 
in de doelstelling omdat 
dit vooral een nationaal 
gegeven is.  

 Actie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mate van 
voltooiing 

A001 Organisatie en 
evaluatie van open 
jeugdtrainingen 
(minimum 2x/jaar) 

x x x x x x  

A002 Evalueren, 
uitschrijven en 
uitvoeren 
selectieprocedure 
jeugd en 
volwassenen met 
bepalen en hanteren 
van minimumcriteria 

x x x x x x  

A003 Uitsturen van de 
geselecteerde 
jongeren naar het 
WK Muaythai IFMA 

x x x x x x  

A004 Uitsturen van de 
geselecteerde 
volwassenen naar 
het EK en WK IFMA 

x x x x x x  

A005 Uitsturen van de 
geselecteerde 
volwassen naar het 
EK en WK WAKO 

x x x x x x  

A006 Uitsturen van 
geselecteerde 
volwassenen naar 
kampioenschap MMA 

 x  x  x  

A007 Website, nieuwsbrief 
en sociale media 
gebruiken voor de 
aankondigingen over 
IFMA en WAKO 

x x x x x x  
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A008 Indien mogelijk  
samenwerking en 
vertegenwoordiging 
VKBM²O en Muaythai 
op internationale 
uitwisselingen (indien 
deze van toepassing 
zijn en eventueel 
onder aansturing van 
partners zoals het 
RVSP) 

x x x x x x  

Verduidelijkingen: 
A002: zal verder uitgewerkt worden in 2021 
A003: geen WK wegens Corona 
A004: geen EK en WK wegens Corona 
A005: geen EK en WK wegens Corona 
A006: geen kampioenschap wegens Corona  
A008: Patrick van Acker is lid van de RvB van IFMA. 

 

 

2.3 Recreatieve sportbeoefening 
 

Score Doelstelling DOELGROEPEN Indicator STAVAZA eind 
2019 

SD8 Strategische doelstelling: In 2024 
werken 40% van de clubs die deelnemen 
aan de open algemene ledenvergadering 
met meer dan 50 leden van VKBM²O met 
gedifferentieerde groepen (minstens 2 ). 

Aantal clubs die 
gedifferentieerd 
werken 

Meting 2024 
Bevraging 2019 
door 
omstandigheden 
niet gelukt. 
Wordt opnieuw 
opgepakt in 
2020 (via 
digitale weg).  

OD1 Operationele doelstelling 1: Tegen 
2020 heeft VKBM²O zicht op de werking 
en doelgroepen van de clubs. 

Steekproef clubs 
algemene 
ledenvergadering 

Niet gedaan 
wegens Corona  

OD2 Operationele doelstelling 2: In 2022 
werken 30% van de clubs met meer dan 
50 leden van VKBM²O met 
gedifferentieerde doelgroepen (minstens 
2). 

Resultaat 
bevraging 
Open algemene 
ledenvergadering 
(minstens 30%) 
 

Niet gedaan 
wegens Corona 

 Actie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mate van 
voltooiing 

A001 Onderzoek 
mogelijkheid 
applicatie website 

x x      

A002 Bevraging algemene 
ledenvergadering 

x x x x x x  

A003 Gerichte 
berichtgeving aan de 
clubs om 
gedifferentieerd te 
werken (en dit 

  x x x x  
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kenbaar te maken) 
aan de federatie 

A004 Voorbeeldclubs in 
beeld brengen met 
hun gedifferentieerde 
werking a.d.h.v. de 
nieuwsbrief en 
sociale media ( of 
sociale media-actie 
opzetten?) 

  x x x x  

Verduidelijkingen: 
 
A001: Er werd een nieuw ledenbestand ingevoerd waarin de mogelijkheden om 
doelgroepenwerking te inventariseren begrepen zit. Dit vervangt de mogelijkheid via een 
webapplicatie. 
A002: bevraging uitgesteld naar 2021. De optie om aan te duiden of de jeugd apart traint 
werd ook opgenomen in de clubfiche van het ledenbestand. 
 
 

 

Code Doelstelling KHAN GRADUAIES 
(Technische ontwikkeling) 

Indicator STAVAZA eind 2019 

SD9 Strategische doelstelling: In 
2024 zijn de Khan graduaties 
ingevoerd in 50% van de 
VKBM²O-clubs met aanbod 
Muaythai. 

Steekproef algemene 
ledenvergadering 

Meting 2024 
Bevraging 2020door 
omstandigheden niet 
gelukt.  

OD1 Operationele doelstelling 1: In 
2020 is het gradensysteem 
volledig uitgewerkt.  

Visiedocument 
goedgekeurd door 
RvB 

Meting 2021, geen 
document aanwezig 

OD2 Operationele doelstelling 2: In 
2022 zijn de Khan graduaties 
ingevoerd in 25% van de 
VKBM²O-clubs. 

Steekproef algemene 
ledenvergadering 
(minstens 25%) 

Meting 2022 

 Actie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mate van 
voltooiing 

A001 Op punt stellen 
nieuw technisch 
programma 
(technische 
ontwikkelingslijn) 

x x x     

A002 Testperiode 
technisch 
programma 
(technische 
ontwikkelingslijn) 

  x x    

A003 Invoeren 
technisch 
programma als 
officiële 
technische 
ontwikkelingslijn 
van het Muaythai 

    x x  
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A004 Organisatie van 
bijscholing voor 
trainers en clubs 

    x x  

A005 Organisatie 
examens 5de en 
6de Khan 
(minstens 1x/jaar) 

x x x x x x  
 

Geen examen 
wegens Corona 

A006 Communicatie 
Khan graduaties  

x x x x x x  

Verduidelijkingen: 
OD1/A001/A002/A003/A004: Het hernieuwde graduatiesysteem is nog niet uitgewerkt of 
ingevoerd. Het ontbreekt momenteel aan mankracht om het structureel uit te werken. De 
doelstelling en de actie worden integraal verschoven naar 2021 – 2024. Dit zal aangepast 
worden in het beleidsplan 2021 – 2024. 
Vanaf 2020 worden wel vier techniektrainingen vanuit de federatie per jaar in 
voorbereiding op de graduaties.(uitgesteld wegens Corona) 
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2.4 Promotie 
 

Code Doelstelling Indicator STAVAZA eind 2020 

SD10 Strategische doelstelling: 
Tegen 2024 heeft VKBM²O 
10% meer leden aangesloten 
(recreatief + competitief) dan 
eind 2018 

10% meer leden dan 
aangesloten eind 2018 

Zie bijlage 3 
Meting 2024 
 

OD1 Operationele doelstelling 1: In 
2020 heeft VKBM²O meer zicht 
op de promotionele activiteiten 
van haar clubs. 

Resultaat bevraging 
steekproef open 
algemene 
ledenvergadering 

Meting 2020 
Bevraging 2019 door 
omstandigheden niet 
gelukt. Wordt opnieuw 
opgepakt in 2020 (via 
digitale weg). 

OD2 Operationele doelstelling 2: In 
2024 is elke gemeente of stad 
op de hoogte van de 
kwaliteitscheck voor 
promotionele activiteiten. 

Communicatie aan al 
de steden en 
gemeenten 

Nog geen actie 
ondernomen 
Meting 2024 

 Actie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mate van voltooiing 

A001 Promotionele 
activiteiten voor 
zover mogelijk in 
kaart brengen of 
laten melden. (bv. 
bevraging open 
algemene 
ledenvergadering) 

x x x x x x  

A002 Kwaliteitscheck 
voor promotionele 
activiteiten 
opmaken en breed 
verspreiden 

  x x x x  

A003 In samenwerking 
met het RVSP de 
bezorgdheid en 
kwaliteitscheck 
gericht overmaken 
aan gemeenten en 
steden 

  x x x x  

A004 Muaythai atleten in 
beeld brengen en 
de Muaythai 
waarden promoten 
. 

x x x x x x  

Verduidelijkingen: 
 
A001: De bevraging werd uitgewerkt, maar 2019 werd dit eerder gezien als test. De 
gegevensverzameling verliep niet zoals verwacht. In 2020 wordt dit uitgesteld wegens 
Corona. 
A004: In 2020 wordt dit in de maandelijkse nieuwsbrieven ondersteund. 
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2.5 Clubondersteuning 
 

 Doelstelling Indicator STAVAZA eind 
2020 

SD11 Strategische doelstelling: 80% van het 
aantal aangesloten clubs met minder dan 
10 leden eind 2018 heeft minimaal een 
verdubbeling van het ledenaantal in 2024 
waarbij ze minstens één gediplomeerde 
trainer onder hun leden hebben.  

Aantal clubs met 
minder dan 10 
leden. 
Diploma leden 
(initiator VTS of 
hulpinitiator 
VKBM²O) 

Meting 2024 
Nulmeting op 
31/12/2019: 28 
clubs met 
minder dan 10 
leden. De 
doelstelling zal 
gewijzigd 
worden naar 
eind 2019. 
 

OD1 Operationele doelstelling 1: In 2020 
biedt de federatie evenveel ondersteuning 
aan de clubs dan eind 2018. 

Lijst 
ondersteunings-
initiatieven 

Lijst aanwezig 

OD2 Operationele doelstelling 2: In 2024 
kunnen de clubs bij de federatie, in 
samenwerking met de partners, terecht 
voor een ruimer ondersteuningspakket 
dan in 2018. 

Lijst 
ondersteunings-
initiatieven 2018 + 
1 

Opgenomen in 
het beleidsplan 
2019 - 2024 

 Actie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mate van 
voltooiing 

A001 Individuele 
bezoeken nieuwe 
clubs 

x x x x x x  

A002 Individuele 
bezoeken clubs 
met ledenaantal 
lager dan 10 (2 per 
jaar) 

  x x x x  

A003 Behoud 
aansluitingsvoorwa
arden 

x x x x x x  

A004 Aansluiten op 
ondersteuningskan
alen van partners 
en promoten van 
specifieke acties 
(bv. jeugd en 
vechtsport van het 
RVSP) 

x x x x x x  

Verduidelijkingen: 
A003: De voorwaarden zijn strikter en opgenomen in het huishoudelijk reglement.  
A004: niets gedaan wegens Corona. 
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3 Slot 
 

2020, CORONA 

Met dit overzicht in dit jaarverslag hoopt de federatie een duidelijk beeld geschept te hebben 

van de bereikte resultaten in 2020.  Ondanks Corona hebben we toch nog een goed gevulde 

kalender gehad. Met de ontdekking van ZOOM hebben we meerdere opleidingen en meetings 

nu online gedaan en zullen dit in de toekomst ook meer gaan gebruiken. 

 

Beter en nog meer samenwerken met de erkende Risicovechtsportfederaties en de erkende 

Vechtsportfederaties.  

 

Daarnaast hebben we als federatie ook algemene bezorgdheden die we op langere termijn 

moeten blijven bewaken en waarvoor we nog meer zouden moeten kunnen investeren. Zo zijn 

we erg bezorgd over niet-erkende clubjes die opgestart worden.  We moeten hier, samen met 

partners en overheden, nog beter een kader voor kunnen opzetten en bewaken. En elke club 

afzonderlijk moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. Nog meer in overleg gaan met de 

lokale overheden is bijvoorbeeld een optie. Zodat zij een duidelijk en correct beeld hebben van 

onze sport. Ook de zogenaamde kampioenen, vaak in de hand gewerkt door onze eigen clubs 

en promotors, zorgt voor verwarring bij de overheden en een negatief imago over “het atleet 

zijn” van onze sport. We moeten hier samen aan werken. 

 

 2020, aanvraag Muaythai op de sporttakkenlijst. 

In 2020 hebben we een aanvraag ingediend om Muaythai op de sporttakkenlijst te krijgen. 

 

Wij danken alle leden en clubs voor hun inzet en werking in 2020 en kijken samen met hen uit 

naar de uitdagingen van 2021! 

 

Patrick Van Acker 

Voorzitter VKBM²O vzw 
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Bijlage 1: overzicht evenementen 2020  

 
Samenvatting: 

 

 

Detailbeeld:  

Event Datum event 

Bijscholing officials (scheidsrechters) te Sint-Niklaas 18/01/2020 

Teambuilding officials te Sint-Niklaas 18/01/2020 

MT-seminar Rob Kaman en Luc Verheye te Turnhout 25/01/2020 

Jeugdontmoeting te Hamme 25/01/2020 

MMA coaching seminar te Nijvel BMMAF-IMMAF 26/01/2020 

Info-moment opleiding Initiator Risicovechtsport samen met RVSP te 

Destelbergen 
27/01/2020 

Baltic Cup IFMA te Litouwen, VKBMO Muaythai team 

31/01/2020 

– 

02/02/2020 

Gala te Zemst 01/02/2020 

IFMA Ex-Co meeting te Bangkok 
02 tot 

06/02/2020 

Internationale Muaythai dag 06/02/2020 

MMA coaching seminar te Nijvel BMMAF-IMMAF 08/02/2020 

Jeugdontmoeting te Genk 08/02/2020 

Gala te Genk 08/02/2020 

Gala te Schelle 08/02/2020 

MMA coaching seminar te Nijvel BMMAF-IMMAF 09/02/2020 

Gala te Dilsen-Stokkem 29/02/2020 

Selectie-training Muaythai IFMA U-23 en Seniors 01/03/2020 

Gala te Zwevegem 07/03/2020 

Selectie-training MMA te Antwerpen 08/03/2020 

Gala te Sint-Niklaas 08/03/2020 

Overleg RVSP, VBL en VKBM²O te Gent 12/03/2020 

Bestuursvergadering VKBM²O te Antwerpen 22/03/2020 

Start Vechtsportgroep ivm Corona (alle erkende vechtsportfederaties) 02/04/2020 

Opleiding officials ivm nieuw jeugdreglement via Zoom 30/05/2020 

 
Aantal 

Algemene 
vergadering 

1 

Bijscholing en 
seminarie's 

9 

Examen 0 

Gala 7 

Jeugdontmoeting 3 

Kampioenschap 0 

Opleiding 6 

Selectietraining 2 

Teambuilding 1 

Eindtotaal 29 
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Opleiding Covid verantwoordelijke voor VKBM²O clubs via Zoom 13/06/2020 

Opleiding aan trainers in Egypte via Zoom  26/06/2020 

Open Algemene Ledenvergadering via Zoom 28/06/2020 

Verkiezing en installatie nieuw bestuur via Zoom 28/06/2020 

Samenwerkingsverband met Muaythai federatie Colombia opzetten via 

Zoom 
30/06/2020 

Overlegmoment met NL Muaythai federatie te Den Haag NL 12/07/2020 

Virtuele kampioenschappen Muaythai IFMA via Zoom 18/07/2020 

Overlegmoment met Duitse Muaythai federatie te Raesfeld Duitsland 25/07/2020 

Vikings Cup IFMA te Marnheim Duitsland 

27/08/2020 

– 

30/08/2020 

Gala Wuppertall, Duitsland, deelname met VKBMO Muaythai team 05/09/2020 

Ingangsproef Hulp-Initiator te Antwerpen 12/09/2020 

Bestuursvergadering VKBM²O te Edegem 13/09/2020 

Jeugdontmoeting te Genk 26/09/2020 

Gala te Genk 26/09/2020 

Hulp-Initiator te Antwerpen 26/09/2020 

Hulp-Initiator te Antwerpen 10/10/2020 

Hulp-Initiator te Antwerpen 17/10/2020 

Hulp-Initiator te Antwerpen 31/10/2020 

Info-sessie nieuw jeugdreglement voor coaches en trainers via Zoom 11/11/2020 
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Bijlage 2: visienota jeugd VKBM²O 

 

 

Visie opvolging Jeugd en ‘impact op het hoofd’  

VKBM²O 
2020 

 

 

Algemeen 

 

Dit document geeft de visie en stand van zaken van de activiteiten van VKBM²O ten aanzien 

van jeugd.  

VKBM²O maakt deel uit van de commissie RVS van het Risicovechtsportplatform Vlaanderen 

en engageert zich ten aanzien van een verantwoorde aanpak in het licht van gezond en ethisch 

sporten. VKBM²O wil toekomstgericht gebruik maken van een aantal structurele wijzigingen 

die zij inplannen tijdens het komende jaar om ook de aanpak en regelgeving bij jeugd te 

herbekijken. In eerste instantie zullen ze dit invoeren onder de IFMA-koepel. Dit is de 

internationaal erkende federatie voor Muay Thai. Sinds eind 2016 is deze organisatie erkend 

door het IOC (in eerste instantie voor een proefperiode van 3 jaar). 

 

Beleidsplan 

 

VKBM²O had met IFMA Belgium de ambitie om een door Vlaanderen individueel erkende 

organisatie te worden. Eind 2018 slaagde zij hierin. Vanaf 2019 is VKBM²O een door Sport 

Vlaanderen erkende federatie. Daarvoor wordt in 2017 en 2018 werk gemaakt van de verfijning 

van de structuur en van aangepaste reglementeringen waarbij ook aandacht wordt gegeven 

aan jeugd. Wat betreft wedstrijden maakte VKBM²O vanaf 2018 opnieuw werk van een Open 

BK Jeugd volgens vastgestelde normen.  

 

Het Open BK-jeugd wordt in hoofdzaak gevochten volgens de internationale IFMA-regels 

waarbij strengere maatregelen worden gehanteerd op nationaal niveau. Deze regelgeving 

wordt ook doorgetrokken bij al de Muaythai wedstrijden bij jeugd (en dus niet alleen op het BK 

jeugd).  In onderstaande opsomming wordt het verschil telkens via de bullets onder elke 

leeftijdsklasse verduidelijkt. De federatie zal volgende regelgeving toepassen:  

 

o Wedstrijden zijn pas toegelaten vanaf 10 jaar. 

o 10-11 jaar 
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▪ VKBM²O/IFMA Belgium: geen impact naar het hoofd toegelaten 

(contact op het hoofd is verboden), geen ellebogen toegelaten, knieën 

mag op het lichaam. Volledige bescherming (helm, bit, 

borstbescherming, scheenbescherming tok, handschoenen, 

elleboogbescherming). 

▪ Vergelijking internationale regelgeving: geen impact naar het hoofd 

toegelaten, ellebogen en knieën op het lichaam. Volledige bescherming 

(helm, bit, borstbescherming, scheenbescherming tok, handschoenen, 

elleboogbescherming ). 

o 12-13 jaar 

▪ VKBM²O / IFMA Belgium:  geen KO toegelaten (impact naar het hoofd 

wel mogelijk maar in principe wordt zware impact vermeden door het 

voorkomen van KO te bestraffen. Winst door hard contact is verboden), 

ellebogen en knieën op het lichaam. Volledige bescherming (helm, bit, 

borstbescherming, scheenbescherming tok, handschoenen, 

elleboogbescherming). 

▪ Vergelijking internationale regelgeving: KO toegestaan en beloond, 

ellebogen en knieën op hoofd en lichaam. Volledige bescherming (helm, 

bit, borstbescherming, scheenbescherming tok, handschoenen, 

elleboogbescherming). 

o 14-15 jaar:  

▪ VKBM²O / IFMA Belgium: geen KO toegelaten (impact naar het hoofd 

wel mogelijk maar in principe wordt zware impact vermeden door het 

voorkomen van KO te bestraffen. Winst door hard contact is verboden), 

ellebogen en knieën op het lichaam. Volledige bescherming (helm, bit, 

borstbescherming, scheenbescherming tok, handschoenen, 

elleboogbescherming). 

▪ Vergelijking internationale regelgeving: KO toegestaan en beloond, 

ellebogen en knieën op hoofd en lichaam. Volledige bescherming helm, 

bit, borstbescherming, scheenbescherming tok, handschoenen, 

elleboogbescherming ). 

o Toepassing van een maximaal leeftijdsverschil (2 jaar) en gewichtsverschil 

(max 3kg) bij alle jeugdklassen. De jongste deelnemer van beide tegenstanders 

bepaalt de toegepaste reglementering. Zoals in bovenstaande bullets 

verduidelijkt.  

o Toepassing van uitschakelingstabel in alle leeftijdsklassen waardoor er meer 

dan één kamp per dag gevochten wordt. 

 

Hiermee kiest de federatie in het licht van het gezond en ethisch verantwoord sporten 

enerzijds al bewust voor een strengere aanpak dan de internationale federatie voor wat 

betreft impact op het hoofd en de impact door ellebogen en knieën. VKBM²O wil 

daarbij op sommige vlakken nog meer en beter de IFMA reglementering toepassen op 

vlak van bescherming en puntentelling (meer punten op lichaam dan punten op hoofd, 

bevoordeling van Thaise technieken). VKBM²O wil het muaythai promoten bij hun jeugd 

en ervoor zorgen dat de jeugd hiervoor vooral technisch beter geschoold worden. 

 Anderzijds voldoet dit (nog) niet aan het medisch advies ten aanzien van impact op 

het hoofd bij jeugd om geen impact op het hoofd toe te laten bij jeugd én aan het advies 

van de medische commissie RVS en het RVSP om jeugd maximaal aan één kamp per 

dag bloot te stellen. 
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VKBM²O (IFMA Belgium) stelt volgende visie voorop voor wat betreft het toewerken naar de 

richtlijnen van het Risicovechtsportplatform in het licht van het GES-decreet: 

 

1. Betreffende impact op het hoofd bij jeugd: VKBM²O wil veranderingen doorvoeren 

waarvan ze van mening is dat ze ook kans op slagen hebben. Op langere termijn lijkt 

een verbod van impact op het hoofd tot 16 jaar mogelijks wel haalbaar. De weg is 

echter nog zeer lang en moet met de nodige voorzichtigheid bewandeld worden. Het 

invoeren van een verbod tot 16 jaar heeft volgens de federatie nu nog te weinig 

draagvlak en omvat een te groot risico op ledenverlies en op het verdwijnen van leden 

en jeugdwedstrijden onder de radar van het RVS-netwerk. Ook de internationale 

overgang geeft daarbij een bezorgdheid. Internationaal en ook in vele andere landen 

blijft dit toegelaten op jonge leeftijd. VKBM²O wil zoveel mogelijk trainers, ouders en 

sporters meenemen in de evolutie waardoor een geleidelijke evolutie opportuun lijkt. 

Momenteel geldt een verbod tot 12 jaar voor alle stijlen die binnen VKBM²O actief zijn. 

 

2. Betreffende aantal wedstrijden per dag: Het advies van het RVSP (medische 

commissie) luidt dat bij jeugd de bloostelling aan impact tijdens één wedstrijd per dag 

een maximum is. VKBM²O acht dit niet mogelijk om dit reeds meteen in te voeren. Op 

termijn willen ze wel bekijken hoe ze hier naartoe zouden kunnen werken. Tot dan zal 

er met de nodige zorg bijkomende maatregelen getroffen worden om de sporters zo 

goed mogelijk op te volgen. Zo zal er een arts naast elke ring toezicht houden en zal 

er een extra arts aangesteld worden voor het algemeen toezicht. Extra aandacht zal 

ook gaan naar de opleiding vooraf en de opvolging ter plaatse van de scheidsrechters 

en juryleden waarbij er in het bijzonder zal toegezien worden op het snel ingrijpen 

tijdens de kamp. 

 

Volgende acties staan ook nog gepland 

 

1. De jeugdcommissie is opgestart en ook een Jeugdsportfonds is ter beschikking 

gesteld. 

2. Communicatie, verspreiding en toepassing van de tools die het RVSP opmaakt. 

 

Op basis van het beleidsplan en de jaarlijkse actieplannen, kunnen mogelijks nog acties 

worden toegevoegd aan dit visiedocument. 

  



23 
 

Bijlage 3: ledencijfers eind 2020 
 

  Totaal Mannen Vrouwen 

Jeugd 4444 3302 1142 

Volwassenen 4167 3117 1050 

Totaal Aantal leden: 8611 6419 2192 

 

 

 

 

 

  Totaal 

Muaythai  8118 

Kickboxing 144 

MMA 349 

 

 

 

  Totaal 

    

Recreanten 6806 

Competitie 1312 

 

Let op: 7 niet-sportende leden 

 

Mannen: 27 

Vrouwen: 4 

Totaal 
Scheidsrechters: 31 

 

 

 

Aantal nationaliteiten: 57 

 

Belgium 8010 

Netherlands (the) 212 

Afghanistan 53 

Spain 34 

Russian Federation (the) 28 



24 
 

Morocco 48 

Macedonië 1 

Poland 26 

Romania 14 

Armenia 20 

Albania 8 

France 7 

Italy 12 

Syrian Arab Republic 15 

Iraq 8 

Iran (Islamic Republic of) 4 

Portugal 14 

Turkey 12 

Verenigde Staten 1 

Germany 2 

United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 
(the) 

5 

Kazakhstan 3 

Thailand 5 

Greece 7 

Hungary 6 

India 1 

Lithuania 3 

Brazil 2 

Cameroon 2 

Ghana 2 

Philippines (the) 2 

Sierra Leone 2 

Ukraine 2 

Algerije 1 

Australia 1 

Bolivia (Plurinational State 
of) 

1 

Canada 1 

China 1 

Costa Rica 1 

Kenia 1 

Finland 1 

Georgia 2 

Guam 1 

Croatia 1 

Kyrgyzstan 2 

Mongolia 1 

Dominikaanse Republiek 1 

Nepal 1 
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Peru 2 

Pakistan 2 

Wit-Rusland 1 

Serbia 1 

Rwanda 1 

Slovakia 1 

Somalië 1 

Surinamië 3 

Congo Democratic 1 

 

 

 


