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Voorwoord 
 
 

 

Geachte Dames en Heren,  
 
 

 

Het zijn uitdagende tijden voor de Vlaamse sportsector en dus ook voor de Vlaamse Kickboks en Muaythai 

organisatie (VKBMO). Deze moeilijke periode hebben wij positief weten in te vullen door ons te richten op de 

voorbereiding van een nieuwe mijlpaal voor onze federatie. Het resultaat van onze inspanningen presenteren 

we hierbij in dit beleidsplan. In dit plan richten wij ons op de eerste stappen die gezet zullen worden tegen 2024 

met het oog op ontwikkeling en professionalisering binnen onze federatie. 

 

Graag kaderen we voor u kort ons traject dat uiteindelijk heeft geleid tot het opnemen van Muaythai/kickboksen 

op de sporttakkenlijst.  

 

De eerste grote mijlpaal op internationaal vlak voor Muaythai, de traditioneel Oosterse bokssport, werd op 6 

december 2016 bereikt. De International Federation of Muaythai Associations (IFMA), onze internationale 

sportorganisatie, werd erkend door het IOC. IFMA en haar nationale affiliaties kwamen eerst terecht in de 

zogenaamde “proefperiode” van drie jaar. In deze periode moest het Muaythai internationaal aan enkele 

voorwaarden blijven voldoen om in aanmerking te komen voor een effectieve erkenning. Tijdens de afgelopen 

Olympische Spelen in Tokio werd op 20 juli 2021 de volledige Olympische erkenning toegekend door het IOC. 

 

IFMA zag het levenslicht meer dan twee decennia geleden en begon als een kleine federatie met enkele 

enthousiaste landen. Sindsdien is IFMA wereldwijd gegroeid tot een organisatie met meer dan 130 aangesloten 

nationale federaties verspreid over vijf continentale federaties. In 2006 werden zij erkend door SportAccord. 

IFMA accepteert en erkent de missie en rol van het Internationaal Olympisch Comité. IFMA zal steeds het 

Olympisch charter naleven en respecteren, en de ethische code aannemen die gebaseerd werd op de principes 

van het IOC. BKBMO (Belgische Kickboks en Muaythai organisatie) is lid van IFMA en zorgt via VKBMO en onze 

Franstalige partner LFKBMO voor het promoten van Muaythai en de ontwikkeling en ondersteuning van atleten 

en een gestructureerd topsportkader. Muaythai vormt de rode draad doorheen de verschillende stijlen die 

onder de koepel van VKBMO beoefend kunnen worden. 

 

VKBMO streeft ernaar om een toonaangevende positie in te nemen naar alle aangesloten beoefenaars en clubs 

toe. Door te investeren in o.a. goed opgeleide trainers, een beleidsmatige structuur, innovatie, ontwikkeling en 

een kritische blik te durven werpen op onderwerpen als goed bestuur en ethiek willen wij een vaste waarden 

zijn binnen de maatschappij. Het ledenaantal steeg de afgelopen jaren van 6.498 leden en 173 clubs in 2018 

naar 8.629 leden en 186 clubs in 2019. Hoewel deze cijfers een lichte daling kende in 2020/2021 omwille van de 

huidige gezondheidscrisis verwachten wij zeer snel de kaap van 10.000 leden te bereiken. Dit vraagt om een 

meer professionele insteek vanuit de federatie. 

 

De erkenningsaanvraag 2019-2020 was dan ook een logisch gevolg op de evolutie nationaal en internationaal. 

In 2019 werkte we reeds een eerste beleidsplan met doelstellingen en acties uit tot en met 2024. Dit beleidsplan, 

welke ook een aanvraag tot subsidie omvat bouwt hierop verder. De verdere professionalisering is niet langer 

iets waar we op hopen maar wel een concrete doelstelling. Met dit beleidsplan hopen we alvast aan te tonen 

dat wij bereid zijn om de nodige volgende stappen te nemen en te investeren. 
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Tot op heden waren wij een niet-gesubsidieerde federatie. De grenzen van onze vrijwilligers en de werking van 

de federatie werden ondertussen bereikt. Om onze leden en clubs kwalitatief te kunnen ondersteunen in de 

toekomst zijn bijkomstige financiële middelen nodig. Wanneer deze financiële middelen vanuit de overheid niet 

toegekend zouden worden komt ook onze erkenning op de helling te staan. Gezien de administratieve vereisten 

en de intensieve opvolging kan dit niet langer opgevangen worden door vrijwillige krachten. Naar aanleiding van 

deze noden en de internationale erkenning van IFMA stuurden wij op datum van 3 juni 2020 ook een schrijven 

aan de minister van sport, de heer Ben Weyts, en zijn kabinet.  

 

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Muaythai/kickboksen vanaf 2022 een plaats zal krijgen op de sporttakkenlijst. 

Dit geeft ons tevens de mogelijkheid om een hoog nodige subsidieaanvraag in te dienen.  

 

Wij bezorgen u hierbij het bijgestuurde beleidsplan voor de periode 2021 t.e.m. 2024. Het beleidsplan is een 

product dat voortgekomen is uit diverse overlegorganen doorheen de afgelopen jaren waarbij verschillende 

stakeholders aanwezig waren. 

 

 
 

Met sportieve groeten, 
 

Patrick Van Acker 
 

Voorzitter Vlaamse Kickboks en Muaythai organisatie. 
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Missie, visie & waarden van VKBMO 

 

Missie - wat doen we? 
 

De Vlaamse Kickboks en Muaythai organisatie promoot in Vlaanderen en Brussel de voornoemde sporten als 
een sport voor iedereen en met een grote maatschappelijke draagkracht.  
 

Ze houdt zich bezig met de ondersteuning en ontwikkeling van alle clubs en sporters en op alle niveaus: 

recreatief, competitief en topsport. 

 

 

Visie - wie willen we zijn? 

 

De VKBMO wil een verschil maken op sportief en maatschappelijk vlak. 

 

We streven ernaar om elk lid binnen onze federatie de mogelijkheid te bieden om onze sport binnen zijn/haar 

mogelijkheid te beleven. Een deel van onze leden kiest voor het deelnemen aan competities maar nog veel meer 

leden beoefenen onze sport op recreatieve wijze.  

 

Onze sporten hebben een sociale en pedagogische kracht en bereiken steeds meer jongeren. Met name in de 

grootsteden vinden meer en meer jongeren die zich in moeilijke of kwetsbare omstandigheden bevinden 

toegang tot de aangesloten clubs. Als federatie willen wij kansen creëren voor deze jongeren om zich te 

ontwikkelen en de betrokken clubs ondersteuning bieden bij het uitwerken van (jongeren)projecten. 

 

De sporten die wij aanbieden zijn full contactsporten en zijn gekend als een harde vechtsport waarbij full impact 

tijdens wedstrijden toegelaten is. Hierdoor vallen zij onder de definitie van risicovechtsporten. Dit is een stukje 

van onze identiteit. Een ethisch en medisch kader alsook opleiding van de omkadering van sporters heeft dan 

ook de hoogste prioriteit binnen onze federatie. Pro actief omgaan met de risico’s van de sport en het 

uitdragen van de waarden binnen onze sport staan hierbij hoog in het vaandel. 

 

Het correct begeleiden van de sporters is van cruciaal belang. Zowel de federatie, clubs, trainers, verzorgers, 

officials, juryleden en artsen hebben daarin een rol te spelen. Als federatie willen wij deze groepen aanspreken, 

specifieke opleidingen voorzien en de nodige ondersteuning bieden waar nodig. 

 

Waarden 

  
 Respect: zowel voor jezelf als anderen, regels, voorschriften en de omgeving respecteren. Fair Play, de 

strijd tegen doping en ander onethisch gedrag vallen ook onder respect. 

 Excelleren: het beste uit jezelf halen op het gebied van sport en andere aspecten in het leven. 
Participeren, doelen nastreven, vooruitgang boeken en de beste versie van jezelf proberen te zijn. 

 Vriendschap: sport kan als instrument ingezet worden om een vreedzame en betere wereld te bouwen 
door middel van solidariteit, teamgeest, vreugde en optimisme.  

 Veiligheid: we hechten veel belang aan (bij)scholing en de medisch en ethische omkadering op onze 
evenementen en binnen onze clubs. 
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Structuur 

Internationaal 

 

IFMA 
VKBMO is via BKBMO aangesloten bij IFMA (International Federation of Muaythai Associations). Zoals eerder 
omschreven mocht IFMA zowel de SportAccord als IOC erkenning ontvangen. Zij staan zelf in voor de organisatie 
van kampioenschappen en het toekennen van titels. Binnen de versnipperde wereld van de ringsporten geniet 
IFMA het meeste aanzien en de hoogste sportieve erkenning binnen de stijl Muaythai. IFMA in het bijzonder 
draagt grote zorg voor de manier waarop men de sport beleeft en overdraagt. De werking van IFMA gaat veel 
verder dan enkel het organiseren van wedstrijden. Zij leggen de nadruk op waarden zoals Fair Play, eer, respect, 
vriendschap en traditie. Voor meer informatie over hun brede werking: https://muaythai.sport.  

 
WAKO 

Voor full contact kickboksen werkt BKBMO via een samenwerkingsovereenkomst samen met WAKO België. 
WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) bestaat uit diverse kickboks stijlen. BKBMO neemt enkel 
het full contact gedeelte voor haar rekening. Ook WAKO heeft een erkenning bij SportAccord en het IOC. Zij 
staan zelf in voor de organisatie van kampioenschappen en het toekennen van titels. Voor de stijl kickboksen 
geniet ook WAKO het meeste aanzien en de hoogste sportieve erkenning. 

 
ISKA en WKN 
Ondanks dat VKBMO met IFMA en WAKO toegang heeft tot de meest prestigieuze organisaties binnen de 
desbetreffende sporttakken moet de federatie ook rekening houden met een aantal tendensen die eigen zijn 
aan de sector. Naast de voornoemde organisaties bestaan er ook nog andere internationale organisatie waarin 
een internationale titel (Europees, Wereld, continentaal …) behaald kan worden.  
 
VKBMO is zich ervan bewust dat er een enorme versnippering aanwezig is binnen de wereld van het 
Muaythai/Kickboksen wat een wildgroei aan titelkansen met zich meebrengt. Om dit fenomeen voor een stuk 
te controleren en de kwaliteit te bewaken is VKBMO aangesloten bij enkele niet-erkende bonden die zich vooral 
richten op het organiseren van losstaande titelkampen met name ISKA (International Sport Karate Association) 
en WKN (World Kickboxing Network). Voor onze leden zijn de mogelijkheden om in Vlaanderen deel te nemen 
aan een titelkamp beperkt tot deze twee organisatie. 
 

 
Figuur 1 - Internationale structuur 
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Nationaal 

 

VKBMO werkt autonoom van de Franstalige federatie LFKBMO onder de Belgische koepel BKBMO. Figuur 1 geeft 

een schematische weergave van deze nationale structuur. Meer informatie over BKBMO kan u terugvinden op 

www.bkbmo.be.  De Franstalige gemeenschap erkend en subsidieert LFKBMO sinds 2020. Brusselse clubs 

stapte massaal over naar de Franstalige vleugel met als gevolg ledenverlies en het verlies van inkomsten langs 

onze kant. Daarnaast kregen zij ook het recht om gebruik te maken van het Topsportprogramma van de 

Franstalige gemeenschap. 

 

 
Figuur 2 - Nationale structuur 

 

Vlaanderen - Organigram 
 

VKBMO is een vereniging zonder winstoogmerk en bestaat in eerste instantie uit een algemene vergadering (de 
effectieve leden – aangesloten clubs) en het bestuursorgaan (14 verkozen bestuursleden). Clubs die lid zijn van 
VKBMO beoefenen Muaythai en/of Kickboksen. De meerderheid van onze aangesloten clubs beoefenen beide 
stijlen. De hoofdtak binnen onze organisatie is (IFMA) Muaythai. Vanuit deze stijl en filosofie willen wij een brede 
en kwaliteitsvolle werking laten doorstromen naar onze aanverwante stijlen.  Om dit om te zetten naar de 
praktijk zal VKBMO vanaf 2022 een algemeen manager en sporttechnisch manager in dienst nemen. 
 

 
Figuur 3 - Organigram VKBMO 
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Algemene vergadering en bestuursorgaan 
De algemene vergadering en het bestuursorgaan staan in voor het uitzetten van het beleid van de federatie. De 
samenstelling van de algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden of m.a.w. alle aangesloten clubs. 
De gedetailleerde beschrijving van de bevoegdheden en procedures zijn terug te vinden in de statuten en het 
huishoudelijk reglement.  
 
De effectieve leden verkiezen hun bestuurders tijdens de Algemene vergadering. Het bestuursorgaan is het 
hoogste leidinggevende orgaan binnen VKBMO. De laatste verkiezing werd gehouden op 28 juni 2020. Het 
bestuursorgaan is samengesteld uit 14 bestuursleden die benoemd worden voor de periode van vier jaar. Vanuit 
het bestuursorgaan wordt een dagelijks bestuur met voorzitter en secretaris aangeduid. 
 

Dagelijks bestuur 
 

 Van Acker Patrick – Voorzitter 

 Van Vugt Britt – Secretaris 

 Boons Herman 

 Corremans François 

 

Bestuursorgaan 
 Aberzak Hasan 

 Bekkers Olaf 

 Boons Herman 

 Corremans François 

 Derycke Bruno 

 El Boujdaini Rachid 

 Huysmans Daniël 

 Najja Hafid 

 Somers Daniëlla 

 Van Acker Patrick 

 Van den Heuvel Noël 

 Van der Schoot Cindy 

 Van Vugt Britt 

 Wauters Chris 

 

Rekeningnazichter(s) 
De algemene vergadering zal de rekeningnazichter(s) aanstellen op de Open statutaire algemene 
ledenvergadering op 26 september 2021. 

 

Het bestuursorgaan werkt nauw samen met het secretariaat, dat bemand wordt door één secretaris nl. Britt 
van Vugt (vrijwilliger). Zij staat in voor de goede werking van VKBM²O en de implementatie van de beslissingen 
van de algemene vergadering en het bestuursorgaan. 
 
Vanaf 1 januari 2022 en onder voorwaarde van subsidiëring kan de verdere professionalisering opgestart 
worden en zal de federatie evolueren naar een uitgebreider secretariaat. Vanaf deze datum stellen we een 
algemeen manager en sporttechnisch manager aan. De functieprofielen worden toegevoegd in bijlage van dit 
beleidsplan. 
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Vlaanderen - Commissies 
 

Binnen VKBMO zijn er verschillende commissies opgericht die elk werken rond specifieke doelgroepen of 
thema’s. Deze commissies zijn voornamelijk samengesteld uit vrijwilligers. In het volgende overzicht kan u per 
commissie de naam van de verantwoordelijke terugvinden. 
 

 
Figuur 4 - Commissies VKBMO 

 

Tuchtcommissie 
De tuchtcommissie is bevoegd voor de beslechting in eerste aanleg voor geschillen van disciplinaire aard, 
conform het tucht en huishoudelijk reglement van VKBMO. In 2020 maakte we gebruik van het project vanuit 
Sport Vlaanderen waarbij Stibbe juridische bijstand gaf inzake het tuchtreglement specifiek voor 
grensoverschrijdend gedrag. De opmerking en aanvullingen worden opgenomen in de desbetreffende 
reglementen vanaf het najaar 2021. 

 
 Meester Stijn Adriaensens – Voorzitter  

 Jamal Toualla 

 Nog aan te vullen 

 

Medische commissie 
Als federatie zijn wij ons bewust dat er risico’s verbonden kunnen zijn aan de sporten die we aanbieden op 
competitie niveau. Anderzijds zijn het grootste deel van onze leden recreatieve sporters. Beide doelgroepen 
hebben specifieke noden en verdienen gespecialiseerde aandacht. Samen met het RVSP werkt VKBMO continu 
aan het inperken van de risico’s zonder de eigenheid van de sporten uit het oog te verliezen. VKBMO volgt de 
medische adviezen vanuit de overkoepelende medische commissie van RVSP en gaat pro actief in gesprek met 
de artsen vanuit deze commissie 

 
 Dr. Sergei Barsegian 
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Ethische commissie - adviesorgaan 
Ethiek brengt vele thema’s met zich mee die wij als federatie bespreekbaar willen maken en actief op willen 
inzetten: Fair Play, persoonlijke- en sociale integriteit (inclusie, diversiteit en solidariteit). Voor de ondersteuning 
van onze aanspreekpunten integriteit, bestuursleden en clubs staat het ethisch adviesorgaan ter beschikking. 

 
 Dr. Sergei Barsegian - Arts 

 Els dom – RVSP 

 Nog verder aanvullen 

 
Aanspreekpunt integriteit 

 Cindy Van Der Schoot 

 Eric Van Vaerenbergh 

 

Dopingpreventie 
 Eric Van Vaerenbergh 

 

Vlaams Sporttribunaal 
Sinds 2021 is VKBMO lid van het Vlaams Sporttribunaal. 

 
Opleiding 
VKBMO organiseert intern de opleiding hulp-initiator en een aparte opleiding voor officials. De doelstelling is 
om deze opleidingen in de toekomst verder uit te breiden met een jeugd official en jeugd coach programma 
specifiek gericht op jongeren. 
 

 Vanessa Dewaele – VKBMO trainersopleiding 

 François Corremans – official opleiding 

 
Sinds 2019 maakt Vanessa Dewaele ook deel uit van het overlegorgaan risicovechtsporten van de Vlaamse 
Trainersschool. Zij werkt actief mee aan de uitwerking van een kwalitatief opleidingsaanbod ten gunste van onze 
leden. Daarnaast fungeert zij ook als lesgever en examinator binnen VTS voor het luik risicovechtsporten. 
 
In 2022 wil VKBMO aan de slag gaan met een eigen denkcel voor Muaythai/kickboksen. Hierbij willen wij graag 
bekijken in welke maten de samenwerking met het overlegorgaan risicovechtsporten behouden kan blijven . 
De eerste focus zal liggen op het uitwerken van een eigen sportspecifieke opleiding initiator 
Muaythai/kickboksen. 

 

 Vanessa Dewaele – VTS risicovechtsporten trainersopleiding 

 Nog te bepalen – VTS Muaythai/kickboksen trainersopleiding 

 

Partners binnen het Vlaamse Sportlandschap 
 

Sinds 2014 werkt VKBMO samen met het Risicovechtsportplatform (RVSP) Vlaanderen onder de vorm van een 
samenwerkingsovereenkomst waarbij het realiseren en uitdragen van een verantwoorde sportbeoefening in 
de een risicovechtsportfederatie en de beoefening van de sport in het algemeen centraal staan. Hiermee 
engageert VKBMO zich om toe te werken naar het voldoen aan de kwaliteitsstandaard voor het organiseren van 
risicovechtsporten. In aansturing van RVSP werkt VKBMO ook samen met de andere erkende (risico-) 
vechtsportfederaties in Vlaanderen. 
 
VKBMO is ook formeel vertegenwoordigd in de commissie RVS van het platform. 
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Sporttak 

 

Muaythai/kickboksen 

 

Stijlen 
Stijl: IFMA Muaythai  

Binnen deze stijl worden stoot, trap, elleboog en knietechnieken getraind. Daarnaast gaat er ook veel 
aandacht naar het beheersen van clinchtechnieken.  
 
Naast de voornoemde technieken leert de sporter ook de Wai Kru die je vaak voor de start van een 
competitie zal zien. De Wai is de traditionele wijze waarop Thai elkaar groeten. Kru betekend leraar. 
Het uitvoeren van de Wai Kru is een manier om als atleet je dankbaarheid en respect te tonen naar 
iedereen die jou geholpen heeft: trainers, de sportschool, trainingspartners en familie.  
 
Naast de Wai Kru leer je ook de Ram Muay aan. Ram ofwel dans en Muay ofwel boxing betekend dus 
vrij vertaald ‘boxing dance’. Atleten demonstreren voor de start van een competitie hiermee simpele 
(of complexe) bewegingen die hun stijl, evenwicht en atletisch vermogen weergeven.  
 
De specifieke regels die van toepassing zijn in competitie onder deze stijl zijn in grote lijnen gebaseerd 
op de internationaal vastgestelde regels van IFMA. De strikte leeftijds- en gewichtscategorieën en wijze 
van scoring worden overgenomen. Op het vlak van toegestane technieken hanteert VKBMO een 
strenger beleid waarbij knie en elleboogtechnieken naar het hoofd niet toegestaan zijn bij jeugd, 
nieuweling en C-klasse. Tijdens competities dragen atleten volledige bescherming (handschoenen, 
mondstuk, helm, bodyprotector, elleboog, scheen en kruisbescherming).  

 
 

Stijl: Muaythai  
Binnen deze stijl worden stoot, trap, elleboog en knietechnieken getraind. Daarnaast gaat er ook veel 
aandacht naar het beheersen van clinchtechnieken.  
 
Net als bij IFMA Muaythai worden de Wai Kru en Ram Muay getraind onder deze stijl.  
De regels voor deze stijl zijn een afgeleide van het IFMA Muaythai. Het grote verschil is dat men in 
competities geen bodyprotector en elleboogbescherming draagt. De andere bescherming blijft 
verplicht. Elleboogtechnieken zijn hierdoor niet toegestaan. Voor jeugd, nieuweling en C-klasse 
competities worden ook hier geen knietechnieken naar het hoofd toegestaan. 

 
Stijl: Kickboksen  

Binnen deze stijl worden stoot, trap en knietechnieken getraind. Elleboogtechnieken worden niet 
getraind en de clinchtechnieken worden aangepast.  
 
Binnen deze stijl word geen Wai Kru of Ram Muay getraind.  
 
Het kickboks is een afgeleide van het (IFMA) Muaythai. Het reglement bij VKBMO lijkt daarom sterk 
op dat van de voorgaande stijlen. Net als bij Muaythai draagt men in competities geen bodyprotector 
en elleboogbescherming. De andere bescherming blijft verplicht. Elleboogtechnieken zijn in deze stijl 
niet toegestaan en de toegestane duurtijd voor actieve clinchtechnieken word beperkt. Voor jeugd, 
nieuweling en C-klasse competities worden ook hier geen knietechnieken naar het hoofd toegestaan.  
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Sportaanbod 

Recreatief aanbod  
Onze clubs zijn te vinden doorheen heel Vlaanderen en Brussel. Zij bieden de breedtesporter een hele 
waaier aan opties. Ook VKBMO wil in de huidige en komende beleidsperiode nog meer focus leggen op 
de ondersteuning en ontwikkeling van het recreatieve aanbod. 
 
Breedtesport 
Binnen onze sporttak worden lessen op maat van leeftijd en niveau aangeboden binnen de drie stijlen. 
Vanuit de fitness wereld groeit de interesse in aangepaste vormen van het Muaythai/kickboksen. Steeds 
meer clubs spelen in op deze tendens en bieden zelf aangepaste vormen aan binnen hun clubwerking. 
Denk hierbij aan trainingen op bokszakken of pads (stootkussens), trainingen in kleine groepen, 
specifiek voor dames, senioren of zelfs specifiek gericht op personen met een aandoening bv.Parkinson. 
 
Graduaties 
Voor de geoefende sporter zijn de Khan graduaties een doel om naartoe te werken.  De Khan examens 
tot en met de 4de Khan worden afgenomen in clubverband. Vanaf de 5de Khan (bruine band) wordt het 
examen afgenomen door de graduatiecommissie. Voor de graduaties kan je examen afleggen in de stijl 
Muaythai of Kickboksen. 
 
Schoolsport 
Muaythai/kickboksen is een sport die je steeds vaker op schoolsportdagen tegenkomt. Helaas kunnen 
clubs vaak niet voldoen aan de vraag wegens het gebrek aan materialen. Met het project ‘Muaythai on 
Tour’ willen wij een oplossing bieden en samen met onze clubs de schoolsport nog meer uitbouwen. 
 
G-sport 
Momenteel is er nog geen club met een aparte G-sport werking. We merken als federatie wel op dat er 
steeds meer interesse is voor G-sport. In de huidige beleidsperiode willen wij bekijken wat de 
mogelijkheden zijn. We willen onze clubs mee ondersteunen zodat zij de eerste stappen in het G-sport 
verhaal kunnen zetten. Ondertussen vond reeds een eerste gesprek plaats met Elien Moerman van 
Parantee-Psylos. 
 
Sportkampen 
Tot op heden werden nog geen sportkampen vanuit de federatie georganiseerd. In de huidige 
beleidsperiode willen wij bekijken wat de mogelijkheden zijn binnen onze federatie en eventueel reeds 
een testkamp organiseren in 2022. Wanneer dit goed verloopt hopen wij in 2023 de beleidsfocus 
sportkampen te kunnen opnemen in ons beleid. 

 
 

Competitief aanbod  
VKBMO waakt over de aangeboden competities en de toepassing van het vooropgestelde reglement. 
Elk evenement dient goedgekeurd te worden door de federatie. VKBMO zal na goedkeuring de nodige 
gediplomeerde officials voorzien.   
 
VKBMO wil een voorbeeld zijn naar haar clubs toe en werken naar een verantwoorde, kwaliteitsvolle, 
beschermde en veilige wedstrijdbeoefening voor haar jeugdleden binnen het kader dat IFMA aanbiedt. 
Eén van de maatregelen die daarvoor werd genomen in 2018 was de stopzetting van wedstrijden voor 
leden tot 10 jaar opdat de integriteit van deze leden optimaal beschermd wordt. Vanaf 10 jaar kan een 
jongere deelnemen aan competities mits het opvolgen van aangepaste regelgeving voor wat betreft 
impact, beschermingsmateriaal, rondetijden en het aantal toegestane rondes. 
 
In 2017 werd een gecoördineerde visienota jeugd opgesteld met het RVSP waarin de visie van de 
federatie verduidelijkt staat met daarin de medische bezorgdheden omtrent jeugd. Deze nota 
onderging een update in 2019 en werd als bijlage toegevoegd aan het beleidsplan. Begin 2021 vond een 
uitwisseling plaats tussen de medische commissie van RVSP en de jeugdcommissie van VKBMO. 
Daarnaast zal VKBMO ook actief meewerken aan het project ‘impact op het hoofd’ dat het RVSP  samen 
met ICES en GS wil opstarten 
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Nationale kampioenschappen 
 
De VKBMO organiseert zelf volgende kampioenschappen: 
 

 Open Belgisch kampioenschap voor jeugd;  
 Vlaamse titel competities;  
 Belgische titel competities; 

 Benelux titel competities; 

 Europese, continentale en wereld titel competities worden niet door VKBMO georganiseerd. 
 

Open Belgisch kampioenschap voor jeugd 
 

In 2018 en 2019 organiseerde VKBMO het OBK voor jeugd. Hiermee speelt de federatie in op de tendens 

van het stijgende aantal jeugdleden en de vraag naar jeugdwedstrijden. In 2019 schreven in totaal 241 

jeugdleden zich in voor het OBK.  

 

In 2020 en 2021 kon het OBK niet georganiseerd worden omwille van de huidige gezondheidscrisis. 

Samen met de Franstalige tak hopen wij in 2022 opnieuw een volwaardig OBK te kunnen organiseren. 

 

Aantal deelnemers 2019 2020 2021 
Evolutie 
’19-‘21 

Aantal 241 - - - 

Jongens 182 75%      

Meisjes 59 25%      

 

Tabel 1 - Deelnemers Open Belgisch kampioenschap jeugd 

 

Vlaamse titel competities  
Doelgroep: C-klasse atleten 
De aanvraagprocedure kan gestart worden na 5 gewonnen wedstrijden of een totaal van 12 wedstrijden 
in de C-klasse. Deze titel competitie kan doorgaan in één van de drie stijlen. VKBMO bewaakt de 
kwaliteit van deze competitie. 

 
 

Belgische titel competities  
Doelgroep: B-klasse atleten of A klasse atleten 
De aanvraagprocedure kan gestart worden na 5 gewonnen wedstrijden of een totaal van 12 wedstrijden 
in de klasse waarvoor je de titel aanvraagt. Deze titel competitie kan doorgaan in één van de drie stijlen. 
VKBMO bewaakt de kwaliteit van deze competitie. 

 
Benelux titel competities  

Doelgroep: B-klasse atleten of A klasse atleten 
De aanvraagprocedure kan gestart worden na 7 gewonnen wedstrijden of de huidig Belgisch kampioen 
zijn in de klasse waarvoor je de titel aanvraagt. Deze titel competitie kan doorgaan in één van de drie 
stijlen. VKBMO bewaakt de kwaliteit van deze competitie. 

 

Europese, continentale en wereld titel competities 
 

VKBMO rijkt zelf geen Europese, continentale of wereldtitels uit. 
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Internationale kampioenschappen 
 
In overleg met de Franstalige deelfederatie (LFKMBO) en de nationale koepel (BKBMO) selecteert VKBMO 
atleten die het Belgische nationale team vertegenwoordigen op internationale kampioenschappen: 
 

 IFMA wereldkampioenschap jeugd;  
 IFMA wereldkampioenschap U23 en senioren;  
 WAKO kickboks wereldkampioenschap senioren; 

 WAKO kickboks Europees kampioenschap senioren. 
 

Selectieprocedure 
 

Nationaal trainer, Vincent Gloris, werkt momenteel samen met Physical Therapist, Joris Jellasics, (GRIT 

Belgian Sportsclinic) aan een sportspecifiek talent-detectietool. In afwachting van de nodige data die de 

komende jaren verzameld zal worden werkt met voorlopig met het FIT-profiel en een gedetailleerde 

selectieprocedure voor het samenstellen van het nationale team. 

 

Aantal leden 2019 2020 2021 
Evolutie 
’19-‘21 

Aantal 9 - - - 

Jongens 7 78%      

Meisjes 2 22%      

 
Tabel 2 – Aantal geselecteerde leden wereldkampioenschap nationaal team IFMA Muaythai - VKBMO  

 

Interland Belgium vs. Germany / 10 juli 2021  
Deelname van 6 leden uit de nationale preselectie U18 / IFMA Muaythai 
• 6 maal goud 

 
 

Baltic Open – Litouwen / 31 januari t.e.m. 2 februari 2020  
Deelname van 21 leden uit de nationale pre selectie U18 en U23 / IFMA Muaythai 
• 6 maal goud 
• 9 maal zilver 
• 5 maal brons 

 
IFMA World Youth Muaythai Championships – Turkije / 29 september t.e.m. 5 oktober 2019  

Deelname van 7 leden uit de nationale selectie U18 / IFMA Muaythai 
• 2 maal goud 
• 1 maal zilver 
• 1 maal brons 
• 2 maal 5de plaats 
• 1 maal 9de plaats 

 

IFMA World Muaythai Championships – Thailand / 21 juli t.e.m. 28 juli 2019  
Deelname van 2 leden uit de nationale selectie U23 / IFMA Muaythai 
• 1 maal zilver 
• 1 maal 9de plaats 

 

Baltic Open – Litouwen / 31 januari t.e.m. 2 februari 2019  
Deelname van 12 leden uit de nationale pre selectie U18 en U23 / IFMA Muaythai 
• 5 maal goud 
• 2 maal zilver 
• 2 maal brons 
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Gegevensverzameling van de afgelopen 
werkingsperiode 2019-2021 

 

De VKBMO als organisatie 

 

Sinds 2019 bereid VKBMO zich voor om een gesubsidieerde sportfederatie  te worden. De afgelopen jaren 
werden dan ook al verschillende stappen genomen om aan zoveel mogelijk vooropgestelde harde en zachte 
criteria van Sport Vlaanderen te voldoen in het kader van Goed Bestuur. 
 
De organisatiestructuur van VKBMO werd aangepakt en zal verder uitgewerkt worden in de loop van 2022. 
 
Het bestuursorgaan wil volgende doelstellingen meenemen voor de komende jaren: 
 

 Professionaliseren 

 Meer focus op ondersteuning van breedtesport en clubwerking. 
 Verdere uitwerking van de harde en zachte criteria in het kader van Goed Bestuur. 

 

VKBMO heeft actief ingezet om bijscholingen te organiseren en externe bijscholingen onder de aandacht van 

haar leden te brengen. In het kader van veilig sporten tijdens Covid-19 werd de Covid-Safe bijscholing uitgerold. 

Daarnaast werd ook de Club-API opleiding meermaals georganiseerd in samenwerking met RVSP en andere 

(risico-)vechtsportfederaties. 

 

Gezond en ethisch sporten (GES decreet) werd verder uitgewerkt. VKBMO stelde de twee eerste federatie-API’s 

aan en ging aan de slag met het opstellen van een concreet plan rond preventie, vorming en sensibilisering dat 

in 2022 verder uitgerold zal worden. 

  

 Aanspreekpunt Integriteit (API):  
 Preventie, vorming en sensibilisering  
 Adviesorgaan  
 Gedragscodes  
 Handelingsprotocol  
 Tuchtrechtelijk systeem 

 
 
VKBMO heeft de afgelopen jaren het nodige werk verricht om een stevige basis te creëren waarop verder 
gebouwd kan worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vkbmo.be
http://www.vkbmo.be/


 

16 
  Vlaamse Kickboks en Muaythai organisatie vzw   

Wolfputstraat 149 , 9041 Gent - Tel: +32 (0)477 82 10 21  
info@vkbmo.be - www.vkbmo.be 

 

 

 

Onze federatie in cijfers 

 

Clubs 
 
 
 

CLUBS 2019 2020 2021 
Evolutie 
’19-‘21 

Aantal 184 - 164 -10% 

Antwerpen 60 33%   55 34% -8% 

Brussel HG 21 11%   11 7% -48% 

Limburg 29 16%   26 16% -10% 

Oost-Vlaanderen 39 21%   36 22% -8% 

Vlaams-Brabant 20 10%   25 15% 25% 

West-Vlaanderen 17 9%   11 7% -35% 

 

VASTSTELLINGEN 
In 2020 werd geen gedetailleerde cijferlijst gegenereerd. 
Sinds 2020 tot op heden (augustus 2021) sloten maar liefst 20 nieuwe clubs aan bij VKBMO. Desondanks 
daalde het aantal aangesloten clubs in vergelijking met 2019. Deze daling moet echter in het juiste perspectief 
bekeken worden. Volgende parameters speelde hierin een rol: 
 

 Verschillende clubs hebben de werking stopgezet tijdens de Covid-19 gezondheidscrisis. 

 Omwille van de subsidiering van de Waalse tak zijn Brusselse clubs overgestapt naar LFKBMO.   
 Sinds 2021 neemt VKBMO geen MMA clubs meer op in haar telling. 

 

 

Leden 
 
 
 

Leden 2019 2020 2021 Evolutie 
’19-‘21 

Aantal 8629 - 5953 -31% 

Mannen 6474 74%   4357 73% -33% 

Vrouwen 2155 26%   1596 27% -26% 

U17 3470 40%   2404 40% -31% 

Competitie 863 11%   815 14% -6% 

 

VASTSTELLINGEN 
In 2020 werd geen gedetailleerde cijferlijst gegenereerd. 
Onze federatie scoort bij de jeugd. Maar liefst 40% van onze leden zijn 16 jaar of jonger.  
Sinds 2015 (3883 leden) kent VKBMO een sterke stijging in het ledenaantal. De positieve evolutie uit het verleden 
werd tijdelijk onderbroken. Volgende parameters speelde hierin een rol: 
 

 Omwille van de subsidiering van de Waalse tak zijn Brusselse clubs overgestapt naar LFKBMO.   
 Sinds 2021 neemt VKBMO geen MMA beoefenaars meer op in haar telling. 

 Omwille van de huidige gezondheidscrisis hebben enkele clubs hun werking tijdelijk of permanent 
stopgezet. Wij verwachten bij de meeste een heropstart in september wat zichtbaar zal zijn in onze 
ledencijfers. 
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Trainers opleiding 
 
 
 

Deelnemers 2019 2020 2021 
Evolutie 
’19-‘21 

Aantal 12 20 25 108% 

Geslaagden 12 100% 18 90%   50% (’20) 

Doorstroom initiator 
VTS 

0 0% 0 0%   0% (’20) 

 

VASTSTELLINGEN 
De interesse in onze interne hulp-initiator opleiding stijgt sterk. De opleiding die in september 2021 zal opstarten 
is volledig volzet. Momenteel worden er geen VTS opleidingen georganiseerd waardoor er geen doorstroom is.  
 

 

VTS gediplomeerde trainers 
 
 
 

VTS trainers VTS Bachelor L.O. Master L.O. 

Aantal 61 1 1 

Initiator 56 92%     

Trainer B 5 8%     

 

VASTSTELLINGEN 
Het aantal VTS opgeleide trainers is eerder beperkt in vergelijking met het aantal clubs. De interesse is wel 
aanwezig maar de ervaring leert dat de overkoepelende terminologie in de opleiding voor risicovechtsporten 
een drempel vormt. Daarnaast kan de zwaarte, zowel inhoudelijk als naar tijdsbesteding toe een reden zijn om 
niet deel te nemen.  
 
Wij zijn vragende partij om een overgangsmaatregel op maat uit te werken om de transitie van initiator 
risicovechtsporten naar initiator Muaythai/kickboksen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hiervoor werd een 
aparte brief opgesteld die u kan terugvinden onder onze subsidieaanvraag / diverse documenten.  
 
 

Officials opleiding 
 
 
 

Deelnemers 2019 2020 2021 
Evolutie 
’19-‘21 

Aantal 8 - - - 

Geslaagden 5 63%      

 

VASTSTELLINGEN 
In 2020 en 2021 werd geen opleiding voor officials georganiseerd omwille van de huidige gezondheidscrisis. Voor 
2022 willen wij een syllabus uitwerken specifiek voor deze opleiding. Het huidige team bestaat uit 33 opgeleide 
officials. 
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De federatie als organisator 
 

Overzicht bijscholingen - seminars 
 
 
 

Datum Omschrijving Doelgroep Locatie 

09/02/2019 Get Fit 2 Fight – dag 1 Clubs Risicovechtsportplatform 

16/02/2019 Get Fit 2 Fight – dag 2 Clubs Risicovechtsportplatform 

15/06/2019 Seminar Anissa Meksen Breedtesporter Olimpboxe 

07/09/2019 Seminar Sitmonchai Thepnimit Breedtesporter Destelbergen 

21/09/2019 Basis opleiding verzorger/cutman Clubs Aartselaar 

01/12/2019 Seminar hope 4 Duchenne Breedtesporter Merksem 

13/06/2020 Covid-Safe  Clubs Online 

20/06/2020 IFMA-rules voor officials Officials Online 

10/03/2021 Voeding en vechtsporten Clubs Online 

18/03/2021 Sport met grenzen Clubs Online 

25/03/2021 Club-API Clubs Online 

31/03/2021 Voeding en vechtsporten Clubs Online 

08/04/2021 Geef je vechtsportclub een boost Clubs Online 

20/04/2021 Sport met grenzen Clubs Online 

27/04/2021 Club-API Clubs Online 

29/04/2021 Antidoping Clubs Online 

22/05/2021 Sport met grenzen Clubs Online 

29/05/2021 Club-API Clubs Online 

29/05/2021 Seminar Rodtang Jitmuangnon Breedtesporter Online 

12/06/2021 Sport met grenzen Clubs Online 

19/06/2021 Club-API Clubs Online 

19/06/2021 Jeugdreglement voor officials Officials Gent 

16/09/2021 Sport met grenzen Clubs Online 

23/09/2021 Club-API Clubs Online 

 

 
 

Overzicht competities 
 
 
 

Aantal wedstrijden 2019 2020 2021 Evolutie 
’19-‘20 

Aantal 1241 180 - -86% 

Volwassenen 901 73% 129 72%   -86% 

Jeugd 340 27% 51 28%   -85% 

 

VASTSTELLINGEN 
In 2020 werden konden zeer weinig competities doorgang vinden omwille van de huidige gezondheidscrisis. 
Bovenstaande cijfers zijn exclusief de wedstrijden die op het Open Belgisch kampioenschap voor jeugd 
plaatsvinden. De cijfers voor 2021 zijn nog niet bekend. 
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SWOT-analyses 

 
Op basis van aangeleverde input vanuit de verschillende commissies en werkgroepen werden onderstaande 
SWOT-analyses gemaakt. We verwijzen naar de strategische en operationele doelstellingen die opgenomen 
werden in het beleidsplan LUIK II. De vooropgestelde doelstellingen en acties worden verder toegelicht in het 
volgende hoofdstuk. 
 

Goed bestuur en algemene werking 
 

STERKTES ZWAKTES 
• De enige federatie voor Muaythai/kickboksen 
• Transparantie en open communicatie 
• Staat dicht bij haar leden 
• Betrekt experten waar nodig 
• Werkt actief aan goed bestuur 
• Professionelere manier van werken door het 

inschakelen van één voltijdse medewerker 
enkele jaren geleden. 
 

• Geen sportcomplex in eigen beheer 
• Tekort aan betaalbare infrastructuur voor clubs 
• Clubs steunen vaak slechts op één persoon 
• Clubs zien elkaar en de federatie vaak als 

concurrenten i.p.v. partners  
• Geen sportambassadeur 
• Onvoldoende aanwezigheid in de media 
• Geen inkomsten via sponsoring 

KANSEN BEDREIGINGEN 

• Kennis en ervaring van partners waarmee we 
samenwerken ten volle benutten. 

• Mogelijkheid tot subsidiëring na toevoeging van 
Muaythai/kickboksen op de sporttakkenlijst 

• Professioneel kader optimaliseren door de 
aanstelling van een algemeen manager en 
sporttechnisch manager. Hierdoor zal het 
beleidsplan beter opgevolgd kunnen worden 
maar zijn er ook kansen om clubs op meerdere 
vlakken, ook bestuursmatig, te begeleiden. 

• Goed bestuur uitbouwen a.d.h.v. zelfscan 
 

• Groei van de federatie, de administratieve last 
is (te) zwaar voor één persoon. 

• Goedkoper aanbod van verzekeringen bij 
multisportfederaties 

 

    
 
VERWIJZING NAAR STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – LUIK II 
 

SD01   
GOED BESTUUR - tegen 2024 zal VKBMO wijzigen uitvoeren aan de interne werking met 
als doel om haar totaal score op de harde indicatoren te verhogen tot minimaal 75%. 

  OD01 
Dimensie transparantie: VKBMO werkt actief toe naar optimalisering van de domeinen 
waar de transparantie nog niet (volledig) aanwezig is. 

  OD02 
Dimensie democratie: VKBMO werkt actief toe naar de optimalisering van de domeinen 
waar democratie nog niet (voldoende) aanwezig is. 

  OD03 
Dimensie interne verantwoording: VKBMO werkt actief toe naar de optimalisering van de 
domeinen waar nood is aan (meer) interne verantwoording. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vkbmo.be
http://www.vkbmo.be/


 

20 
  Vlaamse Kickboks en Muaythai organisatie vzw   

Wolfputstraat 149 , 9041 Gent - Tel: +32 (0)477 82 10 21  
info@vkbmo.be - www.vkbmo.be 

 

 
 

SD02   
ALGEMENE WERKING - tegen 2024 wil VKBMO de efficiëntie van de interne werking 
verhogen door verder te professionaliseren. 

  OD04 
Personeel: VKBMO zal twee personeelsleden aanwerven met als doel de efficiëntie en 
professionaliteit van de interne werking te verhogen. 

  OD05 
Ledenverwerking: VKBMO werkt actief aan de optimalisatie en verbetering van de 
functionaliteiten binnen het bestaande ledenverwerkingsprogramma. 

  OD06 
Ledenwerving: VKBMO heeft tegen 2024 de mijlpaal van 10.000 individueel aangesloten 
leden bereikt. 

  OD07 
Ledenwerving: 80% van het aantal aangesloten clubs met minder dan 10 leden heeft 
minstens een verdubbeling van het ledenaantal in 2024 ten opzichte van 2021. 

   OD08 
Verzekeringen: In 2024 wil VKBMO de kostprijs van de licentie (verzekering) voor leden 
met minimaal 50% verlagen. 

   OD09 
Communicatiebeleid: VKBMO heeft tegen 2024 een communicatieplan waarin alle 
verschillende disciplines, projecten, werkgroepen en het bestuursorgaan een plaats heeft. 

   OD10 
VKBMO Awards: VKBMO heeft tegen 2024 een concrete werking rond de organisatie en 
toekenning van de VKBMO Awards. 

 

Kwaliteitsbewaking 
 

STERKTES ZWAKTES 
• VKBMO werkt met aansluitingsvoorwaarden 

voor clubs. 
• Nauwkeurige opvolging van elke club die wenst 

aan te sluiten + intakegesprek. 
• VKBMO organiseert intern de opleiding voor 

hulp-initiator. Een opstap richting de opleiding 
initiator van VTS. 

• Samenwerking met RVSP. Zij bieden aan clubs 
en de federatie de nodige ondersteuning. 

• Steeds meer steden en gemeente vinden hun 
weg naar onze federatie voor advies. 

 

• Slechts één club toegestaan per postcode. Een 
uitzondering is enkel mogelijk mits toestemming 
van de reeds gevestigde club.  

• Clubs nemen nog onvoldoende deel aan door 
de federatie georganiseerde initiatieven met als 
doelstelling kwaliteitsbewaking/verhoging 
binnen de clubs. 

• De vraag naar de interne hulp-initiator opleiding 
is groter dan het aanbod. 

• Te weinig deelnemers aan de VTS initiator. 
• In vele clubs is er nog geen aanbod met 

aangepaste lessen voor verschillende 
doelgroepen (jeugd, dames, senioren, …) 
 

KANSEN BEDREIGINGEN 

• Het kwaliteitslabel gebruiken om essentiële 
kennis en bijscholing te promoten bij clubs. 

• Bijscholingsaanbod van partners (VSF, RVSP, …) 
promoten bij de clubs. 

• Bij de ontwikkeling van de VTS initiator cursus 
Muaythai/kickboksen nadenken over hoe we 
kwaliteit kunnen aanleveren maar toch 
drempelverlagend kunnen werken voor onze 
geïnteresseerde leden. 

• Actief aan de slag gaan met de toenadering 
vanuit de steden en gemeente en hen de tools 
aanreiken die zij nodig hebben op het niveau 
van lokaal bestuur m.b.t. Muaythai/kickboksen. 
 

• Clubs die aansluiten bij multisportfederaties 
omdat er reeds een bij VKBMO aangesloten club 
gevestigd is in hun postcode. 

• Trainers en clubmedewerkers hebben vaak te 
weinig tijd/motivatie om cursussen te volgen. 

• De initiatorcursus is vaak te zwaar voor de 
deelnemers qua inhoud en tijdsinname. 

• Clubs die dreigen vast te roesten in oude 
gewoontes en handelingen. 
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VERWIJZING NAAR STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – LUIK II 

 

SD03   
KWALITEITSBEWAKING - tegen 2024 wil VKBMO de kwaliteit binnen de reeds 
aangesloten maar ook nieuwe clubs verder verhogen. 

  OD11 
Aansluitingsvoorwaarden: VKBMO blijft aansluitingsvoorwaarden voor nieuwe clubs 
hanteren. 

  OD12 Kwaliteitslabel: Vanaf 2024 beschikt VKBMO over een eigen kwaliteitslabel voor clubs. 

  OD13 
Kwaliteitscheck: Vanaf 2024 is elke gemeente/stad bekend met de kwaliteitscheck voor 
promotionele activiteiten vanuit VKBMO. 

  OD14 Opleiding: VKBMO promoot zowel interne als externe relevante opleidingen. 

  OD15 
Initiator Muaythai/kickboksen: VKBMO ontwikkelt tegen 2024 een eigen VTS cursus voor 
de initiator Muaythai/kickboksen opleiding. 

 
Recreatief sportaanbod 
 

STERKTES ZWAKTES 
• Aantal recreatieve leden stijgt. 
• +/- 30% van onze leden zijn vrouwelijk 
• +/- 40% jeugdleden 
• Verdubbeling van het ledenaantal op 3 jaar tijd 
• De positieve aspecten van Muaythai/kickboksen 

krijgen steeds meer aanvaarding binnen de 
huidige maatschappij. 

• Toenemende interesse vanuit de Vlaamse 
scholen om Muaythai/kickboksen aan te 
bieden. 

• De federatie kan nog niet genoeg focus leggen 
op het recreatief aanbod vanuit de federatie. 

• Gebrek aan tijd en middelen. 
• Onvoldoende materialen en sportambassadeurs 

ter beschikking om aan de toenemende vraag 
vanuit scholen te voldoen. 

• Structuur van het graduatie systeem staat nog 
niet op punt en is nog onvoldoende aanwezig 
binnen de structuren van de clubs zelf. 

 

KANSEN BEDREIGINGEN 

• Muaythai & de Olympische waarden kunnen 
recreanten aantrekken. 

• Het jeugdsportfonds gebruiken om o.a. kwaliteit 
en een aangepast aanbod aan te moedigen. 

• Het aanbod voor recreatieve sportbeoefening 
vanuit de federatie ondersteunen 
(sportkampen, seminars, graduaties, promotie, 
schoolsport, …) 

• Potentieel nieuwe leden voor onze clubs warm 
maken via het project ‘Muaythai on Tour’ en het 
schoolsportproject. 

• Een G-sport traject opstarten met oog voor de 
specifieke noden van deze doelgroep. 

• Het graduatiesysteem hervormen voor de 
verschillende stijlen met extra aandacht voor de 
graduaties op clubniveau (leerplatform). 

• Regelmatig clubbezoeken inplannen om na te 
gaan op welke manier de club haar lessen 
organiseert en sparring begeleid. 

 

• Ongecontroleerde sparring in clubs 
• Ontbreken van licenties (verzekering) bij 

recreatieve leden. Clubs maken soms enkel de 
deelnemers aan competities lid. 

• Steeds meer jeugdhuizen/werkingen bieden 
sport aan waaronder ook Muaythai/kickboksen. 
Vaak zonder gediplomeerde trainers. 

• Groeiende populariteit van Muaythai/kickboks 
gerelateerd aanbod (personal coaching, pads, 
bokszaktrainingen, …) onder personal trainers. 
Vaak hebben zij niet de juiste achtergrond, 
kennis en diploma om deze lessen te geven. 

• Drempelvrees voor nieuwe leden. 
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VERWIJZING NAAR STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – LUIK II 
   

SD04   
RECREATIE - VKBMO wil specifiek projecten uitwerken en uitvoeren gericht op 
breedtesporters. 

  OD16 
BF jeugdsport: Vanuit het jeugdsportfonds stimuleren we o.a. recretief sporten binnen 
een aangepast en veilig kader. Het aantal deelnemende clubs aan het VKBMO 
jeugdsportfonds (VJSF) is verviervoudigd in 2024 ten opzichte van 2021.  

  OD17 
BF innovatie: Vanaf 2024 wil VKBMO minimaal 2.000 niet aangesloten sporters per jaar 
bereiken d.m.v. het project 'Muaythai On Tour'. 

  OD18 
BF Sportkampen: In 2023 wil VKBMO minstens één sportkamp organiseren voor minimaal 
50 deelnemers. 

  OD19 
BF Sportkampen: In 2024 wil VKBMO minstens één sportkamp organiseren voor minimaal 
100 deelnemers. 

  OD20 
BF Laagdrempelig sportaanbod: In 2024 wil VKBMO een duurzaam G-sportproject 
opgezet hebben. 

  OD21 
Graduaties: In 2024 bestaat er in 50% van de VKBMO clubs een aanbod voor Khan 
graduaties op club niveau (t.e.m. 4de Khan). 

  
OD22 
  

BF innovatie / graduaties: In 2024 is het digitale leerplatform aangevuld met alle nodige 
beeldmaterialen ter voorbereiding van graduatie examens op clubniveau en 
federatieniveau. 

 

SD05   
RECREATIE - VKBMO wil Muaythai/kickboksen introduceren in het Vlaamse 
schoollandschap. 

   OD23 
BF laagdrempelig sportaanbod : VKBMO start in 2022 de ontwikkeling van een 
schoolsportproject voor L.O. leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs. 

   OD24 
BF laagdrempelig sportaanbod : In 2023 wil VKBMO met een selectie van geïnteresseerde 
scholen samenwerken en het schoolproject voorbereiden. 

   OD25 
BF laagdrempelig sportaanbod : Vanaf 2023 werken onze aangesloten clubs actief samen 
met scholen vanuit het schoolproject (combinatie mogelijk met Muaythai On Tour). 

   OD26 MOEV: In 2023 ondersteunt VKBMO minstens 15 Muaythai/kickboks instuiven i.s.m. MOEV 
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Competitief sportaanbod 
 

STERKTES ZWAKTES 
• Aantal competitieve events stijgt. 
• Vraag naar jeugdcompetities stijgt. 
• Goede structuur en ondersteuning vanuit de 

federatie aanwezig op competities met strikte 
toepassing van de vooropgestelde reglementen. 

• Wedstrijdreglementen zijn beschikbaar voor 
iedereen via de website. 

• VKBMO beschikt over een apart reglement 
specifiek voor jeugdcompetities. 

• Waakzaamheid over het aantal titels die in 
Vlaanderen behaald kunnen worden 
(versterking van de kwaliteit van onze 
kampioenen en hun geloofwaardigheid). 

• Jaarlijkse organisatie van U16 OBK Muaythai. 
• De federatie is zich bewust van de noodzaak en 

opvolging van een aangepaste regelgeving 
m.b.t. jeugd en de doorlopende ethisch en 
medische aandacht die vereist is. 

• Trainers hebben vaak te weinig kennis over de 
gangbare reglementen. 

• Er zijn te weinig evenementen voor jeugd om 
aan de vraag te kunnen beantwoorden. 

• Gevorderde jeugdatleten hebben te weinig 
kansen om zich verder te ontwikkelen binnen 
het competitie landschap in Vlaanderen. 

• De kosten voor de organisatie van een 
jeugdontmoeting zijn te hoog. 

• Het reglement voor volwassenencompetities is 
aan opfrissing toe. 
 
 

 

KANSEN BEDREIGINGEN 

• Opleidingen voorzien voor trainers rond de 
gangbare competitie reglementen. 

• Opleidingsaanbod voorzien voor sportouders. 
• Meer internationale samenwerkingsverbanden 

aangaan met het oog op kwalitatieve 
ontwikkeling van gevorderde atleten. 

• Het RVSP als partner behouden om de 
bedreiging van maatschappelijke 
aanvaardbaarheid enerzijds te counteren en 
tevens de jeugdwerking verder mee uit te 
bouwen op ethisch en medisch vlak. 

 

• Deelname aan competities in het buitenland 
waarvan de deelname niet geregistreerd wordt. 

• Deelname van niet aangesloten leden (geen 
licentie) in het buitenland. 

• Geschorste atleten (medisch / doping / 
disciplinair) die in het buitenland deelnemen. 

• Onofficiële competities (jeugdwerking, 
influencers, youtube, …)  

• Opkomst van grote commerciële evenementen. 
• Competitiekansen omwille van commerciële 

voordelen i.p.v. sportieve kwaliteiten. 
• Maatschappelijke aanvaardbaarheid van harde 

vechtsporten voor jeugd op ethisch en medisch 
vlak. 

 
VERWIJZING NAAR STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – LUIK II 
 

SD06   
COMPETITIE - tegen 2024 wil VKBMO 5% meer individuele wedstrijden laten doorgaan 
ten opzichte van 2019 (1241). 

  OD27 VKBMO organisaties: VKBMO coördinatie, organiseert en promoot eigen competities. 

  OD28 
Clubevents: VKBMO stimuleert clubs om eigen events te organiseren en voorziet de nodige 
reglementen, adviezen en tools ter ondersteuning. 

  OD29 
Medische omkadering: Tegen 2024 is de medische omkadering en aanpak voor 
wedstrijden bestendigd en zijn de medische aspecten van de kwaliteitsstandaarden, 
conform de actuele adviezen vanuit RVSP, geïntegreerd in de wedstrijdreglementen. 

  OD30 
Medische omkadering: Vanaf 2021 werkt 80% van de organisatoren in Vlaanderen en 
Brussel met een arts vanop de lijst toezichthoudende artsen RVSP. 

  OD31 Medische omkadering: In 2024 heeft VKBMO een gericht kader  
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Officials 
 

STERKTES ZWAKTES 
• Aanwezigheid van ervaringsdeskundige met 

voldoende kennis in de diverse stijlen. 
• De huidige werking van de officials wordt als 

goed ervaren. 
• VKBMO voorziet in vaste hoofdofficials om de 

competities te begeleiden. 
 

• Te weinig officials om het stijgend aantal 
evenementen op te vangen. 

• De aanpak van de officials in Vlaanderen t.o.v. 
Brussel is niet voldoende op elkaar afgestemd. 

• De opleiding voor officials heeft geen eigen 
syllabus. De focus ligt vooral op kennis van de 
reglementering en het toekennen van punten. 

• Te weinig specifieke en kwalitatieve 
bijscholing/opfrissingsmomenten. 

 

KANSEN BEDREIGINGEN 

• Jeugd betrekken in de wereld van de officials op 
jongen leeftijd via het youth official programma 
met kans op doorstroming op latere leeftijd. 

• Jaarlijks heropfrissingsmoment m.b.t. de 
reglementen d.m.v. een openboek ‘examen’. 

 

• Commerciële evenementen die eigen officials 
willen inschakelen. 

 

 
VERWIJZING NAAR STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – LUIK II 

 

SD07   
OFFICIALS - VKBMO zorgt voor ondersteuning en ontwikkelingskansen van de huidige en 
toekomstige officials. 

  OD32 
Structuur officials: In 2023 dient de langetermijn strategie m.b.t. de structurele aanpak 
voor officials volledig uitgewerkt te zijn. 

  OD33 
Officials basisopleiding: In 2024 is het het aantal actieve gediplomeerde officials gestegen 
met minimaal 10% ten opzichte van 2019 (28). 

  OD34 
Syllabus officials: In 2023 heeft VKBMO een uitgewerkte syllabus gebaseerd op de 
vernieuwde reglementen en met aandacht voor omgang met jeugd, medische en ethische 
themas. 

  OD35 
Bijscholing officials: het huidige aanbod aan bijscholingen en netwerkmomenten voor 
VKBMO officials word minstens behouden. 

 OD36 
Youth official programma: In 2023 heeft VKBMO een tweejaarlijks terugkerend 
programma waarbij we jongeren en officials dichter bij elkaar brengen en een brug slaan 
tussen beide werelden. 
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Topsportbeleid 
 

STERKTES ZWAKTES 
• De U18 en U23 atleten presteren goed op 

internationale toernooien alsook de WK’s. 
• Sinds 2018 werkt de nationaal trainer voor U18 

met een uitgewerkt kwalificatietraject en FIT-
profiel om de selectie te onderbouwen. 

• De U18 (pré-)selectie komt meermaals per jaar 
samen om samen te trainen. 

• Sinds 2021 werkt de nationaal trainer U18 nauw 
samen met GRIT Sports Clinic (Joris Jellasics) 
voor het verzamelen van data en het 
samenstellen van een testbatterij met het oog 
op talentdetectie op jonge leeftijd. 

• VKBMO werkt aan een ontwikkelingskader voor 
haar atleten i.s.m. GRIT Sports Clinic. 

• Het niveau van onze senioren is over het 
algemeen te laag voor deelname aan WK’s. 

• De senioren (muaythai) komen zeer weinig 
samen om te trainen. De U23 sluit regelmatig 
aan bij de U18 bij gebrek aan mogelijkheden. 

• Het talentdetectieproject wordt gedragen door 
een vrijwilliger zonder financiële ondersteuning 
en staat nog in zijn kinderschoenen. Het zal nog 
verschillende jaren duren voor een analyse van 
de verzamelde data kan gebeuren. 

• Momenteel is er nog maar één U23 atleet onder 
begeleiding bij GRIT (testfase). De verdere 
uitbouw brengt grotere kosten met zich mee. 

• Geen topsportstatuut mogelijk 
• Te weinig kennis binnen de clubs over IFMA en 

WAKO structuren, reglementen en niveau. 
• Gebrek aan voldoende engagement vanuit de 

aangesloten clubs/leden om de nodige stappen 
te doorlopen voor selectie en ontwikkeling.  

• De geschikte atleten om deel uit te maken van 
het nationale team komen vaak uit dezelfde 
clubs.  

• Er is nog geen concrete meerjarenplanning 
gericht op topsport. 

• Er zijn onvoldoende middelen om een verdere 
professionalisering te ondersteunen. De kosten 
worden vaak gedragen door de clubs, ouders of 
atleten zelf. 

KANSEN BEDREIGINGEN 

• Verdere ondersteuning vanuit de U18 en U23 
werking zal in de toekomst voor een 
doorstroom naar de senioren competities 
zorgen. 

• Professionalisering zal de atleten vanuit de 
jeugdselectie de mogelijkheid geven om zichzelf 
beter te laten omkaderen en begeleiden. 

• Gebrek aan topsportmentaliteit bij de sporters. 
• Onderschatting van het internationale niveau. 
• Selectie o.b.v. zo veel mogelijk verschillende 

partijen willen betrekken i.p.v. de sterkste 
atleten laten deelnemen. 

• Trainers die zich niet voldoende willen 
engageren waardoor talenten verloren gaan. 

• Professionele sportbeoefening waarbij geld 
primeert boven prestaties. 

 
VERWIJZING NAAR STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – LUIK II 

 

SD08   
TOPSPORT - VKBMO voert een topsportbeleid dat start vanuit talentdetectie met als 
toekomstig doel elitesporters. 

  OD37 
Topsportwerking: sinds 2019 werkt VKBMO met een 'topsportwerking' voor wat betreft 
deelname aan Europese en Wereldkampioenschappen onder auspicieën van de Olympisch 
erkende internationale federaties IFMA (Muaythai) en WAKO (Kickboksen). 

  OD38 
Talentdetectie: VKBMO werkt aan een talentdetectie, identificatie systeem i.f.v. 
Muaythai/kickboksen.  

  OD39 
Talentontwikkeling: VKBMO werkt aan een kwalitatief kader om atleten te ondersteunen 
in hun sporttechnische, cognitieve, motorische en sociaal emotionele ontwikkeling. 
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Integriteitsbeleid 
 

STERKTES ZWAKTES 
• Werkt met twee federatie API’s 
• Maakt gebruik van de informatie / opleidingen 

en sjablonen aangeboden door ICES. 
• Promoot en aanstellen van club API’s 
• Promoot opleidingen rond grensoverschrijdend 

gedrag 
• Werkt aan de samenstelling van een eigen 

ethisch adviesorgaan. 
 

• Aangesloten clubs de ethische en medische 
verantwoordelijkheden nog meer laten inzien. 

• Nog te weinig aangesloten leden weten over 
het bestaan van onze federatie API’s. 

• Sportouders bereiken vanuit de federatie. 
 

KANSEN BEDREIGINGEN 

• Samenwerking met ICES verder uitbouwen. 
• Voorstelling van onze federatie API’s en hun 

werking via diverse kanalen (o.a. 
welkomstmail). 

• Binnen het kader van een goed ouderbeleid ook 
vanuit de federatie ouders bereiken. 

 

• Angst voor verandering. 
• Oneerlijke clubs i.v.m. het proeflessenregister 

door dit enkel te gebruiken voor de verzekering 
wanneer het nodig zou zijn. 

 

 

VERWIJZING NAAR STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – LUIK II 
 

SD09   INTEGRITEITSBELEID - VKBMO hanteert en stimuleert ethische waarden. 

  OD40 Federatie API: VKBMO heeft minstens twee Aanspreekpunten Integriteit (API). 

  OD41 Club API: tegen 2024 heeft 50% van onze clubs een opgeleide club API. 

  OD42 
Grensoverschrijdend gedrag: tegen 2024 heeft 50% van onze clubs een trainer/bestuurder 
die een bijscholing mbt. grensoverschrijdend gedrag gevolgd heeft. 

  OD43 
Adviesorgaan: vanaf 1 januari 2022 organiseert VKBMO een adviesorgaan i.f.v. ethisch 
verantwoord sporten. 

  OD44 Sensibilisering: VKBMO werkt preventief rond het thema ethisch verantwoord sporten. 

  OD45 
Sportouders: VKBMO wil gedurende de beleidsperiode clubs bewust maken van het belang 
van sportouders en een goed ouderbeleid. 
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Promotie 
 

STERKTES ZWAKTES 
• Stelselmatig komt muaythai/kickboksen steeds 

vaker in de pers buiten de competitieve 
context. 

• Vaste partner van ‘Amazing Thai Festival’ in o.a. 
Laakdal en Leuven. 

• Jaarlijkse deelname aan ‘De Sportzomer’ van 
Sport Vlaanderen. 

• Leden steunen goede doelen met initiatieven 
die vertrekken vanuit Muaythai/kickboksen bv. 
‘Muaythai 4 orphans’ en ‘Fighters against 
cancer’. 

• Weinig interesse/verslaggeving door de media 
m.b.t. prestaties van het nationale team. 

• Sociale media kanalen worden beheerd door 
vrijwilligers en niet stelselmatig ingeschakeld. 

KANSEN BEDREIGINGEN 

• Project ‘Muaythai On Tour’. 
• Schoolsportproject 
• Sociale media jaarplan opstellen en uitvoeren. 
• Promotieacties vanuit clubs en de kwaliteit/ 

richtlijnen hiervoor concreet aansturen en 
partners (RVSP) inschakelen om de nodige 
informatie en bezorgdheden onder gemeenten 
en steden te verspreiden.  

• Verslaggeving vanuit een foutieve benaming 
waardoor foutieve linken gemaakt kunnen 
worden met alternatieve vechtsporten. 

• Verslaggeving over ‘kampioenen’ vanuit diverse 
organisaties waarvan de waarde zeer laag is of 
onrealistisch gezien de categorie van de atleet. 
(bv. een wereldkampioen in de 
nieuwelingklasse). 
  

 

VERWIJZING NAAR STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – LUIK II 
 

SD10   PROMOTIE - VKBMO werkt actief aan een professioneler promotiebeleid. 

  OD46 Sociale media: VKBMO werkt een jaarplan uit voor sociale media. 

 

 

 

 
Conclusies 

 
 

 

Op basis van het voorbereidend onderzoek en de SWOTs werden de belangrijkste doelstellingen en 
acties  voor de komende beleidsperiode gedefinieerd. 
 

Deze zijn terug te vinden in het beleidsplan LUIK II  
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Doelstellingen van de federatie 
beleidsplan 2021-2024 

 

 

Goed bestuur 

 

VKBMO stelt als doel om de huidige score van 21% op de harde indicatoren rond 

goed bestuur te verhogen naar minimaal 75% in 2024. 

 

OD01 Dimensie transparantie 
 
 

 

A001 VKBMO engageert zich om vanaf 2022 de meest recente versies van de statuten, interne reglementen, het 
organigram, sportregels, beleidsplan, jaarverslag, notulen van het bestuursorgaan en de notulen en resultaten 
van stemmingen van de algemene ledenvergadering te publiceren op haar website. 

 

A002 VKBMO engageert zich om vanaf 2022 de actuele samenstelling van het bestuursorgaan te publiceren op 
de website. Hierbij vermelden we steeds de start- en einddatum van het huidige en eventuele voorgaande 
mandaten. 
 
A003 VKBMO zal de wijze van rapportage in het jaarverslag aanpassen waar nodig. Dit met name voor 
bestuurdersvergoedingen, belangenconflicten en omgang met goed bestuur. 
 
 

OD02 Dimensie democratie 
 
 

 

A004 en A008 VKBMO zal met het oog op de dimensie democratie haar statuten wijzigen. Er zal een quorum 
opgenomen worden voor de algemene vergadering en het verbod op een zelfstandige of autonome entiteit 
binnen de organisatie met een eigen beleid dat afwijkt van het door de algemene vergadering en bestuursorgaan 
vastgestelde beleid. 

 

A005 er zal een aan-en aftredingsrooster voor alle bestuursfuncties vastgesteld worden. Hierbij zal telkens 
slechts een deel van de bestuursleden vervangen worden. 
 
A006 het bestuursorgaan zal minstens vijf maal per jaar vergaderen. Wij streven ernaar om minimaal twee keer 
per jaar fysiek samen te komen. 
 
A007 voor nieuwe bestuurders zal een vaste introductieprocedure uitgewerkt worden. Een individueel gesprek 
met de voorzitter, een benoemingsbrief en het overhandigen van een kopie van de statuten, huishoudelijk 
reglement en het meerjarenbeleidsplan maken hier deel van uit. 
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OD03 Dimensie interne verantwoording 
 
 

 

A009 de afbakening van taken en bevoegdheden tussen het bestuursorgaan, de algemene vergadering en de 
directie zal gedetailleerd opgemaakt worden in een apart document. 
 
A010 en A011 ook op het vlak van interne verantwoording zal er een wijziging doorgevoerd worden in de 
statuten. De cumulatie van de functie als voorzitter en deze van directeur zal verboden worden. De juridische 
adviseurs zullen daarnaast ook een voorstel formuleren aan het bestuursorgaan ter goedkeuring voor wat 
betreft de onverenigbaarheden met het lidmaatschap van het bestuursorgaan. 
 
A012 de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de algemeen manager en 
sporttechnisch manager zullen omschreven worden in een apart document. De basisverdeling werd reeds op 
papier gezet. Na invulling van de vacatures kunnen hier in onderling overleg met beide betrokken partijen en 
het bestuursorgaan nog wijzigen in doorgevoerd worden o.b.v. de specifieke kennis en kwaliteiten van deze 
personen. Zo kunnen we de interne werking zoveel mogelijk optimaliseren. 
 
A013 elk jaar zal een functioneringsgesprek plaatsvinden met elk personeelslid afzonderlijk en een bestuurslid. 
Deze taak zal waarschijnlijk door de voorzitter ingevuld worden. Het verslag hiervan zal steeds door het 
bestuursorgaan goedgekeurd moeten worden. 
 
A014 jaarlijks zal het meerjarenbeleidsplan en de (meer)ja(a)r(en)begroting goedgekeurd worden door de 
algemene vergadering. 
 
A015 en A016 vanuit de algemene vergadering zullen twee rekeningtoezichters aangesteld worden. Hun 
werking, taken en samenstelling worden ook opgenomen in een apart document. Daarnaast keuren zij jaarlijks 
de jaarrekening goed en brengen hierover verslag uit op de algemene vergadering. 
 
A017 vanaf 2022 zal het bestuursorgaan een jaarlijkse zelfevaluatie uitvoeren en verslag uitbrengen. 
 

A018 VKBMO hanteert reeds een aantal gedragscodes die gebaseerd werden op sjablonen van ICES. Deze zullen 
herbekeken worden en aangepast waar nodig. Daarnaast zullen wij voor meer specifieke doelgroepen 
gedragscodes voorzien (officials, ouders, trainers, atleten, …). Wij zullen erop toe zien dat alle bestuurs- en 
personeelsleden de gedragscodes die voor hen van toepassing zijn ondertekenen ter goedkeuring. 
 
A019 de nodige procedures inzake belangenconflicten zullen uitgewerkt worden in een apart document. 
 
A020 een werkplan en vergaderschema voor het bestuursorgaan zal vastgelegd worden en verspreid onder de 
bestuursleden. 
 
 

Algemene werking 

 

VKBMO streeft naar een efficiënte en meer professionele interne werking met oog 

voor de nodige ondersteuning van haar aangesloten clubs. 

 

OD04 Personeel 
 
 

 

A021 en A022 tot op heden werkte één persoon (tijdelijk) fulltime voor de federatie. Deze situatie is niet langer 
houdbaar. VKBMO heeft als doelstelling om ten laatste op 1 januari 2022 twee voltijdse medewerkers in dienst 
te nemen. Met name een algemeen manager (Master L.O.) en een sporttechnisch manager (sporttechnische 
kennis). 
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OD05 Ledenverwerking 
 
 

 

A023 binnen het huidige ledenverwerkingssysteem bestaat de mogelijkheid voor clubs om zelf de nodige input 
te registreren. Hierdoor moet een federatiemedewerker enkel nog de gegevens controleren en valideren. Tot 
op heden werken slechts zeer weinig clubs op deze manier. Dit zorgt voor meer workload aan de kant van de 
clubs (verzending, opvolgen en controle van de verwerkte licenties) maar ook voor de federatie die alle input 
zelf moet doen. Wij willen stelselmatig de clubs vertrouwd maken met het systeem en de voordelen ervan. 
 
A024 om (nieuwe) clubs altijd de nodige informatie ter beschikking te stellen (leerplatform) over hoe zij de 
ledenverwerking moeten doen willen wij twee instructievideo’s maken. Eén voor de verwerking door de club 
zelf en één voor verwerking door de federatiemedewerkers. Hierin zal gedetailleerd aangegeven worden welke 
stappen genomen moeten worden (wat moet ingevuld worden) om een licentie aan te vragen of te vernieuwen. 
Wanneer een medewerker opmerkt dat de verwerking vaak misloopt bij een bepaalde club kan men deze 
instructievideo per mail aan de betrokken club bezorgen. 
 
A025 naast de instructievideo zal ook een A4 stappenplan uitgewerkt worden m.b.t. de verschillende 
mogelijkheden voor ledenverwerking dat clubs kunnen gebruiken in hun dagelijkse werking.  
 
 

OD06 en OD07 Ledenwerving 
 
 

 

A026 de eerste opnames voor een VKBMO promotievideo zitten er reeds op. Begin september zullen de laatste 
opnames hiervoor plaatsvinden. De promovideo zal bruikbaar zijn voor elke aangesloten club om onze sport en 
hun club te promoten in eigen regio. 
 
A027 om onze verdere professionalisering meer kracht bij te zetten is het belangrijk om steeds met kwalitatief 
beeldmateriaal aan de slag te gaan. In 2022 zal bekeken worden op welke manier en met welke partners wij 
voor aantrekkelijke content kunnen zorgen. Deze zal gebruikt worden voor sociale media, promotie en 
educatieve doeleinden. 
 
A028 de vraag naar initiaties op schoolsportdagen groeit. VKBMO zal de nodige ondersteuning bieden aan clubs 
d.m.v. het beschikbaar stellen van materiaal (grote vraag) en de scholen door een lijst van potentiële 
gediplomeerde lesgevers per regio ter beschikking te stellen. 
 
A029 net als bij scholen stijgt de interesse naar onze sport op andere evenementen zoals beurzen, braderijen 
maar ook voor bedrijfssportdagen. Ook hier zullen wij materiaal een de lesgeverslijst beschikbaar stellen. 
 
A030 clubs die een opendeurdag wensen te organiseren en hiervoor sportspecifiek materiaal (extra 
beschermingsmaterialen) of promotiemateriaal (opblaasbare ring, banners, pop-uptent, …) nodig hebben 
kunnen bij ons terecht. 
 
A031 de maand van de sportclub zal actief gepromoot worden via de verschillende communicatiekanalen. 
 
A032 voor clubs met een zeer laag ledenaantal (<15) zal extra begeleiding en opvolging voorzien worden waar 
nodig. Indien nodig zullen twee clubbezoeken per jaar plaatsvinden. VKBMO zal nagaan of er een gegronde reden 
is voor het lage aantal of dat er zich ergens een probleem stelt. 
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OD08 Verzekeringen 
 
 

 

A033 een van de grote doelen van de federatie is de kosten van de licentie (verzekering) verlagen. Zoveel 
mogelijk mensen moeten toegang kunnen vinden tot onze sport. Momenteel zijn de kosten voor een licentie 35 
euro p.p. per jaar. Het doel is om deze kostprijs in de toekomst minimaal te halveren. 
 
 

OD09 Communicatiebeleid 
 
 

 

A034 tot op heden is er nog geen vast communicatiebeleid. Door een jaarcommunicatieplan uit te werken willen 
we beter kunnen inspelen op belangrijke data en het tijdig communiceren van belangrijke momenten. 
 
A035 momenteel beheren enkele vrijwilligers de IFMA Belgium facebook en instagrampagina. Voor VKBMO 
bestaat er enkel een facebookpagina. Het beheer van deze kanalen zal opgenomen worden in het 
jaarcommunicatieplan. 
 
A036 sinds enkele jaren verzend de federatie bijna elke maand een nieuwsbrief voor clubs. Tijdens de Covid-19 
periode was dit iets minder frequent. Vanaf 2022 zal de maandelijkse nieuwsbrief opnieuw op de agenda staan. 
 
A037 naast de maandelijkse nieuwsbrief voor clubs zal ook +/- één maal per trimester een nieuwsbrief voor 
leden verzonden worden. Dit is nieuw vanaf 2022. 
 
A038 de federatie gebruikt WhatsApp om alle clubs snel te kunnen informeren over diverse zaken (datum OALV, 
opleidingen, events, seminars, selectietrainingen, …). In de groep geeft men enkel een korte omschrijving en de 
link naar de meer uitgebreide info. Clubs kunnen niet reageren op de geplaatste informatie. Vanaf 2022 zal 
bekeken worden of het gebruik van de WhatsApp Business App interessant kan zijn. 
 
A039 een aparte website voor vkbmo (www.vkbmo.be) werd reeds opgericht. In 2022 zal deze verder ontwikkelt 
worden met alle nodige informatie op één plaats. Gebruiksvriendelijkheid staat hierbij voorop. 
 
 

OD10 VKBMO Awards 
 
 

 

A040 in 2023 wil VKBMO opnieuw de VKBMO Awards organiseren. Om dit in goede banen te leiden zal een 
denkcel opgericht worden voor het uiteenzetten van de concrete richtlijnen en praktische toepassing. 
 
A041 in 2023 willen wij effectief na een lange tijd de VKBMO Awards opnieuw organiseren. 
 
 

OD11 Aansluitingsvoorwaarden 
 
 

 

A042 en A043 de aansluitingsvoorwaarden zullen vermeld worden op de vernieuwde website. Er zal oo, een 
aansluitingsformulier beschikbaar gesteld worden. 
 
A044 in het kader van democratie en vrijheid van vereniging zal het huishoudelijk regelement mogelijk wijzigen. 
De federatie zal nagaan hoe andere federaties omgaan met meerdere clubs die in dezelfde postcode zich willen 
vestigen. 
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Kwaliteitsbewaking 

 

VKBMO waakt over de kwaliteit binnen de reeds aangesloten clubs maar ook deze 

van nieuwe clubs die wensen aan te sluiten. 

 

OD12 Kwaliteitslabel 
 
 

 

A045 t.e.m. A050 vanaf 2024 wil VKBMO een eigen kwaliteitslabel kunnen toekennen aan clubs. Hiervoor zal 
een denkcel opgericht worden om dit project gedetailleerd uit te werken. We willen hierbij clubs niet uitsluiten 
maar wel motiveren om aandacht te spenderen aan bepaalde thema’s. We denken hiervoor in eerste instantie 
aan een gradatiesysteem. Het label moet een goede indicator zijn voor nieuwe leden. 
 
 

OD13 Kwaliteitscheck 
 
 

 

A051 en A052 we streven er naar om een kwaliteitscheck uit te werken specifiek voor Muaythai/kickboks 
evenementen. Deze kwaliteitscheck zal verspreid worden onder alle steden en gemeenten met de hulp van het 
RVSP. Op deze manier willen wij de kwaliteit van onze eigen evenementen waarborgen en vermijden dat externe 
partijen een evenement organiseren buiten de controlerende koepel van VKBMO. 
 
 

OD14 Opleiding 
 
 

 

A053 VKBMO blijft de interne opleiding voor hulp-initiator organiseren. Zo bouwen we een brug tussen onze 
clubs en het VTS opleidingsaanbod. 
 
A054 relevante externe opleidingen (VSF, RVSP, VTS, …) worden steeds opgenomen in de nieuwsbrief. 
 
 

OD15 Initiator Muaythai/kickboksen - VTS 
 
 

 

A055 t.e.m. A058 voor de ontwikkeling van de VTS opleiding Muaythai/kickboksen zal een aparte denkcel 
opgericht worden. Omdat Muaythai/kickboksen voordien nog niet op de sporttakkenlijst stond werd een 
verzoek ingediend om een aangepaste overgangsperiode in te stellen waarbij gebruikgemaakt kan worden van 
een gelijkschakelingsmodule. 
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Recreatie 

 

VKBMO wil meer projecten uitwerken en uitvoeren die gericht zijn op 

breedtesporters en Muaythai/kickboksen introduceren in het Vlaamse 

schoollandschap. 

 

OD16 Beleidsfocus jeugdsport 
 
 

 

A059 t.e.m. A063 het VKBMO jeugdsportfonds (VJSF) werd in 2021 voor het tweede maal georganiseerd. We 
werken verder met het eerder opgestelde VJSF reglement dat jaarlijks een update krijgt. Voor 2022 en de daarop 
volgende jaren willen we meer inzetten op promotie en de clubs de nodige ondersteuning aanbieden bij het 
opstellen van hun dossiers. Op dit moment is de interesse bij de meeste clubs klein omdat het een extra 
inspanning vraagt. Om clubs extra te motiveren willen wij een mooie win-actie koppelen aan hun deelname. 
Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar het ingediende projectdossier voor 2022. 
 
 

OD17 Beleidsfocus innovatie – Muaythai on Tour 
 
 

 

A064 t.e.m. A069 ‘Muaythai On Tour’ zal het eerste innovatieve project van VKBMO worden. Door 
Muaythai/kickboksen op een andere manier te presenteren aan het grote publiek willen wij de drempel om één 
van onze clubs binnen te stappen verlagen. Daarnaast maken wij het geven van initiaties voor meer clubs 
mogelijk door de nodige sportspecifieke materialen ter beschikking te stellen. Wij brengen Muaythai/kickboksen 
naar overal in Vlaanderen en Brussel! 
 
 

OD18 en OD19 Beleidsfocus sportkampen 
 
 

 

A070 t.e.m. A077 in 2022 wil VKBMO een eerste dossier voor de organisatie van een sportkamp indienen zodat 
dit in 2023 georganiseerd kan worden. Het doel is om in 2022 reeds een kleinschalig ‘testkamp’ te organiseren. 
Voor 2023 is de doelstelling om minimaal één kamp te organiseren voor minimaal 50 deelnemers. In 2024 willen 
we het aantal deelnemers verdubbelen naar minimaal 100. 
 
 

OD20 Beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod 
 
 

 

A078 een specifiek G-sportproject heeft onze federatie nog niet. Eerder dit jaar vonden wel reeds de eerste 
gesprekken plaats met parantee-psylos. Het zal één van de opdrachten van onze algemeen manager worden om 
een concreet project uit te werken rond G-sport tegen 2024. 
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OD21 Graduaties 
 
 

 

A079 t.e.m. A086 het graduatiesysteem van VKBMO bestaat reeds verschillende jaren. Voornamelijk de 
graduaties op clubniveau hebben nood aan een update en vernieuwde structuur. Een technische 
ontwikkelingslijn voor Muaythai en Kickboksen apart zal opgesteld worden. Bij de herwerking van het 
graduatiesysteem zal extra aandacht gegeven worden voor het gradensysteem en de aanpak hiervan op 
clubniveau. Vanaf 2024 willen wij bekomen dat minimaal 50% van de clubs  dit graduatiesysteem gebruikt. 
 
 

OD22 Leerplatform 
 
 

A087 t.e.m. A090 om de ontwikkeling van onze leden en de voorbereiding op een graduatie examen te 
ondersteunen werkt de federatie aan de ontwikkeling van een leerplatform. Op dit platform zullen 
instructievideo’s ter beschikking gesteld worden om jezelf goed voor te bereiden op je examenmoment. Ook 
clubs kunnen gebruik maken van dit platform om hun eigen examenmomenten en de beoordeling hiervan op 
clubniveau goed voor te bereiden. De ontwikkeling van dit platform moet volledig voltooid zijn in 2024. 
 
In aanvulling van de graduatietechnieken en tactieken zal dit platform ook gebruikt worden voor andere 
doeleinden zoals bv. de opleiding hulp-initiator, opleiding voor officials, … 
 
 

OD23 t.e.m. OD26 Schoolsportproject 
 
 

A091 t.e.m. A105 de algemeen manager zal vanaf 2022 werken aan het schoolsportproject. Hierbij zal hij/zij 
actief op zoek gaan naar partners binnen het Vlaamse scholenlandschap. Met dit project wil VKBMO 
leerkrachten L.O. scholen om een basisinitiatie op een veilige manier te kunnen organiseren. Daarnaast willen 
wij scholen ook gediplomeerde trainers ter beschikking stellen alsook didactische startpakketten. Binnen de 
verschillende regio’s (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams Brabant/Brussel) 
willen wij vanaf 2023 minstens 3 samenwerkingsprojecten per regio realiseren. 
 

 

  

mailto:info@vkbmo.be
http://www.vkbmo.be/


 

35 
  Vlaamse Kickboks en Muaythai organisatie vzw   

Wolfputstraat 149 , 9041 Gent - Tel: +32 (0)477 82 10 21  
info@vkbmo.be - www.vkbmo.be 

 

 
Competitie 

 

VKBMO wil tegen 2024 het aantal individuele wedstrijden met 5% laten stijgen 

ten opzichte van 2019 met ook voor een kwalitatieve medische omkadering. 

 

OD27 VKBMO organisaties 
 
 

 

A106 de federatie streeft ernaar dat éénmaal per jaar een Open Belgisch kampioenschap voor jeugd 
georganiseerd kan worden in de stijl IFMA Muaythai door VKBMO of LFKBMO. 
 
A107 om meer kansen te creëren voor jeugd, nieuwelingen en C-klasse atleten engageert VKBMO zich om 
minimaal één keer per jaar een competitie te organiseren specifiek voor deze doelgroepen. 
 
A108 de vraag naar meer competitiemogelijkheden voor de leden van het nationale team is groot. Om tegemoet 
te komen aan het tekort aan ervaren tegenstanders engageert VKBMO zich om minimaal één maal per jaar een 
competitie in te richten voor deze doelgroep. Deze competitie is gericht op talentontwikkeling. Voor deze 
evenementen werken we samen met andere nationale federaties. 
 
 

OD28 Clubevents 
 
 

 

A109 het aantal evenementen en titelkampen in 2024 is minimaal evenveel als in 2019. 
 
A110 in 2021 werd reeds een aangepast jeugdreglement opgesteld. Dit zal verder uitgerold worden in 2022. 
 
A111 het competitiereglement voor volwassenen zal in 2022 herschreven worden volgens hetzelfde stramien 
als dat voor de jeugd. 
 
 

OD29 en OD30 Medische omkadering 
 
 

 

A112 vanuit de federatie zorgt men steeds voor het aanleveren van opgeleide officials. Daarnaast zal ook een 
checklist voor organisatoren beschikbaar gesteld worden met focus op een goede medische omkadering. 
 
A113 het RVSP is een sterk betrokken partner. Wij spelen in op initiatieven vanuit dit platform m.b.t. medische 
adviezen voor de medische omkadering van onze sporters. 
 
A114 het (jeugd-)reglement ondergaat jaarlijks een evaluatie in overleg met RVSP en ondergaat eventueel een 
bijsturing waar nodig o.b.v. de heersende ethische waarden en normen. 
 
A115 in het kader van de bewaking van gezondheid van de sporters maakt VKBMO deel uit van een 
samenwerking/communicatielijn met andere RVS-federaties (en RVSP). Denk hierbij aan communicatie over o.a. 
opvolging van federatieoverschrijdende schorsingen, rust- en hersteltijden. 
 
A116 artsen aanwezig op evenementen worden doorverwezen naar het RVSP wanneer zij nog niet zijn 
opgenomen op de lijst van toezichthoudende artsen RVSP. Vanaf 2024 willen wij bekomen dat 80% van de 
organisatoren in Vlaanderen en Brussel samenwerkt met een arts vanop deze lijst. 
 

A117 de lijst met toezichthoudende artsen RVSP zal actief gepromoot worden bij de organisatoren onder 
VKBMO. Wij zullen het inschakelen van deze artsen sterk aanraden. 
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Officials 

 

VKBMO zorgt voor ondersteuning en ontwikkelingskansen van de huidige en 

toekomstige officials. 

 

OD31 Structuur officials 
 
 

 

A118 de langetermijn strategie zal uitgewerkt worden zodat de huidige kwaliteit vanuit het officialskorps 
gevrijwaard kan blijven in de toekomst.  
 
 

OD32 en OD33 Basisopleiding officials / syllabus 
 
 

 

A119 om een stijging van 10% actieve gediplomeerde trainers te bekomen in 2024 zal VKBMO de opleiding voor 
officials op regelmatige basis intern organiseren (indien voldoende kandidaten). 
 
A120 t.e.m. A122 om de basisopleiding extra kracht bij te zetten zal een syllabus uitgewerkt worden die 
gebaseerd is op de vernieuwde reglementen en met aandacht voor omgang met jeugd, medische en ethische 
thema’s. Aanvullend zullen beelden verzamelt worden om te gebruiken tijdens de lessen. De volledig 
vernieuwde officialsopleiding zal ten laatste gelanceerd worden in 2023. 
 
 

OD34 Bijscholing officials 
 
 

 

A123 in de toekomst zal er meer aandacht gegeven worden aan bijscholing/opfrissingsmomenten voor officials. 
Hierbij denken wij o.a. aan het gebruik van een jaarlijkse (openboek) test m.b.t. het reglement. 
 
A124 jaarlijks organiseert VKBMO een netwerkmoment voor officials. De jaarlijkse vergadering zal vervolgt 
worden door een ontspannende activiteit met een hapje en een drankje. 

 

A125 in de toekomst willen wij om de twee jaar een interactiemoment tussen trainers/atleten en officials 
organiseren. Het doel hier is om beide groepen dichter bij elkaar te brengen en eventuele 
onduidelijkheden/frustraties weg te nemen of beter te kaderen. Het is een kans de samenwerking en mate van 
appreciatie te verhogen. 
 
 

OD35 Youth official programma 
 
 

 

A126 t.e.m. A130 In 2022 zal het youth official programma uitgewerkt worden. De lancering is gepland voor 
2023 en zal om de twee jaar georganiseerd worden mits voldoende animo. Het programma geeft de kans aan 
jongeren tussen 16 en 18 jaar om een aangepast official programma te volgen. Hiermee willen wij jongeren de 
kans geven om de reglementen beter te leren kennen, zichzelf te ontwikkelen als potentiële official in de 
toekomst maar ook een brug bouwen tussen de officials en jongeren en kansen bieden om met elkaar in gesprek 
te gaan.  
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Topsport 

VKBMO voert een topsportbeleid dat start vanuit talentdetectie maar met 

toekomst doel deelname aan internationale competities met elitesporters. 

 

OD36 Topsportwerking 
 
 

 

A131 als vorm van promotie worden jaarlijks de open nationale jeugdselectietrainingen georganiseerd. Hierbij 
mogen alle jongeren met een geldige VKBMO licentie (minimaal 9 jaar) deelnemen. Op deze manier wil men ook 
jongeren met beperkte ervaring de kans geven om samen met het nationale team te trainen en hieruit mogelijk 
motivatie te halen om eigen dromen na te jagen. 

 

A132 vanuit de open selectietrainingen voor jeugd volgen de gesloten nationale selectietrainingen. Hierbij 
moeten deelnemers aan bepaalde voorwaarden voldoen (bv. minimum aantal deelnames aan competities). 
Deze voorwaarden krijgen jaarlijks een evaluatie en worden aangepast waar nodig. 

 

A133 in afwachting van een concreet talentdetectie kader gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen werkt 
de selectieprocedure voor de U18 met een selectieprocedure waarin het FIT-Profiel een prominente plaats 
inneemt. A.d.h.v. een aantal bestaande en wetenschappelijk onderbouwde testen (en resultaten) en 
sportspecifieke parameters selecteert de nationale trainer jaarlijks zijn team. 

 

A134 t.e.m. 136 we sterven ernaar om jaarlijks een selectie U18, U23 en senioren uit te sturen naar verschillende 
internationale competities (Baltic Open, jeugd wereldkampioenschap, Europees kampioenschap, 
Wereldkampioenschap). 

 

A137 in 2023 gaan de European Games door in Polen. Hier zal Muaythai een officiële medaillesport zijn. VKBMO 
heeft als doel om minimaal één geselecteerde atleet te kunnen uitzenden naar de EG2023. 

 

A138 voor internationale competities onder WAKO stuurt VKBMO momenteel enkel een seniorenteam naar de 
Europese en Wereldkampioenschappen.  
 
 

OD37 Talentdetectie 
 
 

 

A139 en A140 de nationaal trainer U18 – Vincent Gloris – werkt momenteel samen met Joris Jellasics (GRIT 
Sports Clinic) aan de uitwerking van een talentdetectieprogramma specifiek voor Muaythai/kickboksen. De data 
inzameling die hieruit voortvloeit zal pas over enkele jaren functioneel geinterpreteerd en toegepast kunnen 
worden. 
 
 

OD38 Talentontwikkeling 
 
 

 

A141 momenteel staat slechts één U23 atleet onder begeleiding bij GRIT onder toezicht van nationaal trainer 
Vincent Gloris sinds 2021. Deze atleet doorloopt momenteel de testfase. Vanaf 2022 zal een groter aantal atleten 
vanuit de U18 en U23 selectie een screening ondergaan bij GRIT en een aangepast trainingsschema ontvangen 
voor wat betreft kracht en mobiliteitstraining. Op regelmatige basis zullen zij een trainingssessie bij GRIT 
afwerken om het trainingsschema waar nodig bij te sturen. 
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A142 t.e.m. 144 om een langdurig en kwalitatief ontwikkelingstraject uit te werken zal een aparte denkcel 
opgericht worden. Deze denkcel zal gelast worden met het uitwerken van een concreet kwalitatief kader dat 
nodig is voor de ondersteuning van atleten binnen het talentontwikkelingsprogramma. 
 
 

Integriteitsbeleid 

 

VKBMO hanteert en stimuleert ethische waarden. 

 

OD39 Federatie API 
 
 

 

A145 t.e.m. 149 sinds 2021 heeft VKBMO minimaal twee opgeleide aanspreekpunten integriteit. Wij kiezen hier 
voor een man en een vrouw. De werking van de API’s zal een jaarlijkse evaluatie ondergaan. 
 

 

OD40 Club API 
 
 

 

A150 en A151 in samenwerking met RVSP en ICES organiseert VKBMO opleidingen voor club API’s. Tegen 2024 
willen wij bekomen dat minimaal 50% van onze aangesloten clubs een opgeleide club API heeft. 
 
 

OD41 Grensoverschrijdend gedrag 
 
 

 

A152 en A153 in samenwerking met RVSP en ICES organiseert VKBMO opleidingen rond grensoverschrijdend 
gedrag. Tegen 2024 willen wij bekomen dat minimaal 50% van onze aangesloten clubs een trainer/bestuurder 
heeft die deze bijscholing gevolgd heeft. 
 
 

OD42 Adviesorgaan 
 
 

 

A154 t.e.m. A157 in 2021 werden de eerste stappen gezet voor de oprichting van een intern adviesorgaan. Op 
dit moment beschikken we reeds over twee kandidaten die toegezegd hebben: 

  

 Dr. Sergei Barsegian - arts  
 Els Dom – risicovechtsportplatform 

 

Het adviesorgaan zal tegen 2022 volledig gevormd zijn. 
 

OD43 Sensibilisering 
 
 

 

A158 in het kader van preventief werken zal VKBMO de nodige acties ondernemen om voldoende te 
communiceren rond GES. Dit zal gebeuren via alle beschikbare communicatiekanalen.  
 
A159 aangesloten clubs worden gestimuleerd om gebruik te maken van het bestaande vormingsaanbod van 
ICES. 
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A160 in het VKBMO jeugdsportfonds worden ethische projecten binnen sportclubs en het aanstellen van een 
Club API beloont. 
 

OD44 Sportouders 
 
 

 

A161 en A162 tijdens deze beleidsperiode wil VKBMO clubs bewust maken van de meerwaarde van een goed 
ouderbeleid. Wij zullen de clubs bevragen in welke maten zij moeilijkheden ondervinden op dit domein. Om 
clubs een uitgangspunt te bieden zullen gedragscodes voor sportouders opgemaakt worden en een brochure 
opgemaakt worden die zij zelf kunnen doorsturen/gebruiken binnen de eigen werking.  

 

Promotie 

 

VKBMO werkt actief aan een professioneler promotiebeleid. 

 

OD45 Sociale media 
 
 

 

A163 t.e.m. 168 naast de verschillende projecten die VKBMO wil uitrollen tijdens deze beleidsperiode 
(schoolsportproject, Muaythai on Tour, Youth officials programma, sportkampen, G-sport, …) zal in eerste 
instantie hard gewerkt worden aan een jaarcommunicatieplan. Hierin is een grote plaats voorzien voor de 
implementatie van facebook en instagram. 
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Bijlages 
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Visie opvolging Jeugd en ‘impact op het hoofd’ 

VKBMO 
2019 

 

Algemeen 

 

Dit document geeft de visie en stand van zaken van de activiteiten van VKBMO ten aanzien van jeugd.  

VKBMO 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. 

VKBMO 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 

 

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

te worden. Eind 2018 slaagde zij hierin. Vanaf 2019 is VKBMO 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 VKBMO vanaf 2018 opnieuw werk 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 

▪ VKBMO/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 ). 
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o 12-13 jaar 

▪ VKBMO/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:  

▪ VKBMO/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. VKBMO 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). VKBMO 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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VKBMO (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: VKBMO 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. VKBMO 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 VKBM² 

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. VKBMO 

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. Vanaf 2019 werd een jeugdcommissie opgestart worden die als adviescommissie de werking 

ten aanzien van jeugd binnen de federatie zal evalueren en opvolgen.  

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. 
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