
 

 

Wedstrijdregels 
Muaythai, Kickboxing , Full-Contact, 
Japan Kickboxing & Sanshou 
Inhoudsopgave: 
Vergoeding officials en enkele weetjes : 
Muaythai reglement  
Leeftijdsbepalingen  
Gewichtsklassen  
Gewichtsverschillen  
Blessures  
Stimulerende middelen  
Duur van de wedstrijden  
Indeling in klassen  
Jeugdontmoeting  
Diploma official  
Licentie officials 
Kledij official  
Taak wedstrijdadministrator  
Taak hoofdscheidsrechter  
Commando’s  
Verboden handelingen vechters  
Technieken om punten te scoren  
Wedstrijdbeoordeling  
Vaststelling waardering  
Hoe punten geven  
Minuspunten  
Mogelijkheden van winst  
Protest  
Nationale titelgevechten  
Contracten  
Weging en medische keuring  
Procedure official bij KO  
Wat is KO / TKO / Knock down  
Tellen Knock Down  
Neergaan door fout  
Vermaningen, …  
Bekendmaking vermaning, …  
Staken van een wedstrijd  
Wedstrijdkledij  
Bandage en taping  
Speaker  
Tijdwaarnemer  
Bekendmaking uitslag  
Verplichting official  
Wedstrijdadministrator  
Ringarts Artikel 40 Pagina 21 
Trainer-coach-helpers Artikel 41 Pagina 21 



 

 

Ring en uitrusting  
Promoters  
Voorwaarden promoters  
Full-Contact, American Boxing  
Kickboksen Reg  
Japan Kickboxing Reg  
Sanshou Reg  
Voor alle stijlen  
Jeugdcategoriën bij tornooi  
 
VERGOEDING OFFICIALS en enkele Weetjes 
 
Hiervoor is een aparte bijlage. 
De vergoedingen kunnen steeds worden aangepast. 
1. Alle trainers/managers dienen de startboekjes van hun vechters vóór de wedstrijd (bij de 
weging) in te leveren bij de wedstrijdadministrator. 
2. Voor gala's die om 20.00 uur beginnen geld een wegingstijd tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Sportscholen die zich na 19.00 uur bij de weging melden lopen het risico geen wedstrijd te 
hebben. De aanvang van het gala mag ’s middags niet later zijn dan 16.15 uur en 's-avonds niet 
later dan 20.15 uur. 
Voor gala's die om 14.00 uur beginnen, geldt een wegingstijd tussen 12.00 en 13.00 uur. 
3. Bij titelgevechten en gevechten van een A-gala, kan de weging plaats vinden op de 
voorafgaande dag. Dan moet er echter wel een onkostenvergoeding van €50 betaald worden aan 
de official die deze weging komt doen. 
4. Alle inschrijvingen van vechters die aan gala's willen deelnemen, dienen zoveel mogelijk 
schriftelijk te geschieden. 
5. Vechters, trainers en coaches die zich misdragen tijdens het gevecht of na bekendmaking van 
de uitslag kunnen een sanctie opgelegd krijgen. 
6.Indien bij een avondgala de laatste partij begint NA 00.00 u zal er een boete van 
50€/scheidsrechter aangerekend worden aan de promotor.Bij onvoorziene 
omstandigheden/overmachtsituaties zoals;electriciteitspanne,dokter niet aanwezig,conflicten in de 
zaal,ed.zal dit niet van toepassing zijn. 
7. Gelieve u voor de laatste update’s steeds aan het secr. VKBM²O / BKBM²O te wenden. 

 
MUAY THAI REGLEMENT 

 
Artikel 1 
LEEFTIJDSBEPALINGEN 
a. Leeftijd van de deelnemers: 
Jeugd : tot en met 15 jaar 
Senioren : vanaf 16 jaar 
 
Artikel 2 
GEWICHTKLASSEN die in aanmerkingen komen voor titelgevechten 
Junior Flyweight - 49,0 kg 
Flyweight - 51,0 kg 
Bantamweight - 53,5 kg 
Junior Featherweight - 55,5 kg 
Featherweight - 57,0 kg 
Junior Lightweight - 59,0 kg 
Lightweight - 61,0 kg 



 

 

Junior Welterweight - 63,5 kg 
Welterweight - 67,0 kg 
Junior Middleweight - 70,0 kg 
Middleweight - 72,5 kg 
Super Middleweight - 76,0 kg 
Light Heavyweight - 79,5 kg 
Super Lightheavyweight - 82,5 kg 
Junior Heavyweight - 86,0 kg 
Heavyweight 95,0 kg 
Super Heavyweight + 95,0 kg 
 
Artikel 3 
GEWICHTSVERSCHILLEN 
Het is toegelaten kampers uit verschillende gewichtsklassen met elkaar te laten kampen, voor 
zover ze niet teveel van gewicht verschillen. Dit is enkel toegelaten voor kampen waar geen titel 
ingezet wordt. 
Bij titelkampen moeten de gewichtsklassen gerespecteerd worden. 
Toegelaten overschrijdingen: (steeds te rekenen vanaf de vechter met het laagste gewicht) 
Tot -72,5 Kg niet meer dan 3 Kg verschil 
Tot -86, Kg niet meer dan 4 Kg verschil 
Tot 95 Kg niet meer dan 9 Kg verschil 
Vanaf +95,0 Kg geen gewichtsbeperking 
 
Artikel 4 
BLESSURES 
Bij blessures (zoals open wonden) tijdens wedstrijden wordt de tijd stopgezet en wordt na een 
teken van de ringscheidsrechter de gewonde behandeld door de ringarts. Deze beslist of het 
gevecht kan worden voortgezet. Zie ook artikel 32, 2c. Is de blessure ontstaan door een verboden 
handeling, of eigen toedoen dan wordt de deelnemer die dit veroorzaakt heeft gediskwalificeerd 
en wordt de andere partij winnaar door MEDISCHE INTERVENTIE. 
Indien er na de eerste ronde (vanaf de tweede ronde) de wedstrijd gestaakt wordt wegens een 
blessure bij beide deelnemers dan wordt de vechter die op dat moment voor staat op punten als 
winnaar aangewezen. Gebeurt dit in de eerste ronde dan is de uitslag een NO-CONTEST. 
 
Artikel 5 
STIMULERENDE MIDDELEN 
Het gebruik van stimulerende middelen voor- en tijdens de wedstrijd is ten strengste verboden. Er 
zal danook na de wedstrijd door de ringarts of dopingcontroleur kunnen worden gecontroleerd op 
hetgebruik vandoping. Deelnemers aan wedstrijden onder auspiciën van de VKBM²O-BKBM²O 
zijn verplicht decontrole van de ringarts of dopingcontroleur te ondergaan. 
Wanneer de arts iemand betrapt op het gebruik van stimulerende middelen, dan wordt deze voor 
bepaalde tijd geschorst, terwijl de uitslag van de wedstrijd herzien wordt. Ook zal de 
VKBM²O/BKBM²O de afspraken in het contract handhaven. 
Tot de verboden middelen behoren onder andere wekaminen, amfetaminen, anabole steroïden, 
soft- en/of harddrugs, pijnstillende middelen en pepmiddelen. 
Verder wordt verwezen naar de lijst van het WADA (www.dopinglijn.be) 
Alle dopingcontroles op de gala's van de VKBM²O-BKBM²O worden verricht door bevoegde 
instanties. 
 
Artikel 6 
DUUR VAN DE WEDSTRIJDEN 
Jeugd : vanaf 2 x 1 minuut tot max 5 x 1,5 minuten 



 

 

Nieuwelingen of D-klasse : 3 x 2 minuten 
C-klasse : 3 x 2 minuten 
B-klasse : 5 x 2 minuten 
A-klasse : 5 x 3 minuten 
Tussen de ronden 1 minuut rust bij de jeugd, D-, C- en B-klasse. Bij de A-klasse 1,5 minuut rust. 
(aanpassingen kunnen hierop steeds worden toegestaan door technische comissie VKBM²O wat 
betreft de rustpauzes tijdens de ronden en de wedstrijdduur) 
 
Artikel 7 
INDELING IN KLASSEN 
Nieuwelingen, D-klasse : na 3 gewonnen wedstrijden of maximum 5 wedstrijden in totaal worden 
zij C-klasse. 
C-klasse : na 8 gewonnen wedstrijden of 16 in totaal worden zij B-klasse. 
B-klasse : na 8 gewonnen wedstrijden of 16 in totaal worden zij A-klasse. 
De overgang van B naar A staat vrij en is niet verplicht.  
Voor bijzonder goede D-,C- of B-klassers kan bij de VKBM²O dispensatie worden aangevraagd 
om in en hogere klasse te kunnen vechten. 
Een A-klasse vechter mag niet terug gaan naar de B klasse,eens A klasse = altijd A klasse! 
Dispensatie kan alleen worden verleend door technische commissie VKBM²O. Verzoeken om 
dispensatie moeten schriftelijk bij deze commissie worden ingediend. 
 
Artikel 8 
BEOORDELEN EN LEIDEN VAN JEUGDONTMOETINGEN 
a. Bij de wedstrijdindeling voor jeugddeelnemers moet men ook rekening houden met de leeftijd. 
b. Jeugddeelnemers tot en met 15 jaar zijn verplicht extra protectiemiddelen te gebruiken. 
Dit zijn: de door de VKBM²O-BKBM²O goedgekeurde hoofdbeschermer, scheenbeschermers 
(voetbeschermers bij kickboks of full-contact) en 10 (Oz) ounce bokshandschoenen. Tevens bitje 
en kruisbeschermer. 
c. De scheidsrechter moet tijdig ingrijpen als naar zijn oordeel de deelnemers ongelijk van kracht 
zijn, of bij te harde acties van de deelnemers. 
d. Bij herhaaldelijke te harde acties kan de scheidsrechter de ontmoeting stoppen. Dit is dan een 
No-Contest. 
e. Als een jeugdvechter door een toegestane techniek niet meer kan verder vechten, wordt de 
andere vechter winnaar door opgave of TKO. 
De uitslag van een jeugdontmoeting kan nimmer eindigen op knock-out 
 
Artikel 9 
DIPLOMA SCHEIDSRECHTER/JURYLID 
Degene die de bevoegdheid wil verkrijgen voor het fungeren als scheidsrechter en/of jurylid 
van de VKBM²O-BKBM²O dient aan de volgende bepalingen te voldoen: 
a. Hij/zij moet tenminste één (1) jaar onafgebroken lid zijn van de VKBM²O-BKBM²O. 
b. Hij/zij moet van onbesproken gedrag zijn. 
c. Hij/zij moet een officiële scheidsrechterscursus hebben gevolgd en met goed gevolg deze 
cursus hebben beëindigd. 
d. Een scheidsrechter moet de leeftijd hebben bereikt van 18 jaar. 
e. De nodige praktische ervaringen kunnen voorleggen. 
 
 
Artikel 10 
LICENTIE VAN SCHEIDSRECHTER/JURYLID 
a. Geen scheidsrechter en/of jurylid mag als zodanig fungeren zonder in het bezit te zijn van een 
geldige 



 

 

licentie. 
b. Het hoofdbestuur kan weigeren een licentie te verstrekken, dan wel opdracht geven de licentie 
in te leveren. 
c. Het hoofdbestuur kan aan het verstrekken van een licentie bepaalde voorwaarden verbinden. In 
dit geval zal de reden aan betrokkene(n) schriftelijk worden medegedeeld. 
 
Artikel 11 
KLEDING VAN DE SCHEIDSRECHTER/JURYLID 
a. De scheidsrechters zijn gekleed in de voorziene kledij, bestaande uit hemd of polo en donkere 
broek, met eventueel een zwarte vlinderdas en sportschoenen zonder hakken. Het dragen van 
plastic/rubber handschoenen is vrij tijdens het functioneren in de ring. 
b. Het dragen van een horloge, opvallende piercings of sieraden is verboden in de ring. 
c. Gedurende de periode dat de juryleden in functie zijn tijdens wedstrijden en na te hebben 
plaatsgenomen op de voor hen gereserveerde stoel aan de ring, mogen zij hun plaats niet eerder 
verlaten dan nadat de uitslag van de wedstrijd door de speaker bekend is gemaakt. 
 
Artikel 12 
VERPLICHTINGEN VAN DE WEDSTRIJDADMINISTRATOR 
Moet een diploma van scheidsrechter/jurylid bezitten. 
Voor aanvang van de wedstrijd/demonstratie is de WEDSTRIJDADMINISTRATOR verplicht 
zich er persoonlijk van te overtuigen dat: 
a. de vergunning aanwezig is 
b. de ringarts aanwezig is (bij jeugd dient er alleen een officiële EHBO-post aanwezig te zijn, 
mag zonder ambulance) 
c. alle deelnemende vechters medisch gekeurd en geschikt bevonden zijn voor deelname aan de 
wedstrijden en/of demonstraties 
d. alle deelnemende vechters gewogen zijn 
e. de startboekjes met keuringsbewijzen zich bevinden bij de wedstrijdadministrator; 
f. een ambulance met EHBO-post aanwezig is. 
g. er moet voldoende drank en een lunchpakket voorzien zijn voor de officials. 
h .de onkostenvergoeding voor de federatie en officials betaald wordt voor aanvang van de 
manifestatie. 
Indien aan één (1) of meer punten niet wordt voldaan, dient de wedstrijdadministrator 
hieromtrent contact op te nemen met de wedstrijdorganisatie en deze in te lichten. De 
wedstrijdorganisatie is verplicht maatregelen te nemen zodat door de wedstrijdadministrator 
geconstateerde onvolkomenheden worden hersteld. 
 
Artikel 13 
VERPLICHTINGEN VAN DE HOOFDSCHEIDSRECHTER 
a. de ring, de vloer, handschoenen, etc. voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit reglement 
b. de vechters verschijnen in de voorziene wedstrijdkledij 
c. de begeleiders (max 3 personen) in de voorziene kledij zijn 
d. de weging te controleren, wordt uitgevoerd door een jurylid, scheidsrechter of official 
Indien aan één (1) of meer punten niet wordt voldaan, dient de hoofdscheidsrechter hieromtrent 
contact op te nemen met de wedstrijdorganisatie en deze in te lichten. De wedstrijdorganisatie is 
verplicht maatregelen te nemen zodat door de hoofdscheidsrechter geconstateerde 
onvolkomenheden worden hersteld. 
 
Artikel 14 
COMMANDO'S 
De scheidsrechter zal van de volgende commando's gebruik maken: 
“FIGHT”, “STOP” en “BREAK”. 



 

 

Na het commando 'STOP' is de scheidsrechter verplicht 'FIGHT' te roepen om het gevecht te 
laten hervatten. 
Na het commando “BREAK” is de scheidsrechter verplicht “FIGHT” te roepen om het gevecht te 
laten hervatten. 
“BREAK” is bij korte onderbreking, “STOP” is bij einde wedstrijd of voor een langere periode 
stilleggen van het gevecht. 
Een gevecht kan alleen beginnen na het commando “FIGHT”. 
 
Artikel 15 
VERBODEN HANDELINGEN WEDSTRIJDVECHTERS 
a. Kopstoten. 
b. Elleboogstoten naar hoofd, hals, nek en rug. (elleboogstoten kunnen worden toegestaan voor 
A- en B-klasse vechters) 
c. Alle technieken naar het kruis. 
d. Alle trap- en stoottechnieken naar de gewrichten en wervelkolom. 
e. Alle knietechnieken naar hoofd en hals (geldt niet voor A-en B-vechters). 
f. Slaan of stoten met open handschoen, de binnenkant van de handschoen en of met de 
buitenkant van de handschoen (backfist). In A- en B-klasse zijn backfist en spinning backfist 
toegestaan. 
g. Slaan, stoten of trappen na het commando 'BREAK' of 'STOP' van de ringscheidsrechter. 
h. Slaan, stoten of trappen als iemand buiten de touwen is. 
i. Doorvechten of trappen als iemand op de grond ligt. Iemand ligt op de grond als hij enig ander 
lichaamsdeel aan de grond heeft dan zijn voeten, dit geldt voor beide vechters. 
j. Bijten, spuwen of krabben. 
k. Onsportief gedrag. 
l. Het gevecht opzettelijk ontlopen. 
m. Te laag inkomen met het hoofd. 
n. Het beledigen van de scheidsrechter, tegenstander of toeschouwers. 
o. Het opzettelijk uit de ring werpen van de tegenstander. 
p. Het zodanig vasthouden van de ringtouwen teneinde de tegenstander vast of klem te zetten, of 
het vasthouden van de touwen in een clinchpositie. 
q. Het opzettelijk uitspuwen van de mondbeschermer. 
r. Simuleren te laag geraakt te zijn. 
s. Het niet opvolgen van de commando's van de scheidsrechter. 
t. Het met beide armen de tegenstander in zijn onderrug naar zich toe trekken (het zogenaamde 
breken) 
u. Het vasthouden of vastklemmen van een been is toegestaan, mits direct een techniek wordt 
uitgevoerd. Het been van de tegenstander vasthouden en meer dan 2 looppassen maken is niet 
toegestaan. 
v. Opzettelijk met knie of elleboog op een tegenstander vallen. 
w. Werptechnieken uit het judo of worstelen de zogeheten heupworpen. Offerworpen zijn 
verboden. 
x. Het vastpakken van de ringtouwen om een stoot- of traptechniek uit te voeren. 
y.het vastpakken in de onderrug is toegestaan,het trekken/breken in de onderrug is NIET 
toegestaan. 
Wanneer een deelnemer één van hierboven genoemde handelingen verricht zal de scheidsrechter 
een vermaning geven bij een kleine overtreding. 
Bij de derde overtreding of bij een grote overtreding zal hij een officiële waarschuwing geven. 
Dit moet de scheidsrechter met een duidelijk gebaar kenbaar maken aan de hoofdjury. 
Een officiële waarschuwing geeft één (1) minuspunt per jurylid. Bij de derde officiële 
waarschuwing in dezelfde wedstrijd zal de scheidsrechter de wedstrijd moeten stoppen en de 
overtreder diskwalificeren. 



 

 

De scheidsrechter kan echter vanaf de eerste grote overtreding beslissen om de wedstrijd te 
beindigen. 
 
 
Artikel 16 
TOEGESTANE WEDSTRIJD- EN VECHTTECHNIEKEN OM PUNTEN TE KUNNEN 
SCOREN 
Raakvlak en technieken: 
Stoottechnieken (vuist) 
hoofd (front/zijkant/bovenkant), borst, buik, benen, zijkant lichaam 
Traptechnieken met de voet, onderkant voet of scheenbeen 
hoofd (front/zijkant/bovenkant) 
nek 
borst 
zijkant lichaam 
buik 
benen volledig (behalve heup- en kniegewricht) 
Elleboogtechnieken 
borst 
zijkant lichaam 
buik + benen 
A- en B-klasse na goedkeuring ook ellebogen op het hoofd (front/zijkant/bovenkant) 
Knietechnieken 
hoofd (front/zijkant/bovenkant ), (alleen voor A-en B-vechters) 
borst 
zijkant lichaam 
buik 
benen 
Andere technieken: 
Beenveegtechnieken 
Backfist en spinning backfist vanaf de B-Klasse toegestaan. 
Opzij gooien of uit balans gooien zijn toegestaan. 
Het trekken aan het hoofd naar beneden is toegestaan, ook bij knieën naar het hoofd. 
 
Artikel 17 
WEDSTRIJDBEOORDELING DOOR JURYLEDEN 
1. Wedstrijden, niet zijnde kampioenschappen moeten door minimaal drie juryleden worden 
beoordeeld. 
2. Kampioenschappen worden beoordeeld door een eerste jury, bestaande uit 
minimaal drie leden en er kan ook een tweede jury, een zogenaamde schaduwjury, bestaande uit 
minimaal een lid. 
3. De plaats van de scheidsrechter is in de ring. De juryleden nemen plaats aan iedere zijde van 
de ring en wel op een zodanige wijze dat ze door niemand kunnen worden gestoord en/of 
afgeleid. 
4. De juryleden zullen naar eer en geweten hun beoordeling weergeven op de daarvoor bestemde 
puntenbriefjes, zoals omschreven in dit reglement. (bij titelwedstrijden zullen de puntenbriefjes 
na elke ronde worden opgehaald en bezorgd aan de hoofdjurytafel) 
5. Voor aanvang van de wedstrijd moeten de puntenbriefjes duidelijk zijn ingevuld met 
vermelding van: 
- het wedstrijdnummer 
- of het een titelgevecht betreft 
- datum 



 

 

- naam van de ringscheidsrechter 
- de namen van de deelnemers 
- het gewicht 
- naam + paraaf van het jurylid. 
6. De juryleden zijn verplicht direct na het beëindigen van een ronde het rondecijfer duidelijk aan 
te geven. 
Veranderingen, wijzigingen of doorhalingen van de eindcijfers per ronde of het totaalcijfer van 
alle ronden zijn verboden en maken het puntenbriefje ongeldig. 
7. Onmiddellijk na beëindiging van de wedstrijd worden de punten van de ronden bij elkaar 
opgeteld en de desbetreffende hokjes die corresponderen met de uitslag aangekruist. Voorzien 
van de handtekening van het jurylid wordt het puntenbriefje aan de ringscheidsrechter 
overhandigd. 
De ringscheidsrechter controleert de puntenbriefjes op onvolkomenheden en overhandigt 
vervolgens de puntenbriefjes aan de hoofdjury. 
 
Artikel 18 
VASTSTELLING WAARDERINGSCIJFERS DOOR DE JURYLEDEN 
Na elke ronde wordt aan beide deelnemers een waarderingscijfer van 9 tot en met 10 toegekend. 
De beste deelnemer, zulks naar het inzicht van de aangestelde juryleden die belast zijn met het 
geven van de puntenwaardering, krijgt steeds het cijfer 10 toegekend, terwijl de andere deelnemer 
9 of 10 punten krijgt. Er moet wel steeds aan minimum 1 vechter een 10-punten score gegeven 
worden (voor aftrek van een min-score). De toegekende minuspunten worden eerst in mindering 
gebracht alvorens tot een eindscore te komen. 
Duurt een wedstrijd het vooraf bepaalde aantal ronden, dan worden de punten opgeteld en geeft 
de jury aan welke hoek tot winnaar wordt verklaard. Dan zal de hoofdjury de drie jurybriefjes 
bekijken en de winnaar aanwijzen. 
VOORBEELD: 
jury 1 : rood jury 1 : rood 
jury 2 : rood jury 2 : blauw 
jury 3 : blauw jury 3 : onbeslist 
winnaar :onbeslist 
jury 1 : rood jury 1 : onbeslist 
jury 2 : rood jury 2 : onbeslist 
jury 3 : onbeslist jury 3 : blauw 
winnaar : rood uitslag : onbeslist 
Bij een titelstrijd om een vacante titel worden de punten bij elkaar opgeteld als de uitslag 
'onbeslist' is. 
Als ook in dit geval de uitslag 'ONBESLIST' is, zal de hoofdscheidsrechter een beslissing nemen 
of indien er een schaduwjury is zal eerst de uitslag van de schaduwjury meegeteld worden. 
Bij een titelverdediging met als uitslag 'onbeslist' behoudt de kampioen zijn titel en de officiële 
uitslag is 
“onbeslist”. 
 
Artikel 19 
HOE PUNTEN GEVEN 
De winnaar scoort een 10. 
Rood Blauw Uitslag: 
10 - 10 onbeslist 
10 - 9 rood is beter 
Trappen, stoten, kniestoten of elleboogstoten op een blok en/of zonder duidelijke werking heeft 
geen treffer tot gevolg. 
Indien aan het einde van een ronde geen verschil in stoot, trap en andere toegelaten technieken 



 

 

aan te geven is, zal de algemene indruk van het gevecht in die ronde de doorslag moeten geven 
bij de beoordeling van de punten. 
Onder algemene indruk wordt verstaan, goede aanvalstechniek (openingen maken in de 
verdediging van de tegenstander en dan scoren), goede verdedigingstechniek (ontwijken, slippen, 
blokken, …). 
Bij de beoordeling algemene indruk moet er op worden gewezen dat de aanval meer gewaardeerd 
wordt dan de verdediging, hoe knap ze ook wordt uitgevoerd. (De verdediger wordt namelijk in 
de verdediging gedrongen door de aanvaller). 
Wanneer na beoordeling van al deze punten door het jurylid nog geen verschil tussen beide 
deelnemers is aan te geven, dan zal hij aan beide deelnemers een 10 als waarderingscijfer geven. 
 
Artikel 20 
MINUSPUNTEN 
Wanneer de scheidsrechter tijdens de wedstrijd een deelnemer een officiële waarschuwing geeft, 
krijgt deze deelnemer per jurylid één (1) minuspunt. 
Bij de derde officiële waarschuwing krijgt deze deelnemer geen minuspunt, doch wordt hij 
gediskwalificeerd. 
Wanneer de scheidsrechter tijdens de wedstrijd een deelnemer acht tellen geeft bij het 'NEER' 
gaan (knockdown), krijgt deze deelnemer per jurylid één (1) minuspunt. 
De juryleden trekken het minuspunt af van de puntenscore en vermelden het eindcijfer op de 
eindscore. Als er geen minuspunten van toepassing zijn, wordt alleen het waarderingscijfer in de 
kolom 'eindscore' vermeld. 
Bij een knock-down door een opzettelijke of onopzettelijke overtreding (verboden handeling) 
worden er geen minuspunten gegeven. Dit zijn de zogenaamde herstel-tellen. 
Indien de arbiter twijfelt of er een overtreding was, kan hij het advies van de juryleden vragen. 
Hij vraagt dan gezien of niet-gezien en of het opzettelijk of onopzettelijk was. Minumum 2 
juryleden moeten dan hetzelfde antwoord geven om aanvaard te worden. 
Indien het opzettelijk was zal de tegenstander (dader) een waarschuwing of vermaning (1 minus 
punt) krijgen. Bij opzettelijke overtreding en de vechter is niet meer in staat om het gevecht te 
hervatten wordt deze winnaar door “Verboden handeling-DISKWALIFICATIE”. (moet door de 
speaker duidelijk worden vermeld). 
De scheidsrechter zal bij beoordeling van een verboden stoot, trap of handeling in aanmerking 
nemen de ernst van het feit en zal naar evenredigheid straffen door het geven van een: 
“VERMANING” geen minuspunt 
“OFFICIELE EN OPENBAARE WAARSCHUWING” 1 minus punt per jurylid 
“DISKWALIFICATIE” 
Een deelnemer kan eveneens een officiële waarschuwing krijgen wanneer zijn coach of 
verzorgers niet gehoorzaamt of gehoorzamen aan de bevelen van de scheidrechter, bij herhaling 
kan dit diskwalificatie van de deelnemer tot gevolg hebben. 
 
Artikel 21 
MOGELIJKHEDEN VAN OVERWINNING 
Een wedstrijd kan op een der volgende manieren worden gewonnen: 
1. op punten 
2. door knock-out (met vermelding van soort KO) 
3. door opgave van een der deelnemers of diens trainer/coach (handdoek gooien) 
4. door 'referee stops contest' RSC 
5. door diskwalificatie 
6. door walk-over (tegenstander niet aanwezig in de ring) 
7. door technisch knock-out (aantal knock-downs) 
8. door medische interventie 
Toelichting artikel 21 punt 2: 



 

 

Indien een deelnemer de wedstrijd voortijdig moet beëindigen wegens een knock-out op het 
hoofd zal hijeen startverbod krijgen van tenminste 56 dagen. 
Na 56 dagen al of niet een medische keuring (EEG-onderzoek) (bepaald door de ringarts) wordt, 
als deze in orde bevonden wordt, het startverbod opgeheven. 
Indien een deelnemer de wedstrijd voortijdig moet beëindigen wegens een knock-out op het 
lichaam (k.o.-body), of een zware wedstrijd zal de ringarts de ernst bepalen en kan eventueel een 
startverbod opleggen. 
Dit zal duidelijk in het wedstrijdboekje worden vermeld in rode kleur. 
 
Artikel 22 
PROTEST 
1. Protest kan alleen schriftelijk, vergezeld van een DVD/videoband, worden aangetekend, en wel 
binnen vijf werkdagen na datum van gevecht bij secretariaat VKBM²O. 
2. Als behandelingskosten berekend de VKBM²O-BKBM²O daarvoor € 50,-. Indien u in het gelijk 
gesteld wordt, krijgt u dit terug. De behandelingskosten voor een titelgevecht bedragen € 60. 
Indien u in het gelijk gesteld wordt, dan wordt het volledige bedrag terug betaald. 
3. Protesten met een unanieme uitslag (3 juryleden) worden niet behandeld. 
4. Pas na betaling wordt het protest behandeld. 
5. Deze uitspraak is bindend. 
 
Artikel 23 
NATIONALE TITELGEVECHTEN 
KAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIE 
Wedstrijden om het kampioenschap van België kunnen alleen worden erkend indien zij volgens 
de reglementen van de VKBM²O-BKBM²O plaatsvinden en worden gehouden onder auspiciën 
van de VKBM²O-BKBM²O. 
Wedstrijden om het kampioenschap van België worden uitsluitend in de A- en B-klasse gehouden. 
De deelnemers dienen in bezit te zijn van een geldige licentie 
Een kampioen van België is te allen tijde gerechtigd zijn titel op het spel te zetten, echter na 
goedkeuring van het hoofdbestuur. 
Een kampioen van België kan niet worden verplicht zijn titel te verdedigen binnen drie maanden 
na de datum waarop hij de titel behaalde en/of verdedigde. 
Een titel wordt vacant gesteld na 1 jaar zonder verdediging. 
Gegadigden voor een titelgevecht mogen gedurende zes weken voor een titelwedstrijd niet 
deelnemen aan andere vol-contact wedstrijden. 
Een uitdager die een titelgevecht heeft verloren, zal tenminste drie maanden moeten wachten 
alvorens hij in dezelfde gewichtsklasse en stijl een nieuwe uitdaging kan richten aan de 
kampioen. 
Bij een uitslag 'onbeslist' kan de uitdager opnieuw de kampioen uitdagen. De kampioen mag zijn 
titel wel binnen twee maanden na de uitslag 'onbeslist' weer op het spel zetten, maar kan hiertoe 
niet worden verplicht. 
Een uitdaging aan een kampioen van België moet schriftelijk ter kennis gebracht worden aan het 
hoofdbestuur 
met vermelding van: 
- naam en voornaam 
- woonplaats en geboortedatum 
- vereniging of sportschool 
- lichaamsgewicht 
- eventueel in bezit zijn van een titel 
In het verzoek aan het hoofdbestuur dient de uitdager tevens te vermelden: 
- naam en voornaam van de persoon die hij uitdaagt 
- gewichtklasse van de persoon die hij uitdaagt 



 

 

- titel waarom hij wenst te strijden 
- de vereniging of sportschool waarvan hij lid is. 
Het verzoek aan het hoofdbestuur dient te zijn ondertekend door de uitdager en diens 
trainer/coach. 
ALGEMENE REGELS BIJ TITELGEVECHTEN 
1. Als een vechter om de titel wil strijden in een andere discipline is dat mogelijk. Er kan echter 
per discipline maar in één gewichtsklasse een titel behouden worden. 
2. Titel verdedigen kan alleen tegen een vechter die op de ranking staat. 
3 Wanneer de kampioen te zwaar is bij de weging zal zijn titel komen te vervallen. 
4.Indien één van de vechters niet op het vereiste gewicht is en het gevecht toch kan doorgaan 
wordt dit een gewone wedstrijd. 
5. Beide vechters dienen exact op gewicht te zijn. De weging kan plaats vinden 1 dag voor de 
wedstrijd. Indien één van beide vechters te zwaar is kan hij zich tot einde van de voorziene 
wegingstijd aanbieden. 
6. Wanneer een kampioen uitgedaagd wordt en deze vlak voor het gevecht verhinderd is door 
ziekte of blessure,geldt de volgende procedure: 
De kampioen dient een geldige doktersverklaring te overleggen. 
Indien de doktersverklaring echter de uiterste verdedigingsdatum overschrijd dan wordt de titel 
vacant verklaard en kan er voor de gedupeerde vechter een andere tegenstander uit de top 10 lijst 
van de VKBM²O-BKBM²O geselecteerd worden. 
7. Bij een vacante titel moet er steeds een overwinnaar worden aangeduid. 
8. Als er in een gewichtsklasse geen andere deelnemer te vinden is binnen BKBM²O dan bestaat 
de mogelijkheid om een niet-BKBM²O vechter als tegenstander te nemen. Dit noemt men dan een 
Internationaal titelgevecht. Indien de BKBM²O-vechter wint dan zal hij/zij toch als Belgisch 
Kampioen aanvaard worden. 
 
Artikel 24 
CONTRACTEN 
Wanneer de promotor en de beide deelnemers een contract voor een gevecht hebben ondertekend, 
zijn de betrokkenen verplicht zich aan dit contract te houden, indien het niet tegenstrijdig is aan 
de BKBM²O reglementen. 
 
Artikel 25 
WEGING EN MEDISCHE KEURING 
De tijd tussen de weging/medische keuring en aanvang van de wedstrijd mag niet meer bedragen 
dan 36 uur. 
 
Artikel 26 
PROCEDURE VOOR DE RINGSCHEIDSRECHTER BIJ KNOCK OUT 
1. Als een deelnemer tijdens de wedstrijd door een trap of stoot duidelijk in moeilijkheden 
verkeerd of hij gaat neer, dan stuurt de ringscheidsrechter de tegenstander naar de verste neutrale 
hoek en pas daarna begint hij met tellen. Staat bij de achtste tel de deelnemer niet in de juiste 
vechthouding dan telt hij door tot tien en is het gevecht beslist door k.o. (knock-out). Tijdens het 
tellen van de scheidsrechter bij het 'neer' zijn van een der deelnemers mag de gong (einde ronde) 
niet worden geluid. Direct na het commando 'FIGHT' (indien de vastgestelde rondetijd verstreken 
is) moet de gong geluid worden. De coach of trainer van de vechter die neer is gegaan mag geen 
handdoek in de ring gooien (ter aanduiding van opgave) als de scheidsrechter begonnen is met 
tellen. Als de scheidsrechter na het tellen het gevecht weer wil hervatten dan pas mag de 
handdoek in de ring gegooid worden. 
2. Wanneer beide deelnemers tengevolge van een trap of stoot gelijktijdig neergaan, dan telt de 
scheidsrechter tot beide of een van beide bij de achtste tel weer in de vechthouding staat. 
Heeft slechts één deelnemer de normale vechthouding aangenomen, dan wordt deze tot winnaar 



 

 

op k.o. uitgeroepen. Wanneer beide deelnemers niet binnen de reglementaire acht tellen in de 
vechthouding staan, gebeurt dit in de eerste ronde dan is de uitslag een NO-CONTEST, anders 
wordt de winnaar degene die op dat moment voorstaat op punten. 
3. De scheidsrechter telt tot acht of tot tien en zal daarbij opletten dat tussen twee tellen steeds 
een seconde verloopt: 21, 22, enz. 
4. Wanneer een knock-down optreedt tijdens de laatste ronde van een wedstrijd dan geldt de 
exacte rondetijd. 
De tijdwaarnemer luidt in dit geval de gong tijdens het tellen van de ringscheidsrechter. 
De scheidsrechter staakt dan het tellen en er volgt een normale puntenuitslag (de acht tellen 
worden niet 
meegerekend). 
De ringarts zal beoordelen of de deelnemer die 'neer' was gegaan een startverbod krijgt opgelegd. 
5. Indien een deelnemer 'neer' is, mag de helper of instructeur de handdoek of spons niet in de 
ring werpen. 
De scheidsrechter zal normaal doorgaan met tellen. Wanneer de deelnemer bij de achtste tel weer 
in de vechthouding staat is de helper of instructeur op dit moment gerechtigd voor zijn deelnemer 
op te geven en mag de handdoek of spons geworpen worden. 
6. Bij nieuwelingen en C-/B-klassers wordt de wedstrijd gestaakt bij tweemaal acht tellen 
(knockdown) in dezelfde ronde en bij driemaal acht tellen over de gehele wedstrijd. 
Bij de A-klassers wordt de wedstrijd gestaakt bij driemaal acht tellen per ronde of viermaal over 
de gehele wedstrijd. In beide gevallen is de uitslag: Technisch Knock Out (TKO). 
7. De scheidsrechter kan de wedstrijd ook staken wanneer hij van mening is dat dit ter 
bescherming van één of beide deelnemers noodzakelijk is. De uitslag is dan RSC (Referee Stops 
Contest). 
8. De scheidsrechter is verplicht in de volgende gevallen te tellen, dus als 'neer' te beschouwen: 
a. indien één of beide deelnemers hulpeloos over de touwen hangt/hangen. 
b. indien één of beide deelnemers aangeslagen lijkt/lijken of de wedstrijd niet direct kan 
hervatten. 
c. indien één of beide deelnemers niet in staat is/zijn zich nog verder te verdedigen. 
De deelnemer zoals aangegeven in punten a. tot en met c. van dit artikel, die niet voor de tiende 
tel de 
wedstrijd normaal hervat, zal verliezer met KO worden. Betrokken deelnemer krijgt een 
startverbod. 
9. Eveneens verliezer door KO is de deelnemer, die tenminste tien tellen aan de wedstrijd 
onttrokken is 
geweest, behoudens in geval van overmacht, dit ter beoordeling van de ringscheidsrechter. 
10. Ingeval van een zware knock out waarbij het naar het oordeel van de scheidsrechter gewenst 
is onmiddellijk medische hulp te verlenen, telt hij 1-out en onmiddellijk het bitje verwijderen. 
Vervolgens roept hij onmiddellijk de hulp in van de ringarts die op dat moment de door hem 
noodzakelijk geachte maatregelen neemt. Deze dienen strikt te worden opgevolgd. 
 
Artikel 27 
UITLEG KO/TKO/KNOCK DOWN 
a. Knock out: Een tegenstander zodanig treffen dat hij op de ringvloer valt of er buiten en niet in 
staat is binnen tien tellen van de scheidsrechter binnen de ringtouwen het gevecht te hervatten. 
b. Technisch knock out: 
1. Het gevecht stoppen (geen knock out) als een deelnemer niet in 'gezonde' staat kan doorgaan. 
2. De deelnemer na de bel voor de volgende ronde niet uit zijn hoek komt. 
3. Het reglementaire aantal knock downs overschrijdt. 
Artikel 28 
TELLEN VOOR KNOCK-DOWN 
a. Zodra de scheidsrechter begint te tellen, zal hij de vechter wiens tegenstander 'neer' is gegaan, 



 

 

verwijzen naar de verst mogelijke neutrale hoek. 
b. Geeft de vechter aan dit bevel geen gehoor of komt deze vechter tijdens het tellen weer uit de 
neutrale hoek, dan staakt de scheidsrechter het tellen totdat deze vechter zich in de neutrale hoek 
bevindt. 
c. De scheidsrechter is verplicht te tellen tot en met de achtste tel. Indien de neergegane vechter 
door hem weer in staat wordt geacht de wedstrijd te hervatten zal de scheidsrechter het 
commando 'FIGHT' geven. 
d. De coach of trainer van de vechter die in de neutrale hoek staat mag niet op of in de ring staan 
om zijn vechter coachen in de tijd dat de scheidsrechter met tellen bezig is, gebeurt dit wel dan 
mag de scheidsrechter het tellen staken totdat de coach of trainer de instructies van de 
scheidsrechter opvolgt. 
 
Artikel 29 
NEERGAAN DOOR FOUTIEVE STOOT, TRAP OF HANDELING 
1. Ingeval van een overtreding welke een zodanig letsel veroorzaakt dat de tegenstander niet kan 
doorgaan, moet de scheidsrechter het gevecht stoppen. In deze situatie moet hij de getroffene 
eerst alle tijd geven die redelijk verondersteld mag worden om te herstellen. 
Juryleden moeten de overtreding toelichten en vermelden of er sprake was van opzet. In dat geval 
wordt de gedupeerde vechter tot winnaar verklaard. 
Kan hij de strijd hervatten, dan krijgt de vechter die de opzettelijke verboden handeling heeft 
gepleegd, een officiële waarschuwing. 
Indien er geen sprake is van opzet en de vechter die neergaat niet verder kan, dan zal hij tot 
verliezer 
worden verklaard (opgave). 
Kan hij de strijd wel hervatten, dan wordt voor deze onderbreking de acht tellen norm 
gehanteerd. 
2. Indien een vechter neergaat tengevolge van een foutieve stoot, trap of handeling van zijn 
tegenstander, 
doch de scheidrechter heeft geen overtreding geconstateerd, dan is de scheidsrechter verplicht tot 
tien (10) te tellen. Wanneer de vechter die is neergegaan niet in staat is de wedstrijd bij de tiende 
tel te hervatten, zal de scheidsrechter de woorden 'TIEN OUT' niet uitspreken. 
Na de tiende tel zal hij de wedstrijd stoppen en de juryleden vragen of zij een foutieve stoot, trap 
of handeling hebben gezien. 
De juryleden kunnen desgevraagd alleen de volgende woorden gebruiken: ‘GEZIEN of NIET 
GEZIEN’, 'OPZET' of 'GEEN OPZET'. 
Wanneer de getroffen vechter voor de achtste tel weer de vechthouding aanneemt en dus in staat 
kan worden geacht verder te vechten, zal de scheidsrechter de wedstrijd stoppen indien hij een 
overtreding heeft geconstateerd en de overtreder een officiële waarschuwing geven. 
Indien een getroffen vechter echter zodanig geraakt is dat de scheidsrechter het niet verantwoord 
acht de wedstrijd te hervatten, dan moet hij de wedstrijd staken en dient de vechter die de 
overtreding heeft veroorzaakt te worden gediskwalificeerd. 
Wanneer de scheidsrechter geen overtreding heeft geconstateerd doch de juryleden hebben wel 
een overtreding geconstateerd, dan dienen zij de scheidsrechter hiervan zo spoedig mogelijk in 
kennis te stellen. 
 
 
 
 
 
Artikel 30 
VERMANINGEN, OFFICIËLE WAARSCHUWING, DISKWALIFICATI E 
a. De scheidsrechter zal bij beoordeling van een verboden stoot, trap of handeling de ernst van 



 

 

het feit in aanmerking nemen en zal overeenkomstig straffen door het geven van: 
EEN VERMANING 
EEN OFFICIËLE WAARSCHUWING 
DISKWALIFICATIE  
b. De scheidsrechter zal er op moeten toezien of door de overtreding van een deelnemer: 
- zijn tegenstander wordt geschaad in zijn kansen op een overwinning 
- de overtreding opzettelijk werd begaan 
- de deelnemer reeds eerder in de wedstrijd een vermaning of waarschuwing kreeg. 
c. Indien een deelnemer door opspringen, inlopen of omdraaien, het neerslaan van de 
handschoenen van zijn tegenstander of andere onverwachte bewegingen op niet-reglementaire 
plaatsen wordt getroffen, wordt dit als eigen schuld beschouwd en zal hij door de scheidsrechter 
op deze foutieve handeling worden gewezen. 
d. Als regel kan worden gesteld dat een deelnemer die reeds tweemaal een vermaning kreeg voor 
dezelfde overtreding en voor de derde maal eenzelfde overtreding begaat, hiervoor een officiële 
waarschuwing krijgt. 
e. Een deelnemer die reeds tweemaal een officiële waarschuwing kreeg in de wedstrijd en 
wederom een overtreding begaat waarvoor hij eveneens een officiële waarschuwing moet krijgen, 
wordt zonder meer gediskwalificeerd. 
f. Een deelnemer kan eveneens een officiële waarschuwing krijgen wanneer zijn trainer/coach 
niet gehoorzaamt aan de bevelen van de scheidsrechter. Bij herhaling kan dit de diskwalificatie 
van de vechter tot gevolg hebben. 
 
Artikel 31 
BEKENDMAKING VAN EEN OFFICIËLE WAARSCHUWING 
Indien de scheidsrechter moet overgaan tot het geven van een officiële waarschuwing zal hij: 
a. Het commando 'STOP' geven teneinde de wedstrijd te stoppen. 
b. Aan de vechter, die de officiële waarschuwing krijgt, door woord en gebaar kenbaar maken 
voor welke overtreding of verboden handeling hij een officiële waarschuwing krijgt. 
c. De juryleden en de speaker door woord en gebaar met een vinger of duim als teken van een 
puntaftrek mededelen voor welke overtreding de betrokken vechter een officiële waarschuwing 
heeft gekregen. 
De speaker zal direct middels de geluidsinstallatie het publiek van deze officiële waarschuwing in 
kennis stellen. 
d. De wedstrijd doen hervatten middels het commando 'FIGHT'. 
 
Artikel 32 
STAKEN VAN EEN WEDSTRIJD 
1. De scheidsrechter moet de wedstrijd staken indien: 
a. De deelnemers te ongelijk van kracht zijn (outclassed), de beste vechter wordt winnaar door 
interventie. 
b. Eén van de deelnemers onvoldoende geoefend is. Deze vechter wordt verliezer door 
interventie. 
c. Beide deelnemers onvoldoende geoefend zijn. In dit geval wordt geen uitslag bekend gemaakt 
('NO CONTEST'). De deelnemers die wegens onvoldoende geoefendheid de ring moeten verlaten 
mogen gedurende drie maanden niet meer aan wedstrijden deelnemen. 
d. De scheidsrechter van mening is dat voortzetting van de wedstrijd voor beide deelnemers te 
afmattend zou kunnen zijn. In dit geval wordt geen uitslag bekend gemaakt ('NO CONTEST') 
e. De wedstrijd door beide deelnemers escaleert in een ordinaire onreglementaire vechtpartij 
binnen de ring dan wordt er geen uitslag bekend gemaakt “NO CONTEST” 
f. Naar zijn oordeel voortzetting van de wedstrijd door andere redenen gevaarlijk zou kunnen zijn 
voor één van de deelnemers. Zijn tegenstander wordt winnaar door 'REFEREE STOPS 
CONTEST' (RSC). 



 

 

g. In de eerste ronde de wedstrijd wordt gestaakt vanwege calamiteiten ('NO CONTEST')of door 
een onopzettelijke overtreding zal de uitslag eindigen op DISKWALIFICATIE. 
h. Indien een vechter in de eerste ronde met zijn hoofd de tegenstander verwond en de partij niet 
verder kan wordt dit een “ NO CONTEST” inden er wel sprake is van opzet dan wordt de 
gedupeerde vechter tot winnaar uitgeroepen. 
2. De scheidsrechter moet de wedstrijd om medische redenen staken indien: 
a. Eén of beide deelnemers een min of meer ernstig uitziende verwonding oploopt, echter na eerst 
de ringarts te hebben geraadpleegd, waarbij deze hem adviseert de wedstrijd te staken. 
b. De ringarts, zonder voorafgaand te zijn geraadpleegd, hem adviseert de wedstrijd te staken. 
c. Een blessure van dien aard is, dat voortzetting van de wedstrijd anti-propagandistisch zou 
kunnen werken. Ingeval de scheidsrechter de ringarts wenst te raadplegen omtrent de verwonding 
van één van de vechters, zal hij de wedstrijd stoppen en de niet-verwonde vechter naar een 
neutrale hoek verwijzen. Vervolgens zal hij de ringarts verzoeken de ring te betreden teneinde de 
verwonding te kunnen onderzoeken. De trainer/coach mag de ring ondertussen niet betreden. De 
ringarts zal de scheidsrechter adviseren wel of niet de wedstrijd te doen hervatten. De 
scheidsrechter is verplicht het advies van de ringarts op te volgen. 
3. Indien de scheidsrechter besluit de wedstrijd te staken, dient hij de juryleden hiervan op de 
hoogte te stellen onder vermelding van de reden. 
4. Gedurende de wedstrijd is de scheidsrechter de verantwoordelijke persoon. De leiding van de 
wedstrijd is uitsluitend opgedragen aan de scheidsrechter. De hoofdscheidsrechter kan echter 
steeds een beslissing van een jurylid of scheidsrechter overrulen. 
5. Indien een wedstrijd voortijdig moet worden beëindigd als gevolg van onregelmatigheden in 
de zaal, het onklaar raken van de ring, het uitvallen van de verlichting of iets dergelijks, is de 
uitslag 'NO CONTEST' (geen wedstrijd). 
 
Artikel 33 
WEDSTRIJDKLEDIJ: 
Mond en kruisbeschermers zijn verplicht. 
Enkelkousen zijn toegestaan. Eventuele verdikkingen ter bescherming van enkels behoren zacht 
te zijn. 
Voor de dames wordt het dragen van een borstbeschermer aanbevolen en is dus toegestaan. Een 
borstbeschermer mag niet langer zijn dan 5 centimeter, gemeten vanaf de borstcup. 
Andere protectiemiddelen zijn niet toegestaan . 
Dames hebben steeds een topje of t-shirt aan. 
Bokshandschoenen 
Deelnemers strijden met handschoenen van gelijk gewicht en model. 
De handschoenen moeten gelijkmatig gevuld zijn met de grootste dikte op het stootvlak 
(knokkels) en het leder moet zacht en soepel zijn. 
Voor handschoenen met vetersluiting geldt dat de knoop aan de bovenkant zonder veters en 
zonder loshangende uiteinden aangebracht moet worden. Hierna moet tape over de knoop worden 
aangebracht. 
Ook handschoenen met velcro moeten worden afgetaped. 
Handschoenen moeten goedgekeurd zijn door VKBM²O-BKBM²O. 
Wedstrijdkledij: 
zie bijlage wedstrijdkledij 
 
 
 
Artikel 34 
BANDAGES EN TAPES 
Normale soft bandages die om de pols en de hand tot circa 2 cm voor de knokkels getaped 
worden zijn toegestaan 



 

 

Harde repen tape met inhoud over knokkels aanbrengen is echter verboden. 
De bandages en tapes van een deelnemer moeten door een official gekeurd en goed bevonden 
Het is verboden enig voorwerp aan of in de handen of vingers te hebben, terwijl het gebruik van 
de binnenhandschoenen eveneens verboden is. Alleen als de bandages voorzien zijn van een 
stempel of afdruk van een official, mogen de wedstrijdhandschoenen aangetrokken worden. 
 
Artikel 35 
DE SPEAKER 
De speaker is verantwoordelijk voor de aankondiging van de wedstrijd, het bekendmaken van de 
Officiële waarschuwing en het bekendmaken van de uitslag. Tien seconden voor het begin van 
een ronde geeft de speaker in samenwerking met de tijdwaarnemer het commando "Helpers weg" 
en vermeld de ronde. 
 
Artikel 36 
DE TIJDWAARNEMER 
De tijdwaarnemer is verantwoordelijk voor de bewaking van de tijdsduur van de ronden van een 
wedstrijd. 
De tijdwaarnemer controleert de duur der ronden (2 of 3 minuten) en de pauzes (1 of 1,5 minuut) 
door middel van een stopwatch. Tien seconden voor het einde van de pauze geeft de 
tijdwaarnemer een signaal op de gong, de speaker geeft dan het commando "Helpers weg". Op dit 
moment dienen de coaches en helpers de ring direct te verlaten, met medeneming van hun 
spullen. 
De tijdwaarnemer geeft door een gongslag een sein aan de ringscheidsrechter voor het begin en 
het einde van de ronden. De gong is dus een aanwijzing voor de ringscheidsrechter. 
Gaat een deelnemer 'neer' of dient als 'neer' te worden beschouwd dan zal de tijdwaarnemer, 
zodra de scheidsrechter begint te tellen, het tijdsverloop van de seconden aangeven door het 
tikken op de gong, zoals is omschreven. 
Bij het 'neer' zijn van één (1) of van beide deelnemers, dient de tijdwaarnemer zich te houden aan 
de regels gesteld in artikel 28. 
Indien de ringscheidsrechter de wedstrijd onderbreekt voor medische verzorging, correctie aan 
kleding of handschoenen van de deelnemers of anderszins, wordt de stopwatch door de 
tijdwaarnemer stilgezet. 
Zodra de ringscheidsrechter de wedstrijd hervat, stelt de tijdwaarnemer de stopwatch weer in 
werking. 
 
Artikel 37 
BEKENDMAKING VAN DE UITSLAG 
Alvorens de uitslag door middel van de geluidsinstallatie aan het publiek bekend gemaakt wordt, 
roept de ringscheidsrechter de beide deelnemers naar het midden van de ring. Bij de 
bekendmaking van de winnaar heft de ringscheidsrechter de hand omhoog van de deelnemer die 
tot winnaar is uitgeroepen, of de handen van beide deelnemers indien de uitslag 'onbeslist' is. 
 
 
 
 
Artikel 38 
VERPLICHTINGEN VAN DE OFFICIALS 
Officials bij de VKBM²O-BKBM²O, werkzaam in de functie van: 
- ringscheidsrechter 
- jurylid 
- tijdwaarnemer 
- wedstrijd-administrator 



 

 

moeten bij het hoofdbestuur om toestemming vragen wanneer zij in bovengenoemde functies 
medewerking willen verlenen aan sportwedstrijden, georganiseerd door instanties welke niet zijn 
aangesloten bij de VKBM²O-BKBM²O. 
Scheidsrechters, juryleden en officials die in het buitenland of in een andere organisatie als 
zodanig gaanfungeren, dienen eerst toestemming te vragen bij het hoofdbestuur. 
 
Artikel 39 
WEDSTRIJDADMINISTRATOR 
De wedstrijdadministrator wordt door het hoofdbestuur aangesteld. 
De wedstrijdadministrator wordt door het bondsbureau in het bezit gesteld van een 
legitimatiekaart. 
De wedstrijdadministrator heeft de volgende werkzaamheden te verrichten: 
a. Voor aanvang van de wedstrijden neemt hij de startboekjes in van alle deelnemers die op het 
programma voorkomen. 
b. Hij controleert de startboekjes op geldigheid. 
c. Hij stelt de aanwezige wedstrijdleiding in kennis omtrent zijn bevindingen bij controle van de 
startboekjes. 
d. Tijdens de wedstrijden vult hij/zij de startboekjes naar behoren in. 
e. Hij/zij zal er zorg voor dragen dat geen junior deelnemer tegen een senior deelnemer uitkomt. 
f. Hij/zij dient er zorg voor te dragen dat alleen deelnemers van dezelfde wedstrijdklasse en 
gewichtklasse tegen elkaar uitkomen. 
g. Hij/zij maakt een proces-verbaal op omtrent de wedstrijden en laat dit aan het eind van de 
wedstrijden door de ringarts en hoofdscheidsrechter ondertekenen. 
h. Hij/zij draagt er zorg voor dat één (1) exemplaar van het proces verbaal gezonden wordt naar 
het hoofdbestuur van de VKBM²O 
 
Artikel 40 
TAAK VAN DE RINGARTS 
1. Bij de wedstrijden onder auspiciën van de VKBM²O-BKBM²O moet te allen tijde een arts 
aanwezig zijn. 
2. De medische commissie van de VKBM²O-BKBM²O zorgt ervoor dat de ringarts op de hoogte 
gesteld wordt van de medische keuring van de wedstrijddeelnemers voor aanvang van de 
wedstrijd via de wedstrijdorganisator. 
3. Deze medische bescheiden houden in: 
a. een medische geschiktheidsverklaring, in startboekje. 
b. een in te vullen formulier per wedstrijddeelnemer. 
4. Voor aanvang van de wedstrijden dient de arts zich ervan te overtuigen dat sinds het tijdstip 
van de jaarlijks verplichte medische keuring bij iedere deelnemer geen dusdanige veranderingen 
zijn opgetreden, dat deelname onverantwoord zou zijn. 
5. De ringarts dient op het formulier genoemd onder 3b. alle relevante medische aspecten van de 
deelnemers te vermelden. Te allen tijde moet genoteerd worden de knock outs op het hoofd en/of 
lichaam, ernstige blessures, R.S.C.'s en R.S.C.H.'s. 
Het medische verslag dient aan te geven: 
aard van de K.O.'s, duur bewustzijnsverlies, retrogade amnesie, aard van de blessures, medische 
bevindingen na afloop van de wedstrijd, duur startverbod en verplichte medische onderzoeken 
bv. EEG/MRI-scan. 
Voor een nauwkeurig medisch verslag zal in vele gevallen overleg met de juryleden en/of 
scheidsrechters noodzakelijk zijn. 
6. In een rustpauze kunnen zowel scheidsrechters als trainer de ringarts verzoeken om een 
deelnemer te onderzoeken omtrent de ernst van een blessure. 
Tijdens de wedstrijd kan alleen de scheidsrechter dit verzoeken. 
De ringarts zal in beide gevallen adviseren de wedstrijd al dan niet te staken. Het gegeven advies 



 

 

7. Wanneer de ringarts tijdens het wedstrijdverloop functiestoornissen bij een deelnemer 
constateert, die naar zijn/haar oordeel een voortzetting van de strijd onverantwoord maken, is 
hij/zij bevoegd de wedstrijd te staken. 
8. De ringarts verzendt de medische bescheiden zoals vermeld onder punt 3 naar de medische 
commissie van de VKBM²O-BKBM²O. De ringarts dient, wanneer hij dit medisch nodig acht 
voor een wedstrijddeelnemer, een brief voor zijn/haar huisarts mee te geven, waarin vermeld staat 
de aard van het letsel, eigen onderzoeksbevindingen en een advies, teneinde een adequate 
medische follow-up en nabehandeling te waarborgen. 
 
Artikel 41 
TRAINER/COACH – HELPER 
1. Elke deelnemer mag worden bijgestaan door één (1) trainer/coach en twee helpers 
(verzorgers), voor de verzorging is maximum 1 persoon (coach) in de ring toegestaan. De helpers 
bevinden zich elk aan een zijde van de deelnemer (buiten de ringtouwen). 
2. De trainer/coach, helpers en deelnemers dienen twee (2) uur voor aanvang van de wedstrijden 
aanwezig te zijn voor de weging en de medische keuring. 
3. Voor de weging moet de trainer/coach het startboekje van de deelnemer bij de 
wedstrijdadministrator inleveren. 
De resultaten van de diverse deelnemers worden direct na afloop van de wedstrijd ingevuld in het 
startboekje van de deelnemers, waarna deze direct weer beschikbaar is voor de begeleidende 
sportleiders. 
4. De trainer/coach dient ervoor te zorgen dat een deelnemer voor de wedstrijd geheel verzorgd 
is, in wedstrijdkleding, verplichte mond- en kruisbeschermer en goedgekeurde bokshandschoenen 
als omschreven in artikel 33. 
5. Het is de trainer/coach en/of helpers verboden tijdens het gevecht schreeuwend aanwijzingen 
te geven. 
6. De trainer/coach kan door middel van het werpen van een handdoek of spons de wedstrijd van 
zijn pupil beëindigen. Tijdens het tellen van de scheidsrechters in geval van een knockdown, is 
opgave niet mogelijk. 
Wanneer de trainer/coach tijdens het tellen van de scheidsrechter wel de handdoek in de ring 
werpt, zal de scheidsrechter zich hieraan niet storen en normaal doorgaan met tellen. Indien een 
deelnemer voor de achtste tel weer in staat wordt geacht verder te vechten en de vechthouding 
heeft aangenomen, dan zal de scheidsrechter op dat moment de wedstrijd beëindigen en wordt de 
desbetreffende deelnemer door opgave tot verliezer verklaard. 
7. Op het teken van de tijdwaarnemer/speaker voor aanvang van een ronde: "helpers weg" moet 
de trainer/coach de ring verlaten en mag deze niet eerder betreden voor het einde van de ronde is 
aangegeven. 
8. De trainer/coach en de helpers moeten zorgen voor het tijdig plaatsen en wegnemen van de 
stoel van hun deelnemer. 
9. Het is ten strengste verboden dat zij voortijdig hun plaatsen innemen en/of de stoel van hun 
pupil te laat wegnemen. 
10. Trainer/coaches en helpers dienen zich volgens de voorschriften te gedragen. Zij kunnen door 
de scheidsrechter gewaarschuwd worden bij het niet nakomen van de voorschriften. Bij 
volharding van de overtreding kunnen zij uit de ring verwijderd worden. De mogelijkheid bestaat 
tevens dat de scheidsrechter aan de deelnemer van de in overtreding zijnde trainer/coach een 
officiële waarschuwing geeft, c.q. deze diskwalificeert. 
11. De trainer/coaches en de helpers dienen in sportkleding gekleed te zijn, anders worden zij 
door de scheidsrechter uit de hoek verwijderd. 
12. De trainer/coach is tevens verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn helpers. 
13. Indien de scheidsrechter tijdens de wedstrijd het advies wenst in te winnen van de ringarts in 
verband met een blessure en daartoe de ringarts verzoekt de ring te betreden, mag de betrokken 
trainer/coach verboden worden de ring te betreden. Dit geldt ook als de scheidsrechter informatie 



 

 

inwint bij de juryleden tijdens een tijdstop. 
14. Het is de trainer/coach en/of helpers verboden zich tijdens de wedstrijden naar de juryleden 
en/of wedstrijdleiding te begeven of tegen de beslissingen van de scheidsrechter, c.q. 
wedstrijdleiding te protesteren. 
15. Begeleiders mogen het zicht van het publiek niet opzettelijk hinderen. Ze moeten tijdens de 
ronden in hun desbetreffende hoek blijven. 
16. Tijdens de ronde is het de trainer/coach en de helpers verboden hun deelnemers staande op de 
ring aanwijzingen te geven. Het slaan op de ringmat ter aanmoediging is verboden. 
Het werpen van verfrissende middelen, zoals water, enz. naar de deelnemer is eveneens 
verboden. 
 
Artikel 42 
RING EN UITRUSTING 
1. Een normale boksring waarbij tussen de touwen gemeten de kleinste maat 5 x 5 meter moet 
bedragen en de grootste 6 x 6 meter. 
2. De ringvloer moet van een veilige constructie zijn (geheel vlak en zonder enige uitsteeksel), 
belegd met schuimrubberplaten van tenminste 2 cm dik, waarover een strak gespannen zeil. 
3. De ring dient te zijn voorzien van tenminste drie ringtouwen met een minimale dikte van 3 cm 
en een maximale dikte van 5 cm. De touwen moeten strak gespannen en bevestigd zijn aan de 
hoekpalen waarbij het laagste touw op een hoogte van 40 cm van de vloer en het hoogste 
tenminste 120 cm van de vloer moet zijn aangebracht. 
Het laagste touw moet los gespannen zijn. Een ongelukkige val van een deelnemer kan door dit 
touw enigszins gebroken worden. 
4. De touwen moeten omwonden zijn met zacht materiaal en elke zijde van de ring verticaal met 
elkaar verbonden door twee canvasbanden, die op gelijke afstanden van elkaar gespannen zijn. 
5. De tegenover elkaar gestelde hoeken moeten voorzien zijn van een rode en een blauwe 
hoekpolster voor de deelnemers en daartussen twee witte neutrale hoeken. De rode hoek bevindt 
zich links van de hoofdjurytafel. 
6. In de gekleurde hoeken mogen zich bevinden: 
a. een emmer voor water 
b. een drinkbak 
c. een flesje drinkwater 
d. een spuwbakje 
e. een handdoek 
f. een zitstoeltje voor de deelnemer. 
7. De ring moet zodanig geplaatst zijn dat de deelnemers geen letsel kunnen oplopen bij contact 
met de touwen. De minimale afstand tussen de touwen en de muur (wand en/of obstakels) moet 
tenminste 100 cm zijn. 
8. Voor wedstrijden onder auspiciën van de VKBM²O-BKBM²O moet de ring goedgekeurd zijn 
door de technische commissie. 
 
 
 
Artikel 43 
PROMOTORS 
Personen die de bevoegdheid willen verkrijgen om als promotor van wedstrijden onder auspiciën 
van de VKBM²O-BKBM²O te kunnen optreden, moeten aan de onderstaande bepalingen voldoen 
en moeten in het bezit zijn van een promotor licentie. Erkende clubs worden echter deels 
vrijgesteld van deze voorwaarden. 
1. Op het tijdstip van de aanvraag voor een promotorlicentie dient de aanvrager twee jaar een bij 
de VKBM²O-BKBM²O goed bekendstaande sportschool of vereniging te hebben geleid en 
minimaal een jaar lid te zijn van de VKBM²O-BKBM²O. 



 

 

2. Ten tijde van de aanvraag moet men de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Men moet bekend 
staan als een verantwoordelijk persoon die zijn financiële verplichtingen stipt nakomt. 
3. De aanvrager dient een goede kennis te bezitten van het wedstrijdreglement van de 
VKBM²OBKBM²O,alsmede het organisatorisch voorbereiden van wedstrijden op de juiste wijze 
te kunnen uitvoeren. 
Het hoofdbestuur heeft het recht betrokkenen hieromtrent een proef van bekwaamheid te laten 
afleggen, d.m.v. het organiseren van Nieuwelingen- en C-klassewedstrijden. Tijd en plaats 
moeten aan het hoofdbestuur worden medegedeeld. 
4. Een promotor is verplicht in het jaar dat zijn promotorlicentie geldig is, tenminste één 
wedstrijd in onze federatie te organiseren. 
Bij het in gebreke blijven hiervan zonder geldige redenen, zulks ter beoordeling van het 
hoofdbestuur, zal er voor het nieuwe jaar geen nieuwe licentie worden verstrekt. 
5. Elk jaar, in de maand januari, is de promotor verplicht een aanvraag in te dienen bij het 
hoofdbestuur voor verlenging van zijn promotorlicentie. Deze aanvraag dient vergezeld te gaan 
van wedstrijduitslagen van het afgelopen jaar, waarop organisatorisch door het hoofdbestuur geen 
aanmerkingen gemaakt kunnen worden en waarbij de financiële verplichtingen correct zijn 
nagekomen. 
6. Een promotor moet gebruik maken van de bokshandschoenen van de VKBM²O-BKBM²O.. 
7. Een promotor die een jeugdontmoeting organiseert, doet dit op basis van 'NON PROFIT' 
(zonder winstoogmerk). 
De entreeprijzen mogen alleen de kosten van het evenement dekken. 
De sfeer en het karakter van een jeugdontmoeting moeten primair gehandhaafd blijven. 
8. Een kandidaat-promotor die een wedstrijd of gala wil organiseren, dient te allen tijde de 
hoofdpromotor hiervan op de hoogte te brengen. 
9. Indien meer promotors in een stad of regio aanwezig zijn, dienen zij in overleg met elkaar of 
indien nodig met het bondsbestuur, de wedstrijddata te bepalen. 
10. Bondskosten voor de Promotor: Op te vragen bij de VKBM²O-BKBM²O. 
 
Artikel 44 
VOORWAARDEN PROMOTOR LICENTIE 
1. Nieuwe promotors dienen zes weken voor aanvang van het gala bondskosten en officialskosten 
vooruit te betalen aan de VKBM²O-BKBM²O. Dit geldt niet voor promotors die bij de 
VKBM²O/BKBM²O bekend staan als verantwoordelijk persoon die zijn financiële verplichtingen 
stipt nakomt. 
2. De tijdsduur van het gala: 
Er zal een beperking op het aantal wedstrijden worden opgelegd (zie bijlage matchmaking) 
De berekening is als volgt: 
1 Nieuwelingenpartij: 6 minuten 
1 C-partij: 10 minuten 
1 B-partij: 20 minuten 
1 A-partij: 25 minuten. 
3. De VKBM²O-BKBM²O zorgt voor de officials. De promotor is verplicht zich hieraan te 
houden. De kosten hiervan worden aan de promotor doorberekend. 
4. De promotor is verplicht de matchmaking uiterlijk 14 dagen voor de aanvangsdatum van het 
gala door te geven aan de VKBM²O-BKBM²O. Op de matchmaking kunnen alleen Belgische 
sportscholen en vechters staan die lid van de VKBM²O-BKBM²O zijn. 
5. De promotor is niet verplicht bij A-gevechten de vechters onder contract te zetten. 
Voorbeeldcontracten zijn bij de VKBM²O-BKBM²O aanwezig. 
6. De promotor is verplicht vier weken voor het gala een draaiboek van het gala in te leveren bij 
de VKBM²O-BKBM²O. 
7. Bij een gala is de promotor verplicht een goed securityplan aan de VKBM²O-BKBM²O te 
overhandigen. 



 

 

8. De promotor zal bij aanvraag van een titelgevecht een sanction fee betalen aan de VKBM²O/ 
BKBM²O. 
Daarbij is de kampioensgordel van de VKBM²O-BKBM²O inbegrepen. De promotor is 
verplicht voor alle deelnemers bekers aan te schaffen. Medailles zijn alleen bij amateur-gala's 
toegestaan. 
9. De promotor is verplicht het vignet van de VKBM²O-BKBM²O op posters, flyers, etc te laten 
plaatsen. 
10. De promotor dient jaarlijks voor de aanvang van het nieuwe kalenderjaar een bedrag van € 
150,00 aan de VKBM²O-BKBM²O over te maken voor zijn promotorlicentie. De licentie moet 
jaarlijks worden verlengd en is geldig van 1 januari tot en met 31 december. Het bestuur kan het 
licentiebedrag jaarlijks aanpassen. 
11. De promotor is verplicht 1 gala per kalenderjaar te organiseren. 
12. De promotor moet het bedrag voortvloeiend uit zijn financiële verplichtingen ten opzichte 
van de VKBM²O-BKBM²O voor aanvang van de wedstrijd aan de official van de 
VKBM²OBKBM²O 
overhandigen. 
13. Nieuwe promotors zijn verplicht een bewijsstuk aan de VKBM²O-BKBM²O te overhandigen 
waaruit blijkt dat de zaalhuur is betaald. 
14. Er dient door de organisator een verzekering genomen te worden die het hele evenement dekt. 
 
Artikel 45 

FULL-CONTACT – AMERICAN BOXING REGLEMENT 
a. Toegestane vechttechnieken: 
- Alle westerse bokstechnieken 
- Alle oosterse en westerse traptechnieken met gebruik van voet en scheenbeen 
- Beenveeg naar de binnen- en buitenkant van de voeten 
b. Verboden vechttechnieken: 
- Trappen naar de binnen- of buitenkant van de benen 
- Hamerslagtechnieken 
- Slaan met de binnenkant van de handschoen 
- Stoten of trappen naar de nieren of nek 
- Knie- en elleboogtechnieken 
- Clinchen 
- Werpen 
- Het been van de tegenstander vasthouden na een trap. Raken van de gewrichten of wervelkolom. 
- Trappen of stoten naar de rug 
- Stoten of trappen na het commando 'stop/break' van de scheidsrechter 
- Stoten of trappen indien één van de deelnemers met een ander lichaamsdeel dan zijn voeten de 
grond raakt 
- Praten tijdens het gevecht 
- Kopstoot 
-wegduwen 
- Spinning back fist en backfist (toegestaan vanaf B-Klasse) 
 
Artikel 46 

KICKBOKS REGLEMENT 
a. Toegestane vechttechnieken: 
- Alle westerse bokstechnieken 
- Alle oosterse en westerse traptechnieken met gebruik van voeten en scheenbeen 
- Beenveeg naar de binnen- of buitenkant van de benen. (Ashi barai/0 soto gari) 
- Low kicks naar de binnen- of buitenkant van de benen. 
b. Verboden technieken: 



 

 

- Raken met de binnenkant van de handschoen 
- Knie- en elleboogtechnieken 
- Clinchen 
- Werpen 
- Het been vasthouden na een trap 
-Raken van de gewrichten of ruggegraat 
- Trappen of stoten naar de rug 
- Doorgaan na het commando 'stop/break' van de scheidsrechter 
- Trappen of stoten indien één van de deelnemers met een ander lichaamsdeel dan zijn voeten de 
grond 
raakt 
- Praten tijdens het gevecht 
- Kopstoot 
- Spinning backfist en backfist (toegestaan vanaf B-Klasse) 
-duwen 
 
Artikel 47 

JAPAN KICKBOXING 
Clinchen gedurende max 3 tellen en er moeten ondertussen technieken gebruikt worden. 
Geen ellebogen, duwen en worpen, voor alle andere zie het Muaythai reglement. 
Aantal ronden en tijdsduur bepaald door organisator na goedkeuring door BKBM²O (pas vanaf B 
klasse) 
 
Artikel 48 

SANSHOU 
Zie apart reglement 
 
Artikel 49 

VOOR ALLE STIJLEN 
In alle stijlen dient men rekening te houden met artikel 8 “Beoordelen en leiden van 
jeugdontmoetingen”. 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 50 
Jeugdkategoriën te gebruiken bij tornooi: 
Formule: (leeftijd x 10) + (gewicht x 10) + (lengte in cm) = categorie X 
Categorie 5 = 500 tot 599 
Categorie 6 = 600 tot 699 
Categorie 7 = 700 tot 799 
Categorie 8 = 800 tot 899 
Categorie 9 = 900 tot 999 
Categorie 10 = vanaf 1000 
Minimumleeftijd is 8 jaar 
Dit zowel voor jongens als meisjes – 16 jaar. 
De wedstrijdduur is max 2 x 1,5 minuut 
Finale is max 3x 1,5 minuut 



 

 

 

Laatste update 16 april 2008. 


