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verslag Algemene Open ledenvergadering VKBM2O 25/2/2018 
Berchem  
 
Aanwezige clubs: Black Panthers, BMA, Celtix, Cobra Gym, coo984, Elite Gym 
Lokeren, F&K Academy, Falcons, Fightclub Bilzen – Hoeselt, Fighting Gym, Fighting 
Team Hawks, FMT Kaone, IFT Academy, Kickbox ABC, Line Up, Muay Sakon, 
Muaythai Genk, Naksu Geel, No Mercy, Ostend Fighting Team, Perfect Team, Puma 
Gym, Rachids Gym, Rocky Gym, Royal Gym Gent, Royal Gym Mechelen, Said Gym, 
Samir-gym vzw, Sandu Gym, Siam-Gym, Siam-Ni, silence force, Sportpoint, Team 
Bushido, Team Elite, Team Impact, Team K-OSS, Team Sharks Hamme, Team 
Unbreakable, TeamXtreme vzw, The Animals, The Bulldogs, The Bushido's, The 
Fighters Academy Lokeren, The Gladiators, The Scorpions, The Vikings vzw, 
Titans Gym, Top Action, Topfighter Gym, Universal Gym, Westcoast MMA, Yacko's 
Gym 
 
Voor het verslag: Geert Alaerts (Fros)

 
 
Welkomstwoord,  
Welkomstwoord en overlopen van de agenda door Patrick Van Acker. 

 
 
Ontslag Wim Verlinden uit RVB 
 
Wim Verlinden diende z’n ontslag in voor de raad van bestuur.  
De algemene vergadering moet stemmen over de kwijting bij z’n ontslag. 
Kwijting wil zeggen dat Wim na z’n ontslag niet meer verantwoordelijk gesteld kan 
worden voor z’n bestuursdaden. 
De algemene vergadering beslist bij handopsteking unaniem om de kwijting toe te 
kennen. 

 
 
Jubileum 25 jaar. 
 
We vieren enkele mensen die al 25 jaar actief zijn met hun club binnen VKBM2O, 
namelijk: 
 
Guy Demaere van Black Panthers 
Dirk Geerts van Death Row 
Daniella Somers van The Bulldogs 
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Jan Govaerts van The Bushido’s 
 
Proficiat, bedankt en op naar minstens nog eens 25 jaar. 
 

 
 
Gala’s aandachtspunten. 
 
Alle organisatoren steken erg veel werk in hun gala. Jammer genoeg zien we nog 
altijd mensen die hier geen respect voor opbrengen. 
We vragen met aandrang om: 
op tijd te komen voor de weging. (als het weging is van 17u tot 18u, dan is 18u05 
NIET op tijd) 
altijd het boekje mee te brengen, ook op een voorweging (met een geldige licentie). 
Zorg dat de kampers op gewicht zijn. Controleer dit als trainer vooraf zelf. 
Afmeldingen alleen te doen als het echt niet anders kan en wegens een grondige 
reden. Als je niet kan, schrijf u dan niet in. 
Trainers, coaches dienen ook steeds een geldige licentie bij te hebben, indien bij 
controle je die niet bij hebt mag je niet in de hoek staan. 
Bij controle dien je die spontaan te tonen. 
Als je merkt dat het altijd dezelfden zijn die laattijdig afzeggen zonder grondige 
reden, trek hier dan zelf uw conclusies uit. 
Te zorgen dat de kledij in orde is. Geen shorts met zakken, knopen, ritsen, enz…  
Te zorgen dat de licenties in orde zijn, ook van buitenlandse kampers. Ook als je in 
het buitenland gaat kampen. Wie kampt zonder geldige licentie zal geschorst 
worden. 
U dient zich als coach en kamper steeds correct te gedragen. Storm/loop niet naar 
de ring, hou politiek en geloof uit onze sport, beheers uw supporters, voorkom 
ongepast gedrag (dit is de taak van een coach). 
Plaats titels in de juiste context. Een wereldkampioen op elke hoek van de straat 
degenereert de waarde van de titels die er echt toe doen.  
 
Respect moet je geven om het te krijgen.  
Respect door iedereen, respect voor iedereen. 
 

 
 
GDPR (General Data Protection Regulation) 
 
Uitleg omtrent GDPR, de nieuwe Europese privacywetgeving, door meester Stijn 
Adriaensens. 
 
GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van 
Europese burgers. Als organisatie moet u vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke 
persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt. 
 
Dit klinkt misschien als een ver van mijn bed show maar iedereen die een club heeft 
en dus data/gegevens van leden valt onder deze wetgeving. 
 
De belangrijkste aandachtspunten zijn:  
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- 1 iemand moet verantwoordelijk zijn voor het ledenbestand. 
- Het ledenbestand moet beveiligd zijn 
- Je moet meedelen aan alle leden hoe, waar en hoe lang je hen persoonlijke 

gegevens (naam, adres, geboortedatum,…) zal bewaren. 
 
VKBM2O zal een zeer praktische opleiding organiseren zodat iedereen weet wat 
hierin te doen. Hierover later meer info. 
Negeer dit niet, er kunnen boetes uitgesproken worden van 4% van de jaaromzet 

 
 
Juridische commissie 
 

door meester Stijn Adriaensens. 
Sinds vorig jaar is er een huishoudelijk reglement. We moeten dit natuurlijk naleven 
en opvolgen. 
Een tuchtcommissie moet uitspraak doen over mogelijke zaken. 
Deze commissie moet bestaan uit 6 leden + 6 vervangers (waarvan minstens 1 
persoon master in de rechten moet zijn). 
Momenteel zetelen Stijn Adriaensens, Noel Van den Heuvel, Rachid Elboujdaini, Olaf 
Beckers en Herman Boons. 
 
Bij gebrek aan kandidaten uit het publiek wordt per stemming besloten dat de 
federatie de bijkomende leden mag aanduiden. 

 
 
Website: 
 
Wim Smessaert overloopt de wijzigingen en nieuwe functies van de website. 
 
-De nieuwe website is door iedereen gekend. Tot nu toe was het vooral verstrekken 
van informatie. Het 2de, meer interactieve, deel van de website is af. 
 
Elke club zal een login krijgen waardoor ze toegang krijgen tot hun eigen clubpagina 

- clubs kunnen zelf hun info aanpassen 
- de ledenlijst van de eigen club is zichtbaar (na inloggen). Een actief lid heeft 

een groen vinkje. Niet actieve leden verdwijnen uit het bestand na 3 maand. 
- Clubs kunnen zelf een evenement aanmaken. Dit verschijnt op de website na 

goedkeuring door Wim Smessaert. 
- Aanvraag van titels kan ook gebeuren via de website. 

 
Enkele clubs worden gevraagd om deze nieuwe functies te testen voor hun eigen 
clubgegevens en verlaten tijdelijk de zaal. 
 
De vraag of het ook mogelijk is om de eigen ledenlijst te downloaden van de website 
komt uit de zaal. Dit zal bekeken worden en het is waarschijnlijk wel mogelijk om 
deze functie op te nemen.  

 
 
FROS licenties 
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om de verwerking van de licenties zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen we met 
aandrang om: 

- De clubnaam te vermelden 
- Een stickertje van de mutualiteit te kleven of DUIDELIJK leesbaar te schrijven, 

enkel bij een nieuw lid. 
- De geboortedatum te vermelden 
- Het juiste formulier te gebruiken. (sommigen gebruiken nog het formulier van 

jaren geleden), juiste versie staat op de website. 
- Alles tijdig op te sturen 
- Bij betalingen duidelijk de naam en de club vermelden 
- Betaling van een licentie en het opsturen van een licentie binnen een redelijke 

termijn te doen. Soms krijgen we een betaling binnen en de licentie 2 maand 
later (of andersom) 

 
Door hier slordig mee om te springen verliest het FROS-VKBM²O secretariaat veel 
tijd met het uitzoeken van dingen, waardoor de verwerking van iedereen z’n licenties 
trager gaat dan zou moeten. 

 
 
IFMA, WAKO   
 
WAKO (K1) en IFMA (muaythai) zijn de enige internationaal erkende bonden. Voor 
de sportoverheden bestaan andere bonden, en de daar eventueel bijhorende titels, 
niet. 
 
IFMA is de enige bond binnen onze sport met olympische erkenning. Dit is dus alleen 
voor Muaythai. 
 
Federale trainers/verantwoordelijken voor: 
WAKO:    Noël Van den Heuvel 
IFMA jeugd:    Vincent Gloris 
IFMA volwassenen : Jens Maes (vervanger van Wim Verlinden) 
 
Er is niemand in de zaal die zich kandidaat stelt als trainer IFMA volwassenen, of 
tegenkantingen heeft tegen het aanstellen van Jens Maes. Bij deze is z’n aanstelling 
officieel.  
 
Voor jeugd mag er niet gesproken worden over topsport. Vanuit de overheid moet er 
bij de jeugd ingezet worden op BELEVING. 

 
 
Open BK Muaythai Mechelen 28/4 in Mechelen    
 
er werd een promofilmpje gemaakt voor het BK jeugd met als inspiratie de 5 
basiswaarden: friendship, respect, tradition, honour, fair play. 
 
https://youtu.be/1ygQyOr50Aw 
 
Schrijf je kampers hiervoor tijdig in. Er zijn categorieën van 10 tot 15 jaar. 
Inschrijven kan tot 10/4/2018. 

https://youtu.be/1ygQyOr50Aw
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Buitenlands kampers kunnen deelnemen als ze beschikken over een geldige (IFMA 
erkende) licentie 
 
http://www.bkbmo.be/event/open-belgian-youth-championships-muay-thai-
te%C3%A0-mechelen 
 
Weging is de dag voor het evenement. Dit is in principe tegen onze eigen regels 
aangezien de weging voor jeugdgala’s normaal gezien de dag zelf is. 
Door de grote opzet van dit evenement is het praktisch gezien niet anders mogelijk. 
 
Weging op de dag zelf, vlak voor de kamp en naast de ring, is geen optie. We weten 
dat dit in het buitenland wel zo gaat op sommige wedstrijden. Aangezien er dan geen 
medische keuring is is het absoluut geen optie om het zo te organiseren. 
 
Dit BK moet een uithangbord zijn voor onze sport en we moeten dit zo correct 
mogelijk laten verlopen. 

 
 
Hulpinitiator Muaythai - Kickboksen 
 
De cursus start in September. Er zal een toegangstest zijn die iedereen moet 
afleggen, tenzij je over een bruine of zwarte Khan beschikt. 
Formulieren en alle info zullen op de site komen. 
 
Het is NIET de bedoeling om op deze cursus technieken aan te leren. Het is een 
cursus om te leren hoe je les/training moet geven. 

 
 
Risicovechtsportplatform. 
 
De samenwerking met het rvsp loopt door.   
Er  werd voor de alg vergadering een opleiding rond voeding en aftrainen gegeven, 
dit in samenwerking tussen VKBM2O en het RVSP. 
 
De actieve werkgroepen blijven ringartsen, gemeentes, jeugd, andere 
risicovechtsporten (engelse Boks, full contact karate,…)… 
 
Patrick Van Acker heeft een infosessies voor gemeenten. De insteek daar is o.a.: wat 
moet je als gemeente vragen/checken aan de organisator om in je gemeente een 
gala toe te staan. (is doorgegaan in maart te Lokeren). 

 
 
Erkenning bij Vlaamse overheid en BOIC 
 
Erkenning bij de Vlaamse overheid is voor VKBM2O 
Erkenning bij het BOIC is voor BKBM2O 
 
We willen opgenomen worden in de sporttakkenlijst, erkend worden door de Vlaamse 
overheid. 
 

http://www.bkbmo.be/event/open-belgian-youth-championships-muay-thai-te%C3%A0-mechelen
http://www.bkbmo.be/event/open-belgian-youth-championships-muay-thai-te%C3%A0-mechelen
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De criteria waar de sport moet aan voldoen: 
- op een verantwoorde manier sport beoefenen 
- procedure regelement + wedstrijdreglement (apart voor jeugd) hebben 
- olympisch erkend of vertegenwoordigd zijn 
- voldoende groot draagvlak hebben (voldoende leden hebben) 

Kortom, we voldoen met Vkbm²o aan de voorwaarden. 
 
In juni komt de aanvraag voor bij het BOIC (Belgisch en olympisch interfederaal 
Comité) 
In september komt de aanvraag voor bij de Vlaamse overheid  
 
Muaythai is momenteel erkend als olympische sport (voorlopige erkenning) 
De aanvraag tot erkenning bij het BOIC gebeurde op 25/1. 
 
De aanvraag tot erkenning bij het BOIC is sowieso voor BKBM2O als koepel. We 
ontvingen bevestigen van het BOIC dat ze de aanvraag ontvingen en dat ze zal 
besproken worden. 
De positieve uitstraling voor onze sport van erkenning door het BOIC is enorm, we 
hebben er dus alle belang bij om hier echt voor te gaan en ernaar te streven. 

 
 
Jeugdreglement 
 
Deze regels zijn van toepassing vanaf januari 2018. 
 
- Wedstrijden vechten mag vanaf 10 jaar. 
- Bij -12 jarigen is elk hoofdcontact VERBODEN 
- Tussen 12-15 jaar is beperkt hoofdcontact toegestaan 

Op de vraag wat “beperkt hoofdcontact” is kunnen we moeilijk antwoorden. 
Het is “niet voluit gaan op het hoofd” maar dat is natuurlijk subjectief. 

- Educatieve tussenkomst van scheidsrechter. Scheidsrechters moeten snel 
ingrijpen, de partij mag niet te hard worden. Jeugdpartijen moeten technisch 
verlopen. 
- Bij jeugd is 8 tellen NIET mogelijk, wel rustperiode. (educatieve tussenkomst) 
 

 
 
Kledijvoorschriften. 
 
Vanaf februari 2018 is toegestaan: 
 
Voor vrouwen: 

- een sporthoofddoek is toegestaan.  
Deze moet volledig aansluitend zijn (ook rond de nek) 
Deze moet bestaan uit stretch stof 
Deze moet wit zijn 

Een voorbeeld van een toegestane sporthoofddoek is de resporton (zie foto’s) 
www.salamsports.com/resporton 
 
 

http://www.salamsports.com/resporton
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- lange broek en mouwen zijn toegestaan. 
 Deze moet aansluitend zijn 
 Deze moet bestaan uit stretch stof 
 Deze moet wit zijn 
 Lange mouwen mogen de armen bedekken tot aan de polsen 
 Lange broek mag de benen bedekken tot aan de enkels. 

Voor k1 en muay thai moet er over de lange broek een short gedragen worden 
 

 
Indien de dokter het nodig acht mag hij vragen om de hoofddoek af te nemen of dit 
zelf doen om de kamper te onderzoeken. 
 

 

 

- het dragen van harde borstbescherming is verplicht. 
 

 
 
 
 
 
Voor mannen: 

- Bij kickboksen mag er een korte spannende aansluitende broek gedragen 
worden  
  Deze moet aansluitend zijn en mag het been bedekken tot net boven de knie. 
 Deze moet niet wit zijn. 
 Bij  muaythai moet er over de spannende korte broek een muaythai short 
gedragen worden. 

 
De andere geldende kledijvoorschriften blijven hetzelfde, dus geen short met zakken, 
ritsen, knopen, enz… 
Het dragen van een lange spannende broek die de benen volledig bedekt is niet 
toegestaan. 
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VRAGEN VAN DE CLUBS, VARIA: 
 
 
Titels, hoe gaat dat. Wanneer worden ze vrij gegeven, wie mag ervoor kampen 
enz… (vraag van team Hawks) 

- hier bestaat een reglement voor 
- titelverdediging moet binnen het jaar 
- Vlaamse, Belgische, Benelux titels wordt door de federatie beslist. 

Internationale titels heeft de federatie geen zeggenschap in. 
Bij sommige gewichtsklassen is het heel erg moeilijk om 5 winstpartijen te hebben of 
een tegenstander te vinden die er 5 heeft.  

- Uitzonderingen kunnen hierop toegestaan worden. Dien een gemotiveerde 
aanvraag in te dienen bij uw aanvraag. 

 
Toegangstest VTS cursus initiator risicovechtsport (vraag Death Row) 

- Voor deelname aan de VTS cursus initiator risicovechtsport moet je altijd een 
toegangstest afleggen . OOK als je zwarte khan hebt.  
VKBM2O is niet de organisator van deze cursus en heeft hier geen 
zeggenschap over. 

 
WEDSTRIJDKLEDIJ (vraag IFT) 

- Behandeld in de vergadering. Zie bovenstaand punt ivm sporthijab enz… 
 
MMA (vraag Team Topfighter) 

- Vraag ivm dopingcontrole op Cage warriors. 
Deze controles en de eventuele uitspraak, en de gevolgen hiervan, zijn een 
materie van de Vlaamse overheid. VKBM2O is hierin niet betrokken en heeft 
hier niets in te zeggen. De federatie wacht ook op antwoord en een besluit van 
de Vlaamse overheid (NADO) dat we dan moeten respecteren en uitvoeren. 

- Wie nationale coach/verantwoordelijke MMA. 
Momenteel niemand, na navraag in de zaal wil Tommy Depret, Team 
Unbreakable, dit op zich nemen. 

- Wie doet het beheer van titels en titelgevechten bij MMA. 
Daar is momenteel niemand voor, hier moet terug iemand voor gezocht 
worden. 

 
European Beatdown 
Vanaf nu is BKBM2 O geaffilieerd met European Beatdown 
 
Seminaries 
 
10/3 seminarie met Günther Plank voor de scheidsrechters 
31/3 seminarie met Liam Harrison in Gent 
1/4 seminarie met Liam Harrison in Brussel  
1/4 seminarie met Ajarn Pipa in Dilsem stokkem  
 
C Klasse muay thai 
Mag voor een c klasse kamp muay thai toegestaan worden met hoofd en 
elleboogbeschermers? Ja dat mag. 
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Voorweging 

- Voorweging mag alleen bij A gala. Dit moet altijd MET dokter gebeuren. 
- Voorweging voor dubbel gala = dubbel betalen 
- Voorweging BK jeugd. Uitzonderlijk toegestaan wegens de praktische 

implicaties van zo’n grote organisatie. Zonder voorweging is het onmogelijk 
om zo’n groot evenement op een verantwoorde manier te laten doorgaan. Zie 
hoger in dit verslag 

 
Stiptheid trainers 
Trainers moeten tijdig aanwezig zijn bij een kamp. Dit blijkt vreemd genoeg moeilijk 
voor sommigen. 
 
Opleiding officials 
In september is er normaal gezien een opleiding voor officials. Mensen die official 
willen worden of de cursus willen volgen, dienen contact op te nemen met Swa 
Corremans of info@bkbmo.be 
 
Wie mag een gala organiseren 
In principe zijn de clubs de promotors 
Als iemand zonder club een gala wil organiseren moeten ze dit aanvragen en ervoor 
betalen. 
Er moet gekeken worden naar overlap van data en locaties. Als de data 
overeenkomen moeten de gala’s geografisch ver genoeg uit elkaar liggen. 
 
Matchmaking 
Hou bij matchmaking ook rekening met voorgeschiedenis en de mensen die kampers 
meebrengen. Dit om conflicten te voorkomen. 
 
Graduaties Muaythai (Khan commissie) 
Olaf Beckers is verantwoordelijke voor de Khan Commissie. Andere leden zijn Marc 
Debois en Sandu Viziru. 
 
Beschermingen BK Jeugd 
Beschermingen worden voorzien door de organisatie. Persoonlijke bescherming 
zoals kruis-, borst- ,tand-bescherming moet natuurlijk door de kamper zelf voorzien 
worden. 
 
Clubs BRUKBM2O 
Er zijn 11 clubs met alles in orde, zij zijn aangesloten bij VKBM2O 
Er zijn nog een aantal aanvragen van Brusselse clubs voor aansluiting die nog niet in 
orde zijn. 
 
Gala’s BXL 
Ook voor de gala’s in Brussel bekijken we of er geen overlap is qua data en locatie. 
Dit doen we sowieso nationaal voor BKBM2O. Dit is ook afhankelijk van de 
beschikbaarheid van de refs. 
 
 
HERINNERING: 
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Clubs dienen iedereen die traint of lesgeeft aan te sluiten bij VKBM²O vzw. 
Clubs die hier niet mee in orde zijn zullen vanaf 2019 niet meer aangesloten 
worden. 
 
Hou rekening met de wachttijd alvorens men mag deelnemen aan wedstrijden 
(zie licentie). 
 
Als coach-trainer-begeleider op een gala dien je steeds uw geldige licentie bij 
te hebben, en bij een controle door de officials dien je dit spontaan te tonen. 
Indien je hierover niet beschikt ben je geen lid en mag je dus ook niet aan de 
ring staan als coach. 
 
 
 
Voorzitter 
VKBM²O vzw 
Patrick Van Acker 


