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INLEIDING

2 Inleiding
In 2009 werd een expertencommissie risicovechtsporten opgericht om de minister te adviseren over
risicovechtsporten. In december 2010 diende de expertencommissie een eerste voorstel van generieke
richtlijnen in bij de minister. Deze generieke richtlijnen hebben tot doel enerzijds de sportverenigingen
die risicovechtsporten organiseren duidelijkheid te geven hoe zij kunnen beantwoorden aan het
decreet van 13 juli 2007 inzake Medisch en Ethisch Verantwoorde Sportbeoefening en anderzijds de
Vlaamse overheid concrete normen te geven die haar toelaten de verplichtingen te toetsen die deze
sportverenigingen hebben om de medisch verantwoorde sportbeoefening voor de sporter te bewaken.
Om het voorstel met generieke richtlijnen succesvol te kunnen implementeren en te werken naar een
kwaliteitsverbetering en optimalisering van de organisatie van vechtsporten in Vlaanderen, is het
belangrijk dat de vechtsportsector zelf gehoord en betrokken wordt. Om die reden werd op 9
december 2011 in de boksclub ‘Golden Gloves’ in Gent een rondetafelconferentie rond vechtsporten
in Vlaanderen georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers uit relevante sectoren, alsook beleidsmakers
op diverse niveaus, samen konden nadenken over de organisatie van vechtsporten in Vlaanderen. Aan
de conferentie kon echter enkel deelgenomen worden op uitnodiging. Door de ervaringen, knelpunten,
noden, verwachtingen en visies van relevante betrokkenen op te lijsten, werd meer inzicht verworven
in de specifieke problematiek waarmee de vechtsportsector in Vlaanderen geconfronteerd wordt.
Gedurende het project werden verschillende fasen doorlopen. In een eerste fase werd de
rondetafelconferentie voorbereid. Dit hield ondermeer het volgende in:
- Oprichting van en overleg binnen een stuurgroep;
- Inventarisering van de Vlaamse vechtsportsector:
o Documentanalyse (verslagen expertencommissie, relevante decreten, buitenlandse
regelgeving, …);
o Situering van de vechtsportsector in Vlaanderen met een overzicht van de
vechtsportstructuren;
o Analyse participatiegegevens (Bloso + erkende sportfederaties die vechtsporten
aanbieden, maar waarvan Bloso niet beschikt over gedetailleerde informatie, zoals
Vlaamse Vechtsport Associatie, ABC Vlaanderen, Vlaamse Boksliga);
- Bevraging van bevoorrechte getuigen:
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1.
2.
3.
4.

Marc Van der Beken
Dirk De Mits
Jef Heylen
Peeter Boone

5.
6.
7.
8.
9.

Marc Van Stiphout
Patrick Van Acker
Bart Vanreusel
Daniella Somers
Ludo Bellemans

Kabinet van Vlaamse minister van Sport
Voorzitter expertencommissie risicovechtsporten
Lid expertencommissie risicovechtsporten
Trainer MMA/thaiboksen + dokter in geneeskunde + lid
expertencommissie risicovechtsporten
Secretaris-generaal Vlaamse Vechtsport Associatie
Voorzitter Vlaamse Vechtsport Associatie + VKBM²O
Voorzitter Vlaamse sportraad
Trainster kick-/thaiboksen
Expert risicovechtsporten + voorzitter Vlaamse Vechtsport
Associatie

INLEIDING
10. Danny Daem
11. Milan Somers (NL)
12. Eric Lagendijk (NL)
13. Koen Muhlradt (NL)
-

Expert in verscheidene vechtsporten
Expert Nederland - Nederlands Instituut voor Vechtsport en
Maatschappij
Expert Nederland - DSP-groep BV
Expert Nederland - NOC*NSF

Opstellen van een gestructureerde lijst met topics en bijhorende vragen dewelke gebruikt kon
worden als leidraad tijdens de rondetafelconferentie;
Voorbereiding praktische organisatie rondetafelconferentie (o.m. deelnemers selecteren en
contacteren, locatie zoeken, programma en tafelindeling opmaken, catering en logistieke
ondersteuning voorzien).

In een tweede fase werd de rondetafelconferentie gerealiseerd en kon nadien gestart worden met de
verdere opvolging van het project.
- Verslaggeving van de verschillende tafels werd geanalyseerd en samengevat;
- Op basis van de inventarisatie, de gesprekken met bevoorrechte getuigen en de resultaten van
de rondetafelconferentie werden vaststellingen neergeschreven en werd een voorstel
uitgewerkt van actiepunten en en een eerste aanzet van aanbevelingen met betrekking tot een
Vlaams vechtsportbeleid.
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3 Resultaten
In dit hoofdstuk wordt de meest relevante informatie weergegeven die gedurende het project
verzameld werd. Om dit zo overzichtelijk mogelijk te beschrijven, wordt dit hoofstuk opgedeeld in vier
thema’s:
1. Imago
2. Omkadering en vorming
3. Structuren
4. Varia
Per thema worden eerst de resultaten van de inventarisatie weergegeven, vervolgens de bevraging van
de bevoorrechte getuigen en ten slotte een samenvatting van de resultaten van de
rondetafelconferentie welke tot stand kwam door de verslagen van de verschillende tafels te
analyseren. In deze analyse werden gelijkaardige stellingen geclusterd en bondig samengevat. De
meest representatieve citaten werden in dit eindrapport mee opgenomen ter illustratie en/of ter
aanvulling. Ten slotte dient er nog gesteld te worden dat de samenvatting van de resultaten van de
rondetafelconferentie een algemene weergave is van de resultaten. Het was daarbij niet mogelijk om
een verdere opsplitsing te maken per deelnemende sector die rond de tafel zat.

3.1 Imago
3.1.1 INVENTARISATIE
Populariteit

Om meer zicht te krijgen op het aantal vechtsportbeoefenaars in Vlaanderen werden de
participatiecijfers van erkende en/of gesubsidieerde sportfederatie die één of meerdere vechtsporten
aanbieden, geanalyseerd. Hieruit is gebleken dat het totaal aantal vechtsportbeoefenaars tussen 2002
en 2010 gestegen is (figuur 1). Wanneer een opdeling gemaakt wordt naar de verschillende
vechtsportdisciplines (figuur 2 en 3), dan is voornamelijk het stijgend aantal beoefenaars van kick/thaiboksen in Vlaanderen opmerkelijk (van 783 leden in 2002, naar 4944 leden in 2010) (figuur 3).
Bij onderstaande grafieken dient bovendien opgemerkt te worden dat deze aantallen onvolledig zijn,
aangezien dit enkel vechtsportbeoefenaars betreft aangesloten bij een erkende en/of gesubsidieerde
(vecht)sportfederatie. Om hier meer inzicht in te verwerven is verder onderzoek dan ook noodzakelijk.
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Figuur 1: Totaal aantal vechtsportbeoefenaars in Vlaanderen (enkel van gesubsidieerde en/of erkende
vechtsporten)
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Figuur 2: Evolutie aantal beoefenaars per vechtsport (vechtsporten met een gesubsidieerde unisportfederatie)
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Figuur 3: Evolutie aantal beoefenaars per vechtsport (vechtsporten zonder een gesubsidieerde unisportfederatie)
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Zoals blijkt uit figuur 4, alsook uit eerder onderzoek (Scheerder & Vos, 20101) kunnen vechtsportclubs
omschreven worden als ‘jeugdclubs’. Dit wil zeggen dat een grote meerderheid van de
vechtsportbeoefenaars jongeren zijn.
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volwassenen

Figuur 4: Aantal beoefenaars in 2010 volgens leeftijd gesubsidieerde unisportfederaties

Definiëring risicovechtsporten

Vechtsporten zoals kick-/thaiboksen, MMA, … kunnen geclassificeerd worden onder de naam
risicovechtsporten, aangezien zij beantwoorden aan de definiëring weergegeven in het decreet van 13
juli 2007 inzake Medisch en Ethisch verantwoorde sportbeoefening:
“Risicovechtsporten. De sporten waarbij het via bepaalde technieken is toegestaan
om aan de tegenstander slagen of stoten toe te dienen met de intentie de fysieke of
psychische integriteit van de tegenstander te verminderen (art.2, item 13° van het
decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening).”
Uit gesprekken met bevoorrechte getuigen is gebleken dat de volgende vechtsporten geclassificeerd
kunnen worden als risicovechtsport:
1
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Kick-/thaiboksen
MMA/K1/cagefighting
Boksen
Wushu (Sanda)
Karate (Kyokushinkai)
Ju-jitsu (Brazilian Ju-jitsu)
Taekwondo (bij één bepaalde techniek, namelijk met een achterwaartse trap naar het hoofd, is
KO toegestaan)
Krav maga
…??

Scheerder, J., & Vos, S. (2010). Sportclubs in Beeld. Basisrapportering over het Vlaamse Sportclub Panel 2009. Heverlee:
Katholieke Universiteit Leuven.
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3.1.2 VISIES BEVOORRECHTE GETUIGEN
Algemeen

-

Het stijgend aantal beoefenaars van risicovechtsporten in Vlaanderen is een duidelijk gegeven. Een
verbod is evenwel niet aan de orde. Er moet een duidelijke reglementering komen met betrekking
tot het beoefenen ervan en de organisatie van competities. Dit moet in overleg worden opgesteld
met de sector.

Maatschappelijke duiding/perceptie

-

-

-

De bevoorrechte getuigen gaven aan dat er verschillende meningen bestaan over de beoefening
van vechtsporten:
o Voorstanders zien vele mogelijkheden in het aanbieden van (risico)vechtsporten en zijn ervan
overtuigd dat deze een educatief middel kunnen zijn (voor het ontwikkelen van discipline,
respect, waarden en normen, …). Vechtsporten kunnen echter enkel een meerwaarde
opleveren indien de juiste begeleiding en een juiste omkadering aanwezig is.
o Tegenstanders verwijzen ondermeer naar het moreel probleem dat men binnen
risicovechtsporten intentioneel iemand kan verwonden en noemen dit dan ook
maatschappelijk onaanvaardbaar.
In een aantal landen komen risicovechtsporten soms terecht in andere – vaak minder sociaal
aanvaarde – contexten. Zo wordt cagefighting bijvoorbeeld zeer commercieel georganiseerd en is
het vaak verweven met illegale praktijken (waaronder bijv. linken met de porno-industrie). Het is
belangrijk dat risicovechtsporten binnen een sportcontext kunnen worden geplaatst.
In welke mate zijn risicovechtsporten educatief verantwoorde sportdisciplines voor jongeren en
hoe bewaak je dat?

Medisch aspect

-

-

-
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Naast morele bezwaren worden risicovechtsporten omwille van het feit dat men iemand
intentioneel mag verwonden ook vanuit een medisch oogpunt moeilijk aanvaard.
Er bestaat geen eenduidigheid in de verplichte bescherming (bv. wel of geen beschermingshelm,
…). Bovendien bestaan er verschillen in de soort bescherming (bv. scheenbeschermers:
dikke/dunne, …).
Het toezicht op medisch verantwoord sporten is te beperkt. Zo zou bijvoorbeeld iemand die K.O. is
geslagen een tijdje niet meer mogen kampen. Nu kan dit wel. Bovendien kan iemand die geschorst
is bij de ene federatie deelnemen aan competities georganiseerd door andere federaties.
Doping
o De meest voorkomende doping die gebruikt wordt, is vermoedelijk canabis (vraag is evenwel
in hoeverre dit een prestatie-bevorderend middel is).
o Vaak worden de risicovechtsporters te weinig geïnformeerd. Dit komt voornamelijk door een
personeelstekort bij de vechtsportfederaties.
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MOGELIJKE OPLOSSINGEN:
-

Een goede aanpak uitwerken om het toebrengen van letsels zoveel mogelijk te vermijden
o In wedstrijden streng toekijken dat er in categorieën gekampt worden (rekening
houdende met geslacht, leeftijd, ervaring, gewicht, lengte, aantal gevochten kampen)
o Opleidingen organiseren. Trainers informeren (o.a. ook over dopinggebruik)
o Het dragen van bescherming verplichten (zeker bij jongeren) (zie verder)
o Sportmedische keuring verplichten  hoe hoger het niveau  hoe strenger/meer
testen (maar wie financiert?) ((her)oprichten van keuringscentra?)
Een professionele databank ontwikkelen waarbij alle gegevens worden geregistreerd van
(risico)vechtsporters die deelnemen aan competitie. Deze databank zou dan opengesteld
moeten worden voor alle betrokken federaties. Men zou dit tevens kunnen voorleggen aan de
omringende landen teneinde op langere termijn een internationale databank te verwezenlijken.
Specifieke aanpak voor jongeren (dit is voornamelijk van toepassing bij bepaalde
(risico)vechtsporten waar dit tot op heden nog niet het geval is).
o Oefenvormen en kampvormen op jongere leeftijd zouden geen afgeleiden mogen zijn
van de volwassenkampen. Er zouden oefenvormen, reglementering en kampvormen
uitgewerkt moeten worden die aangepast zijn aan de leeftijd. Deze dienen wel toe te
laten dat men enerzijds de technieken kan leren die noodzakelijk zijn om op latere
leeftijd veilig en technisch correct te kunnen kampen. En anderzijds dienen deze
afgeleide vormen de jongeren waarden en normen bij te brengen die men nodig heeft.
o Meer
bescherming:
zoals
zwaardere
handschoenen,
uniformiteit
in
scheenbeschermers, hoofdbescherming verplichten, …

-

-

3.1.3 SAMENVATTING RESULTATEN RONDETAFELCONFERENTIE
Imago/perceptie van vechtsporten

A. Verschillende visies m.b.t. het imago van vechtsporten:
- De meerderheid gaf aan dat vechtsporten een imagoprobleem hebben
 Het imago wordt bepaald door de buitenstaander, door hoe anderen naar jou kijken.
Anderen bekijken je in je extremen. Vechtsporten worden beoordeeld op negatieve
extremen. Het schitterende potentieel van de vechtsporten wordt te weinig naar buiten
gedragen.
-
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Volgens sommigen hebben slechts enkele vechtsporten een slecht imago. Hierbij wordt dan
verwezen naar het verschil tussen traditionele/Oosterse en moderne/Westerse vechtsporten.
 Er is een groot verschil tussen Oosterse vechtsporten die vaak positief worden
weergegeven en Westerse vechtsporten die dan weer meer voor negatieve doeleinden
worden gebruikt.

RESULTATEN - IMAGO
-

Een kleine minderheid gaf dan weer aan dat een positieve evolutie merkbaar is bij de
vechtsporten
 20 jaar geleden leken vechtsporten een gelegenheid waarbij een zootje ongeregeld op
elkaar konden slaan. Nu is dit beeld al meer genuanceerd. De context waarin men de
sport beoefent, is ook heel belangrijk. Er zijn echter nog steeds hardere vechtsporten
zoals MMA die een vrij negatief imago hebben.

B. Tijdens de conferentie verwezen de deelnemers vaak naar de positieve aspecten/functies van
vechtsporten:
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-

Vechtsporten kunnen gehanteerd worden als een middel om te werken met maatschappelijk
kwetsbare jongeren.
 In vechtsporten bestaat er een zekere hiërarchie (piramidestructuur). Je gaat nooit in
tegen diegene die boven je staat. De piramidestructuur zorgt voor een bepaalde
nederigheid, hoffelijkheid en dat is wat wij aanleren. Dat is ook één van de
succesfactoren, in het kader van ‘tijd voor vechtsport’, waar het om draait. Vooral de
jeugd uit de Noord-Afrikaanse landen zijn gewend aan heel veel repressie, aan heel veel
druk van boven af. In Nederland is het heel liberaal. Je mag ‘je’ zeggen tegen een agent,
de schoolmeester, …. De kwetsbare jongeren voelen zich daar vaak ongemakkelijk bij. En
op het moment dat die vechtsporttrainer een beetje die hiërarchie gaat neerzetten, die
ze thuis vanuit hun opvoeding vanuit hun cultuur, gewend zijn, gaat het ineens wel
werken. En op het moment dat een trainer over voldoende capaciteiten beschikt om dat
over te brengen naar aspecten buiten de sport, kan je er heel veel succes mee halen. Zo
zijn we zelf zo ver gegaan dat er bijv. jeugdwelzijnswerkers, …, via die trainer in de club
zijn geraakt en door die trainer wel geaccepteerd werden.

-

Zelf-gerapporteerde positieve effecten
 Vechtsport kan ook gebruikt worden om de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van
jonge mensen te verhogen. Slagen geven en krijgen, hoort nu eenmaal bij het leven. De
maatschappij deinst hier echter voor terug. Nochtans moeten jongeren niet te zacht
behandeld worden en vooral geconfronteerd worden met de soms harde realiteit van het
dagelijkse leven.
 Vechtsport heeft inderdaad een intrinsieke meerwaarde op vlak van
agressieproblematiek, maar los hiervan is de vechtsport op zich zeer opvoedend (‘leren
slagen incasseren’).
 Vechtsporten kunnen helpen bij het kanaliseren van negatieve energie.
 Discipline en respect worden hoog in het vaandel gedragen. Op die manier kan
vechtsport helpen om zich beter te leren beheersen
 Vechtsport zorgt enerzijds dat de atleten individueel fysiek en mentaal trainen, maar
anderzijds trainen ze ook samen waardoor de sport ook een sociale betekenis inhoudt.
Door te werken met partners leren ze van elkaar.
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Redenen van de negatieve beeldvorming/imagoprobleem bij vechtsporten

A. Onwetendheid/onduidelijkheid
Tijdens de rondetafelconferentie kwam vaak naar voren dat het imagoprobleem voornamelijk
veroorzaakt wordt door onwetendheid van buitenstaanders.
 Buitenstaanders weten niet wat bepaalde vechtsporten precies zijn. Bijvoorbeeld boksen is voor
vele mensen gewoon slaan.
 Ze zien het op de eerste plaats niet als sport. De sportieve waarde komt niet op de eerste plaats.
Er is bij de mensen meteen een eerste reflex van onaanvaardbaarheid. Ze zien het enkel als op
elkaar slaan.
Deze onduidelijkheden voor buitenstaanders komen grotendeels door de grote diversiteit in
vechtsporten.
 omdat er zo een kluwen van vechtsporten bestaat, is het als buitenstander moeilijk te vatten
Naast het feit dat er al zoveel verschillende stijlen en disciplines bestaan in vechtsporten, is de
vechtsportsector in Vlaanderen enorm versnipperd.
 De versnippering maakt de vechtsport nog zwakker. Mensen kennen geen verschil meer tussen
de verschillende soorten vechtsporten.

B. Media
Tijdens de rondetafelconferentie werd verscheidene keren aangehaald dat de media mede
verantwoordelijk is voor de negatieve beeldvorming van vechtsporten. Zij brengen vaak enkel
negatieve berichtgeving.
 Niet de vechtsporten zelf vormen het probleem maar wel de manier waarop de media ze
voorstelt. De media zijn sensatiebelust en enkel geïnteresseerd in negatieve, spectaculaire
beelden. Vechtsporten worden zelden positief in beeld gebracht.
 Perceptie in de media: vechter op straat = kickbokser.
 Journalisten gebruiken bepaalde termen die de negatieve beeldvorming in de hand werken.
Wanneer een trap boven de knie wordt gegeven is het een karate trap = meer inzetten op
goede rolmodellen.
 Er wordt opgemerkt dat de rol van de media ook storend is bij andere sporten (voor wat betreft
negatief imago) en dat er dus geen verschil is tussen vechtsporten en andere sporten.
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C. Omkadering
Een aantal deelnemers gaf aan dat ook de omkadering en dan voornamelijk de trainer een grote
invloed heeft op het imago.
 De leerkracht/trainer is mede verantwoordelijk voor het vormen van een imago:
1) De lesgever kan zo handelen dat alles binnen de club moet blijven (anders kunnen ze
vergunning verliezen). Vechtsport telt enkel binnen de club.
2) Een andere optie is dat het allemaal getransformeerd wordt naar de ‘gevaarlijke’
buitenwereld. De buitenwereld is gevaarlijk en wij (vechtsporters) moeten voorbereid zijn.
 Dit laatste kan agressiviteit uitlokken bij de atleten
 Men moet dit probleem eruit halen zodat de media hier niet op kan inspelen

D. Andere
Naast de onduidelijkheden die bestaan omtrent vechtsporten, de negatieve berichtgevingen van de
pers en de soms gebrekkige omkadering, werden nog enkele andere redenen aangehaald die het
negatieve imago van vechtsporten kunnen verklaren:
 Er is een imagoprobleem en dit voornamelijk bij niet-erkende vechtsporten o.m. thaiboksen,
cagefighting, MMA. Door het feit dat ze niet erkend zijn door de overheid, maken ze geen
volwaardig deel uit van sportsector.
 De publieke sfeer tijdens competitie is mee de oorzaak van het slechte imago. De deelnemers
en het publiek moeten ook worden opgevoed. Bij jeugdwedstrijden in karate geldt de regel dat
een supporter die zich onbehoorlijk gedraagt (bv. een ouder die ‘boe’ roept), onmiddellijk wordt
gevraagd de zaal te verlaten.
 Onbekend is onbemind: ouders kiezen voor hun kinderen eerder voor judo dan voor boksen
omwille van het harde karakter van de sport. Eens men de sport beter leert kennen, herzien
sommigen hun mening.
 Hoe langer een sporter in de vechtsport actief is, hoe meer hij geconfronteerd wordt met de
waarden en de normen, hij zal hier dan ook trouwer naar handelen. Bij competitie primeert
echter het behalen van resultaten. Dit is een gevaarlijk aspect en gaat soms ten koste van de
aandacht voor de gezondheid en de waarden.

Gesuggereerde aanpak m.b.t. het imago van vechtsporten

-
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Meer samenwerken tussen de verschillende vechtsportorganisaties waarbij voornamelijk de
gemeenschappelijke en positieve aspecten van vechtsporten benadrukt worden.
 De clubs hebben een sociale meerwaarde, dit moet worden aangetoond aan de buitenwereld.
Wat er achter de schermen (tijdens training) gebeurt, moet getoond worden. De media speelt
echter in op wat er tijdens competitie gebeurt. Hier ziet de atleet er fanatiek uit, lijkt hij
agressief. Tijdens training is dit echter helemaal niet zo.

RESULTATEN - IMAGO
-

Promotie voeren in scholen
 Men zou meer vechtsport moeten aanbieden in scholen. Daar leert een kind de verschillende
sporten kennen. En het zou deze ook een beter beeld geven.
 Vb.: 2 jaar geleden BLOSO sporttak in de kijker Oosterse vechtsporten. Leraars in scholen lessen
gekregen  die brengen dat in de scholen aan de kinderen = vb. van positief naar buiten komen
 alleen positieve reacties gekregen.
 Ook gasttrainingen geven in scholen is een goed promotiemiddel.
 Judobond Nederland brengt goede waarden meer naar voren via onderwijs

-

Soort kwaliteitslabel invoeren, zodanig dat de goede van de minder goede onderscheiden worden
en dat aan de ouders de garantie gegeven wordt dat het beoefenen van een vechtsport in die
bepaalde club op een veilige en verantwoorde manier gebeurt.
 Het zou interessant zijn om voor alle sportclubs in Vlaanderen – België een soort sterrensysteem
te hebben, vergelijkbaar met Michelin sterren. Dit kan men dan via een Vlaamse of federale
website ter beschikking stellen voor bv. ouders, …

-

Zorgen voor goede omkadering en vorming (met specifieke aandacht voor kinderen/jongeren)(zie
ook later)
 Een opleiding is een tool om het imago positief uit te dragen.
 Men zou vechtsporten nog meer moeten aanpassen aan de jongeren. Dit door middel van onder
andere een betere omkadering met behulp van opleidingen, het niet toelaten van supporteren
tijdens jeugdtornooien, …

-

Andere
 Imago opkrikken via Olympische Spelen. Bv. judo: effect dat heel lang heeft geduurd. Dit is
echter niet altijd het geval: Taekwondo in Olympische Spelen  geen Belgisch succes, dus geen
invloed op imago sport.
 Vanuit de sport zelf kan er naar buiten worden getreden door bv. de organisatie van open
vechtsportclubdagen om zo drempelverlagend te werken.
 Ouders uitnodigen om te komen kijken naar training. In Genk wordt op training niet naar het
hoofd geslagen. Ouders meekrijgen en laten zien welke waarden en normen de vechtsport
draagt. Ook de ouders moeten bewust gemaakt worden van de principes van – vooral – ethisch
verantwoord sporten
 Op kinderen focussen: hun de juiste informatie geven, zij zijn de toekomst en zij dragen de sport
uit.
 De vechtsportsector in Vlaanderen beter organiseren (waardoor de erkenning duidelijk is) zou
positief zijn voor de perceptie.

Is (risico)vechtsportbeoefening medisch verantwoord?

-
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Op de vraag of (risico)vechtsporten medisch verantwoord zijn, werd voornamelijk verwezen naar
letsels in andere sporten. Velen vonden dat (risico)vechtsporten geen hoger risico inhouden dan
andere sporten. Ze vinden de beoefening ervan dan ook medisch verantwoord.

RESULTATEN - IMAGO


Er zijn niet uitermate veel kwetsuren, er is natuurlijk wel risico aan gebonden, maar dit is ook
het geval in andere sporten. Vechtsporten houden geen hoger risico in dan andere sporten.
Verzekeringsmaatschappijen hebben alle sporten geklasseerd naar het risico op blessures.
Hieruit bleek dat er in voetbal meer ongelukken voorkomen dan in vechtsporten.

-

Een minderheid was het er echter niet mee eens dat vechtsporten minder letsels veroorzaakt dan
andere sporten.
 De verzekeringsmaatschappijen vinden duidelijk dat vechtsport een hoger risico inhoudt dan
andere sporten door de premies hoger te leggen dan bij andere sporten.

-

Aan één tafel stelde men de vraag of het wel zinvol is om bijvoorbeeld boksen te vergelijken met
andere sporten wanneer het gaat over medisch verantwoord sporten.

-

Heel wat aanwezigen gaven wel aan dat het bij risicovechtsporten belangrijk is om extra aandacht
te hebben voor het medische verantwoord sporten, zowel op training als op competitie.

-

Bovendien werd er naast de problematiek rond letsels ook verwezen naar het feit dat het
ongezond streven naar een bepaald gewicht medisch niet verantwoord is. Dit is wel afhankelijk van
de soort vechtsport, het niveau, de leeftijd.

Gesuggereerde aanpak m.b.t. medisch verantwoord sporten

Ondanks het feit dat meerderen aangaven dat vechtsporten medisch verantwoord zijn, is het toch
opmerkelijk dat verschillende voorstellen gesuggereerd werden om vechtsporten (meer) medisch
verantwoord te maken. Het belangrijkste aspect dat hierbij aangehaald werd, is dat letsels altijd zullen
voorkomen, maar dat men moet streven naar de beste aanpak om letsels te vermijden.
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-

Goede, realistische reglementen opstellen die de veiligheid van de vechtsporters beogen. Hierbij is
o.a. het brengen van éénduidigheid in de verplichte bescherming noodzakelijk.
 Erop toezien dat veiligheidsregels niet overtreden worden.
 Goede bescherming (hoewel er geen eensgezindheid is over het gebruik van een helm,
sommigen zijn voor, anderen tegen)
 Naast bescherming, zou er ook gesteld moeten worden dat bepaalde plaatsen niet geraakt
mogen worden (bv. niet onder de gordel en niet op de rug). Bewegingsbeperking is echter niet
altijd mogelijk door de eigenheid van de beweging en van de vechtsport.

-

Zorgen voor een goede en degelijk gevormde omkadering
 De meeste kwetsuren gebeuren tijdens de training. Er zijn clubs met veel regels en er zijn clubs
met nauwelijks regels en veel cinema! Het belangrijkste zijn begeleiding en omkadering, vooral
op training!
 Vechtsporten laten plaatsvinden onder gecontroleerde omstandigheden, een goeie vorming
voorzien voor de omkadering en een goeie screening uitvoeren naar sportmedische
geschiktheid.
 Hoe beter getraind, hoe minder risico.

RESULTATEN - IMAGO

-

Sportmedische keuring bij vechtsporters verplichten (niet enkel een ‘doktersbriefje’)

-

Anti-dopingbeleid: preventie en controle
 De huisartsen moeten beter geïnformeerd worden i.v.m. toestemmingen wegens
therapeutische noodzaak en dopingproblematiek.
 er moet meer rechtlijnigheid komen tussen Vlaanderen en Wallonië (te veel controles in
Vlaanderen – geen in Wallonië).

-

Het invoeren van één wedstrijdboekje (federatieoverschrijdend)
 Er moet één “boekje” bestaan voor ‘de vechtsporter’ en gegevens kunnen op de SIS-kaart
komen bijvoorbeeld.
 Het is wel belangrijk dat de maatregelen die door de overheid worden opgelegd, gecoördineerd
worden. Bijv. het “boekje”. Iemand wordt in een bepaalde club, in een bepaalde vechtsport
“geschorst” en mag – medisch gezien – niet meer vechten, maar dit kan onmogelijk
gecontroleerd worden in een andere club en andere vechtsport. Dus daar kunnen ze gewoon
verder kampen. Men spreekt al langer dat er één boekje moet worden opgesteld.
 Het moet internationaal verplicht worden.

-

Andere:
 Er is kwaliteitscontrole nodig, kwaliteitslabel
 Perfecte instapsport = judo, niet direct een full contact beoefenen. Kinderen moeten klaar zijn
qua motoriek en inlevingsvermogen om bepaalde risicosporten te doen.
 Evenwaardige kampen organiseren (ongelijke kampen verbieden)
 JONDEREN: Een echte bokswedstrijd is niet verantwoord op jonge leeftijd. Men zou hier
aangepaste tornooien moeten voorzien. Bijvoorbeeld een tornooi met enkel technische
aspecten.

Is (risico)vechtsportbeoefening ethisch verantwoord?

De vraag of vechtsportbeoefening ethisch verantwoord is, werd niet aan iedere tafel specifiek
besproken, maar kwam min of meer al ter sprake bij het imago van vechtsporten. Gezien het respect,
de discipline, … die geëïst worden van de vechtsporters is men het over het algemeen eens dat
vechtsporten ethisch verantwoord zijn.
-
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Wat betreft het medisch verantwoord sporten is er een verschil met andere sporten, maar voor het
ethische verhaal is er geen verschil.
Bij weinig sporten zijn respect, discipline, waarden zo belangrijk als in de vechtsporten.

RESULTATEN: OMKADERING & VORMING

3.2 OMKADERING EN VORMING
3.2.1 INVENTARISATIE
-

-

Opdat vechtsporten een meerwaarde kunnen opleveren, is het noodzakelijk om een
kwaliteitsvolle omkadering en vormingsaanbod aan te bieden.
Uit een kleinschalig onderzoek bleek dat bij 58% van de bevraagde federaties (erkende en/of
gesubsidieerde (vecht)sportfederaties) het geen vereiste is om een erkend trainersdiploma te
bezitten om een vechtsportclub op te richten.
Het huidige vormingsaanbod ziet er als volgt uit:
o Erkende opleidingen georganiseerd door VTS. In tabel 1 wordt het huidig
opleidingsstramien van VTS per vechtsport weergegeven. Hieruit blijkt dat voor
risicovechtsporten, wushu en boksen enkel een initiatorcursus aangeboden wordt.
o Erkende opleidingen georganiseerd door federaties.
o Niet-erkende opleidingen georganiseerd door federaties.

Aspirantinitiator

Initiator

Judo

x

Karate

Trainer B

Trainer A

x

x

x

x

x

x

x

Taekwondo

x

x

x

Ju-jitsu

x

x

x

Schermen

x

Wushu

x

Aikido

x

Boksen

x

Risicovechtsporten

x

Instructeur B

x

x

x

Tabel 1: Huidige opleidingsstramienen aangeboden door de Vlaamse Trainersschool (VTS)
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3.2.2 VISIES BEVOORRECHTE GETUIGEN
-

Momenteel is de VTS-opleiding rond risicovechtsporten onvoldoende uitgebouwd. Tot op
heden bestaat er enkel een cursus initiator in de risicovechtsporten, maar geen trainer A of B.
Bovendien vinden verscheidenen de cursus initiator risicovechtsporten te algemeen. Er is nood
aan een meer sportspecifieke aanpak (voornamelijk m.b.t. kick-/thaiboksen).
Vanuit de sector zelf worden al enkele cursussen georganiseerd (VKBM²O). Dit kan echter enkel
gebeuren op vrijwillige basis, gezien het beperkt aantal middelen.

MOGELIJKE OPLOSSINGEN:
-

Meer laagdrempelige cursussen/ workshops organiseren.
Opleidingen voor verschillende betrokkenen voorzien: trainers, begeleiders, scheidsrechters,
promotors/agenten, ringartsen, …
Men zou voornamelijk jongeren of jongvolwassenen moeten aanmoedigen tot het volgen van
opleidingen aangezien zij de toekomst zijn.
Men dient trainers bewust te maken van de verantwoordelijkheden die ze moeten opnemen.
Zeker wanneer men werkt met kinderen aangezien deze zelf nog geen verantwoordelijkheid
kunnen nemen.

3.2.3 SAMENVATTING RESULTATEN RONDETAFELCONFERENTIE
Wat is omkadering?

-

De uitgebreidheid van de omkadering is afhankelijk van de context
 Kinderen: vakkundig expert, lesgever, …
 Topsport:
psychologische,
medische
bijstand,
paramedische
begeleiding,
sportwetenschappelijke kennis
 Ook de federatie, scheidsrechters, toezichthoudende artsen, keuringsartsen horen bij de
omkadering. Veel meer dan enkel de trainer. En in de breedste zin horen ook de ouders en de
overheid hierbij.

Problemen m.b.t. omkadering en vorming

A. Gebrekkige ondersteuning (financiële)
-
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In Vlaanderen komt het initiatief voor het aanbieden van cursussen van het Bloso (Vlaamse
Trainersschool) en is dit gecentraliseerd. In Wallonië en Nederland gebeurt dit door de federaties
zelf, met enkel een minimale ondersteuning. Dit heeft als nadeel dat enkel de grotere federaties zich
goed weten te organiseren. Ten opzichte van Nederland en Wallonië is er in Vlaanderen dus een
surplus, doch de samenwerking tussen uni- en recreatieve sportfederaties kan nog veel beter. Indien
er behoefte is aan opleiding, stelt de federatie een vraag en biedt de VTS ondersteuning waar

RESULTATEN: OMKADERING & VORMING

-

mogelijk (afhankelijk van mensen en middelen), maar voor een nog betere sportpedagogische
omkadering is de VTS momenteel onderbemand.
Momenteel moet men te veel beroep doen op het vrijwillig engagement.
Gebrek aan financiële middelen en personeel. Voor het opstellen van een goede cursus dient men
niet enkel de kennis te hebben over de sport, maar dient men ook over het talent te beschikken om
het goed te verwoorden. De geschikte persoon heeft het meestal te druk, of moet zijn aandacht
over te veel projecten verdelen. Er is ook te weinig geld voor het organiseren van opleidingen, voor
de trainers zelf, en het opstellen van cursussen. Dit laatste is bijna een voltijdse opdracht.

B. Tekorten in de VTS-opleidingen
-

Inhoudelijke terkorten
 Pedagogisch didactisch wordt er te weinig nadruk gelegd
 Stukje sociale vaardigheden wordt aangeraakt, maar onvoldoende
 Onvoldoende aandacht voor het ethisch verantwoord sporten

-

Te weinig betrokkenheid van vechtsportexperten
 Het algemeen gedeelte VTS is goed. Het sportspecifieke gedeelte moet uit de federaties komen.
Dit is vaak veel minder omdat men de juiste mensen moet vinden die dit tegen een lage
vergoeding willen doen. De Vlaamse overheid zou hierin steun moeten geven. Per denkcel
zouden er bijvoorbeeld enkele mensen aangesteld moeten worden die zich alleen bezig houden
met de cursus.

-

Onvoldoende laagdrempelig
 Het algemeen gedeelte van de cursussen is vaak te moeilijk voor mensen die niet hoog
geschoold zijn. Dit schrikt de mensen vaak af.

-

Problemen specifiek m.b.t. risicovechtsporten
 Te weinig vechtsportgericht of te weinig specifiek voor een bepaalde vechtsport (enkel voor
judo en karate bestaan specifieke opleidingen tot niveau trainer A en B);
 Het aanbod van VTS voor kick-/thaibokstrainers is onvoldoende gekend
 De trainers zijn niet allemaal opgeleid, maar wij (ABC Kickboksen) kunnen niet terecht bij VTS.
Er zijn veel mensen die er buiten vallen, buiten het aanbod en ook buiten de term
risicovechtsporten.
Andere
 VTS koppelt de opleidingen aan de sporttakken, maar dat moet niet per se. Een cursus zoals
bijvoorbeeld ‘bewegingsanimator’ kan perfect georganiseerd worden binnen de context van
vechtsport.

-

C. Iedereen kan een club oprichten
Bij de meeste erkende en gesubsidieerde unisportfederaties worden er criteria opgelegd om een
vechtsportclub te mogen oprichten. Bij de andere sportfederaties is dit amper het geval.
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Alvorens verplichtingen op te leggen, dient men de mensen echter wel de kans te geven om de nodige
kwalificaties te behalen.
 Nu kunnen trainers zonder vorming een club opstarten. Dit heeft zijn invloed op het
overbrengen van informatie naar de leden.

D. Problemen met betrekking tot de trainers
Wanneer men spreekt over de omkadering van vechtsporters is de voornaamste persoon de trainer.
Tijdens de conferentie werd verwezen naar het beperkt aantal gekwalificeerde trainers. Hiervoor
werden enkele mogelijke redenen aangehaald:
- Financieel probleem
 Ontbreken van subsidies voor het volgen van opleidingen, wat aanzienlijk de stimulans om
opleidingen te organiseren vermindert.
-

Onvoldoende interesse
 Trainers met jarenlange praktijkervaring zijn niet snel geneigd om een cursus te volgen, laat
staan examens af te leggen.
 Vaak worden ex-vechtsporter trainer omdat ze gezien worden als een voorbeeld. Ze achten het
vaak ook niet nodig om een trainersopleiding te volgen. Zij kunnen misschien wel goed
technisch geschoold zijn, maar dit zegt niets over hun pedagogisch kwaliteiten.

Bovendien werd aan een tafel aangehaald dat trainers A meestal training geven aan de gevorderden,
terwijl de aspiranten aan de jongsten lesgeven. Aangezien het zeer belangrijk is om kinderen op een
veilige en verantwoorde manier een vechtsport aan te leren, zou dit juist omgekeerd moeten zijn. Er
werd dan ook gesuggereerd dat de beste trainers bij de jongsten moeten staan.
Ook anderen gaven aan dat trainers een goede opleiding genoten moeten hebben om kinderen te
mogen begeiden.
 Om kinderen te begeleiden is er nood aan mensen die weten wat begeleiden is. En het zijn
vooral de trainers, coaches die een goede opleiding nodig hebben. Een goede opleiding van
begeleiders, coaches, ouders, e.d. waar wij in Vlaanderen nood aan hebben. En de medische
omkadering daaromtrent.
Het risico bij vechtsportbeoefening schuilt juist in de clubs waar onvoldoende gekwalificeerde trainers
lesgeven.
 Trainers die totaal geen opleiding hebben, vormen een risico voor de vechtsporters
 Er zijn echter nog steeds clubs waarbij men kinderen ongelijk laat sparren: dit is
onverantwoord!
Voor de trainers die een opleiding gevolgd hebben, bestaat er echter nauwelijks of geen opvolging
 Een opleiding geeft geen garantie op veiligheid. Omdat de mensen die de opleiding volgen vaak
niet worden opgevolgd. Er zou vanuit de federaties moeten bijgestuurd worden naar de trainers
toe.
 Na je diploma (trainer) doe je toch wat je wil in de trainingszaal!
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Verder zou de vraag gesteld kunnen worden of een trainer een hoog technisch niveau moet hebben om
les te mogen geven. Aan de tafels waar dit besproken werd, vonden de meesten dit noodzakelijk
(hoewel het wel afhankelijk is van de vechtsportdiscipline). Er werd echter wel aangehaald dat de
technische vereisten om te mogen deelnemen aan een trainerscursus niet té hoog mogen zijn, anders
zouden mensen afhaken.
 Er is wel een hoog niveau nodig want demo’s zijn zeer belangrijk. Ook technische capaciteiten
worden overgenomen door de leerlingen.
 Wanneer bewegingen niet goed uitgevoerd worden, kunnen ze gevaarlijk worden
 Wel is het zo dat cursussen beter toegankelijk moeten zijn ook voor minder goede sporters
anders zal het niveau van begeleiding niet stijgen en wordt verder les gegeven zonder diploma.

E. Problemen met betrekking tot de scheidsrechters
- Er zijn steeds minder mensen bereid om te fungeren als scheidsrechter
 Veel scheidsrechters zijn het beu om uitgefloten te worden.
-

Momenteel bestaan er geen opleidingen voor scheidsrechters, terwijl zij juist beslissend zijn.
 Er moet ook aandacht besteed worden aan de scheidsrechters tijdens wedstrijden. Deze moet
instaan voor het in de hand houden van agressie en het bewaken van de veiligheid. Hij moet er
ook voor zorgen dat hij niet evalueert op wie het hardste trapt, maar wel wie er de beste
techniek uitvoert.

-

Er gebeuren geregeld oneerlijke praktijken
 In Vlaanderen is het ook zo dat de federaties verantwoordelijk zijn voor de scheidsrechters. Dit
kan een risico inhouden, omdat er persoonlijke belangen kunnen spelen. Wanneer dit extern
gecontroleerd wordt, zullen scheidsrechters minder gevoelig zijn voor deze beïnvloeding.

F. Problemen met betrekking tot de medische omkadering
Tijdens wedstrijden is er bij de meeste vechtsporten wel altijd een arts of medische omkadering (EHBOpost) aanwezig, maar zij hebben meestal niet de bevoegdheid om een wedstrijd stil te leggen.
Bovendien werd verscheidene keren aangehaald dat scheidsrechters en trainers onvoldoende op de
hoogte zijn van de medische aspecten verbonden aan vechtsporten.

G. Andere
 Aangezien veel kwetsuren opgelopen worden tijdens de trainingen, is er meer nood aan
omkadering tijdens training.
 Door de versnippering is het zo dat sommige federaties te klein zijn om een kwaliteitsvolle
omkadering te voorzien.
 Vechtsporten binnen recreatieve sportfederaties worden onvoldoende betrokken bij de
opleidingen. Enkel de unisportfederaties worden op dat vlak erkend.
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Gemeenten bieden voldoende laagdrempelige algemene opleidingen aan (wetgeving, bestuur,
verzekering, boekhouding), maar hier is het sportieve bijzaak waardoor de interesse vanuit de
clubs minimaal blijft.

Gesuggereerde aanpak m.b.t. omkadering en vorming

A. Algemeen
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-

Tijdens de conferentie werd verscheidene keren aangegeven dat de federaties zelf
verantwoordelijk zijn voor een degelijke omkadering en vorming.
 De federaties zijn verantwoordelijk voor een kwalitatieve omkadering en aanbod. Het is één van
hun basisopdrachten om voor kaderopleiding te zorgen, het is de verantwoordelijkheid van de
(gesubsidieerde) federatie!

-

Naast de federaties, vinden de deelnemers dat ook de overheid een zekere verantwoordelijkheid
heeft.
 De federatie moet wel voldoende ondersteund worden om ethische (waarden en normen),
sociale en medische aspecten aan te leren. Dit zijn belangrijke pedagogische aspecten. Het
beoefenen van een vechtsport moet de persoonlijkheid van de sporter versterken.
 De overheid moet ten eerste een controlerende rol hebben.
 De overheid zou strenger moeten optreden en gepaste vorming als een verplichting opstellen.
 BLOSO - VTS moet hun rol spelen in de kwaliteitsbewaking van het sporttechnische en
pedagogische aspect. Voor het sportspecifieke deel moet de federatie een grotere rol krijgen.
 De overheid zou moeten investeren in een soort keurmerk dat men aan clubs kan geven die
trainingen aanbieden die medisch en ethisch verantwoord zijn. De omkadering en technische
organisatie zouden hierin ook vervat moeten zitten.

-

Verder werd er gesteld dat men criteria dient voorop te stellen om een vechtsportclub te mogen
oprichten
 Er zou dus een soort van ‘vestigingswet’ ontwikkeld moeten worden, zodanig dat niet iedereen
zomaar een vechtsportclub kan beginnen

-

Deelnemers aan de rondetafelconferentie vonden dat trainers de mogelijkheid moeten krijgen om
zich in te schalen. Aldus zouden er zij-inwegen gecreëerd moeten worden.
 Het is natuurlijk wel moeilijk om iemand die al 30 jaar training geeft even te zeggen dat hij nog
een opleiding/bijscholing moet gaan volgen. De nieuwe trainers sowieso, anderen kan je
misschien een aangepaste opleiding geven, rekening houdend met hun jarenlange ervaring in
de praktijk.
 Je moet mensen kunnen inschalen er moeten zij-inwegen mogelijk zijn, maar het theoretisch
kader is soms te zwaar. Een trajectopleiding, een andere vorm van opleiding.

-

Niet iedereen is het eens dat een gediplomeerd trainer noodzakelijk is in vechtsporten.
 Een trainer moet beschikken over de nodige competenties  belangrijker dan gewoon papier
(diploma) (de federatie moet dan wel een zicht hebben op de noodzakelijke competenties!)

RESULTATEN: OMKADERING & VORMING
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Meer geld inzetten voor het opzetten van meer en een betere opleiding: creëren van extra
functies binnen de federaties (bv. sporttechnisch medewerker), waarbij niet langer een bepaald
diploma doorslaggevend is, maar wel de competentie.

-

Vaak kunnen kleinere vechtsporten nergens terecht om een opleiding te volgen. Om dit te
verhelpen werd gesuggereerd om een vechtsportoverschrijdende opleiding te organiseren.
 Voorstel om een initiator “vechtsporten” te lanceren. Initiator risicovechtsporten bestaat wel al,
maar verscheidene vechtsporten vallen nog uit de boot: Escrima, simla, systema, pencak silat….
 Je kan vanaf een bepaalde module gaan splitsten. Vanaf dan kan meer vechtsportspecifiek
gewerkt worden (praktijk).

-

Ook werd er aangegeven dat men enkele tussenstappen zou moeten voorzien om het
vormingsaanbod laagdrempeliger te maken.
 Soms wordt op eigen initiatief (van een club) een voorbereidende cursus op de opleidingen van
de VTS gegeven. Dit zou vanuit de federatie moeten komen.

-

Enkele keren werd aangehaald dat men meer middelen zou moeten inzetten om een degelijke
omkadering alsook vormingsaanbod te creëren (ook vanuit de federatie) en dat men dit niet steeds
moet uitbesteden aan vrijwilligers.

-

Er werden bovendien enkele suggesties gedaan om de opleidingen voor trainers te optimaliseren
 De basismodules 1 en 2 (trainerscursus) zijn goed en sporttechnisch en pedagogisch voor alle
sporten gelijk. Module 3: moet sport specifiek en praktijkgericht worden ( vechtsport –
risicovechtsport) met meer inbreng van de sportfederaties omdat zij hun sporttak het best
kennen.
 Men zou kunnen samenwerken met Nederland en cursusteksten kunnen overnemen.
 Leren om bv. met jongens om te gaan die in de puberteit zitten. Het is algemeen geweten dat
deze agressiever zijn en men moet dat ook aanvaarden, en leren hoe dit aan te pakken.
 Aandacht hebben voor preventie  vermijden van probleemsituaties door signalen te
erkennen.
 Op een verantwoorde manier les geven binnen risicovechtsporten. Inzichten geven om een
betere en completere trainer te worden.
 In elke cursus zou een deel moeten komen over de gevolgen van een slechte begeleiding.
 Men zou de cursussen aantrekkelijker moeten maken
 Psychomotorische kennis
 Mentale en morele aspect
 Medische basis (fysiek en psychisch)
 Opgelet: Initiatorcursus zit al bomvol. Je moet zien dat het niet ‘oor in oor uit’ wordt door de
overload aan informatie. In hoeverre worden bijkomende modules gevolgd rond specifieke
doelgroepen (bv. rond doelgroepen personen met beperking en senioren?)?

-

Trainers zouden meer bewust gemaakt moeten worden van hun verantwoordelijkheid voor de
veiligheid van de sporters. Tijdens de conferentie werd er het volgende gesteld:

RESULTATEN: OMKADERING & VORMING


-

… Hier moet je echter rekening houden met de commercie. Ieder lid betekent extra geld voor de
sportclub. Men zal dan ook niet geneigd zijn om een sporter na een KO te verbieden nog te
komen sporten omdat men dan ook deze inkomsten kwijt is.

Andere suggesties
 Men moet echter opletten met de eis naar gediplomeerde trainers. Bepaalde nietgediplomeerde trainers zijn ook bekwaam, maar de ouders zouden kunnen commentaar geven
op niet-gediplomeerden.
 De hoofdbevoegde van de sportclub zou een soort van uitbatingsvergoeding krijgen op basis
van de kwaliteit die hij aanbiedt. Een competente hoofdverantwoordelijke is immers uitermate
belangrijk.
 Je moet de bekwaamheid om met kinderen te werken, verworven hebben via een opleiding.
 Er moet iemand inhoudelijk verantwoordelijk zijn (lessen die men aanbiedt, ed.)
 In Nederland is er een soort van permanente evaluatie van de trainers: niet alleen de opleiding
telt maar ook de bijscholingen die men nadien volgt. OPVOLGING

B. Scheidsrechters
- Voorstanders om opleidingen voor scheidsrechters te organiseren
 Er zijn altijd goede en slechte scheidsrechters. Een opleiding zorgt er in het algemeen voor dat
het niveau omhoog gaat.
-

Een kleine minderheid was echter tegen het organiseren van opleidingen voor scheidsrechters
(hoewel hier de bedenking wel gemaakt kan worden dat men naast de opleiding ook de nodige
ervaring dient te hebben om te mogen fungeren als scheidsrechter)
 Een scheidsrechter moet de sport toch kennen, je hebt ervaring nodig (niet ‘even snel’ diploma
behalen). Misschien dat de kwaliteit op het veld (in de ring) wel zal dalen als iedereen die een
diploma kan halen, scheidsrechter kan zijn. We zijn misschien toch beter af met de mensen, die
misschien geen diploma hebben, maar die wel de nodige feeling hebben om de sport in goede
banen te leiden.

-

Vaak werd ook gesuggereerd om in de opleiding voor scheidsrechter extra aandacht te besteden
aan medische aspecten. Hierbij werd echter opgemerkt dat men dient op te letten dat men geen
vals gevoel van veiligheid creëert.
 De bekwaamheid van scheidsrechters om om te kunnen gaan met het medisch risico zou groter
moeten zijn. Voor hen is echter geen opleiding voorzien. Dit is een belangrijk knelpunt
aangezien competitie net een groter risico meebrengt. Scheidsrechters zijn zich vaak niet
bewust van de noodzaak van een gepaste begeleiding.

-

Enkele suggesties om het tekort aan scheidsrechters aan te pakken:
 jongeren stimuleren om binnen club naast sporten zelf scheidstaak op zich te nemen.
 in judo reeds iets dergelijks geprobeerd  weinig succes
 Bij karate en taekwondo is men verplicht om een scheidscursus te volgen om een bepaalde
graad te halen.

-
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-

Andere suggesties
 De scheidsrechter is eveneens heel belangrijk. Vb.: Door bij boksen meer op techniek te letten en
niet te beoordelen op hardheid kan je al een aantal problemen voorkomen.
 Na elke competitie wordt er in de franse boks een evaluatiemoment van de jury en de
scheidsrechters gehouden. Dit verbetert het niveau van de scheidsrechters en jury.

C. Clubbestuurders
Tijdens de conferentie werden ook opleidingen voor clubbestuurders gesuggereerd. Een kleine
minderheid was hier echter niet mee akkoord.
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de overheid zou moet aansturen om bestuurders kwalitatief op te leiden. Als deze
beleidsmakers binnen de club of de federatie niet overtuigd zijn van het belang van vorming en
omkadering van de begeleiders van de sporters, dan staan we nog steeds nergens.
 Het is ideaal om dit na te streven, maar onze bestuurders moeten vooral voor geld zorgen
of een goede boekhouder zijn.

RESULTATEN: STRUCTUREN

3.3 STRUCTUREN
3.3.1 INVENTARISATIE
Vechtsporten op de sporttakkenlijst

-

Boksen: Engels boksen (Olympisch)
Ju-jitsu: duo-games, fighting systems
Judo
Karate: stijl, wedstrijd (non-contact)
Schermen: floret, degen, sable
Taekwondo: stijl, sparring (olympisch)
Wushu
Worstelen: grieks-romeins, vrijestijl
Kendo
Aikido

Organisatie van vechtsporten (met een Vlaamse insteek)

Een vechtsportclub in Vlaanderen kan aangesloten zijn bij een (vecht)sportfederatie dewelke
geclassificeerd kan worden in:
1. Unisportfederaties (erkend + gesubsidieerd + bieden 1 sporttak aan)
2. Recreatieve sportfederaties (erkend + gesubsidieerd + bieden meerder sporten aan, waaronder
vechtsporten)
3. Erkende, maar niet gesubsidieerde federaties
4. Niet-erkende federaties + niet erkende federaties die aangesloten zijn bij een erkende
(vecht)sportfederatie
Een gedetailleerder overzicht van hoe de vechtsportsector georganiseerd is, vertrekkende van het
Vlaamse niveau, is terug te vinden in figuur 5.
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Figuur 5: Schema van de organisatie van de vechtsportsector (vertrekkende van het Vlaamse niveau)
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Visie van de overheid

Langs de ene kant worden er vanuit de sociale sector allerlei initiatieven ondernomen om via
risicovechtsporten mensen te integreren (vechtsporten gebruiken als een middel - het wordt soms
gebruikt als modelprojecten om mensen een nieuwe kans te geven). Terwijl langs de andere kant
risicovechtsporten door de sportsector niet worden erkend (dé sector waar je het in feite zou moet
aanpakken). Risicovechtsporten staan namelijk niet op de sporttakkenlijst, omwille van het feit dat de
Vlaamse Sportraad het beoefenen van een risicovechtsport ethisch en medisch niet verantwoord vindt.
Dit blijkt uit één van de adviezen van de Vlaamse Sportraad (2008): “… Full contactsporten hoeven niet
te worden gestimuleerd, laat staan gesubsidieerd.”
Inmiddels werd een voorstel van generieke richtlijnen in 2011 voorgesteld aan de leden van de
Vlaamse Sportraad. Ze brachten hierover een advies uit waaruit bleek dat ze voorstander zijn van
dergelijke richtlijnen. Bovendien vinden ze dat de beoefening van risicovechtsporten dient te worden
aangepakt: “… Het mag niet verwonderen dat de Vlaamse Sportraad vanuit moreel oogpunt moeite
heeft met risicovechtsporten. Maar ze zijn er nu eenmaal, dus kan men ze beter professioneel
begeleiden en reglementeren.”

Recreatieve sportfederaties

De meeste vechtsporten die op de sporttakkenlijst vermeld staan (zie hoger), hebben een erkende
(uni)sportfederatie. Beoefenaars die zich echter niet kunnen vinden in de reglementeringen van deze
federaties kunnen hieraan ontsnappen door zich aan te sluiten bij een recreatieve sportfederatie
(omnisport). Ondanks het voordeel dat deze sportfederaties vechtsporten aanbieden in een recreatief
verband, heeft het echter vele nadelen:
- Recreatieve sportfederaties worden minder zwaar gereglementeerd dan unisportfederaties.
- Clubs die willen aansluiten bij een recreatieve sportfederatie moeten aan minder criteria
voldoen, vooral wat betreft de specifieke omkadering.
- Het werkt versnippering in de hand (dit blijkt uit figuur 6 en 7)
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Figuur 6: Bij welke sportfederaties zijn de vechtsportbeoefenaars aangesloten? (vechtsporten met een gesubsidieerde
unisportfederatie - 2010)
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Figuur 7: Bij welke sportfederaties zijn de vechtsportbeoefenaars aangesloten? (vechtsporten zonder een gesubsidieerde
unisportfederatie - 2010)
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3.3.2 VISIES BEVOORRECHTE GETUIGEN
Sporttakkenlijst

-

De sporttakkenlijst is een vrij star gegeven. Het is te weinig flexibel en geen goede afspiegeling
van de realiteit. De sporttakkenlijst houdt er geen rekening mee dat de sportsector ontwikkelt.
Op een bepaald ogenblik zou deze lijst wel herzien moeten kunnen worden.

MOGELIJKE OPLOSSINGEN:
De bevraagde bevoorrechte getuigen hadden verscheidene visies omtrent de ideale oplossing voor het
probleem m.b.t. de sporttakkenlijst:
- Afhankelijk van het aantal beoefenaars zou een sport of discipline al dan niet op de
sporttakkenlijst moeten komen of verdwijnen
- Kick-/thaiboksen op de sporttakkenlijst plaatsen
- Risicovechtsporten vermelden als een koepelterm op de sporttakkenlijst en eventueel
benoemen wat hieronder dan verstaan wordt
- Nog algemener: een beleidsoptie zou kunnen zijn om het mogelijk te maken voor de beoefenaars
van alle federaties die aansluiten bij een koepel te laten meetellen om op die manier de koepel
te laten groeien en te subsidiëren. Hierbij pleit men niet voor het verhogen van het aantal
federaties (m.a.w. voor extra te subsidiëren federaties), wel voor het kunnen ontwikkelen van
andere disciplines die in een federatie of een koepel thuishoren. VVA blijft de
vertegenwoordiger, maar moet daarvoor ook zijn subsidies krijgen.

Versnippering van de vechtsportwereld

-

-

De verschillende vechtsportfederaties leggen sterk de nadruk op hoe verschillend ze zijn, ze
zoeken naar verschillen, maar soms beseffen ze niet hoe gelijkend ze zijn. De meeste problemen
waarmee ze te kampen hebben, zijn meestal dezelfde. Daarom zou het beter zijn om de sector te
verenigen in hun gelijkenissen, waarbij ze hun identiteit niet moeten opgeven, maar waarbij ze
beleidsmatig veel kunnen winnen.
In het verleden werd een erkende koepelstructuur opgericht om de kleinere vechtsporten te
bundelen (VVA), maar zij worden niet meer gesubsidieerd omdat ze onvoldoende leden hebben
die een vechtsport beoefenen die vermeld staat op de sporttakkenlijst. Een meerderheid van de
bevoorrechte getuigen gaf aan dat indien risicovechtsporten (in dit geval vnl. kick-/thaiboksen)
opgenomen zouden worden op de sporttakkenlijst, VVA wel gesubsidieerd zou kunnen worden
en op die manier een professionelere omkadering zou kunnen aanbieden.

MOGELIJKE OPLOSSINGEN:
Ook hier hadden de bevraagde bevoorrechte getuigen meerdere visies omtrent de ideale oplossing om
de versnippering tegen te gaan:
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-

-

-

De grotere vechtsporten structureren in een afzonderlijke federatie (m.a.w. de bestaande
situatie m.b.t. unisportfederaties behouden) + de kleinere vechtsporten bundelen in één grote
federatie.
Om de versnippering tegen te gaan en om beleidsmatig zo efficiënt mogelijk te kunnen werken,
zou een koepel ideaal zijn. De overheid moet met één aanspreekpunt kunnen communiceren
voor heel de sector, zodat men overheidsmatig kan aansturen en belonen. Dit zou veel
voordelen kunnen hebben voor de sector zelf. Het is echter een groeiproces en het moet dus
gestimuleerd worden.
In plaats van één koepelfederatie zou men een soort risicovechtsportcommissie kunnen
oprichten die controles uitvoert, de database controleert, toezicht houdt op de licenties …
Een overlegstructuur voorzien om rechtstreeks te kunnen communiceren tussen de overheid en
de sector.
Hoe kunnen de subsidies eerlijk verdeeld worden in een dergelijke koepel? Op basis van een
verdeelsleutel, het aantal leden zou dan de eenvoudigste en meest objectieve norm zijn.
Rol van de overheid:
o In het geval van risicovechtsporten moet de overheid zijn verantwoordelijkheid opnemen.
De overheid moet aansturend en dirigistisch werken om ervoor te zorgen dat er een
(risico)vechtsportbeleid komt. Na verloop van tijd kan men de verantwoordelijkheid
doorgeven aan de federaties, zodat men kan evolueren naar een vorm van zelfregulatie.
Concreet: overheidssturend in begin. Van zodra dit geïnstalleerd is, kan de
verantwoordelijkheid doorgegeven worden aan de sector zelf (federaties). Het is wel
belangrijk dat er één aansprekingspunt is voor de overheid + dat er een permanente
overlegstructuur voorzien wordt (bv. via de expertencommissie risicovechtsporten).
o De overheid zou een project kunnen subsidiëren om de beginfase te overbruggen.

Onafhankelijkheid van lokale overheden

Het decreet m.b.t. sportfederaties werkt van bovenuit, het decreet m.b.t. Lokaal Sport voor Allen
beleid vertrekt van onderuit.
- Positief: dit is bewust een extra subsidiëring. De subsidiëring van de federaties blijft vaak teveel
hangen bij de federaties en stroomt niet door naar de clubs. Dit komt door het feit dat de
grootste kost (70-75%) naar het betalen van professionele krachten gaat binnen de federaties.
Bovendien is het personeel soms meer bezig met regels en competities, dan met het effectief
ondersteunen van een betere clubwerking.
- Negatief: gemeenten hebben de vrijheid om zelf de voorwaarden te bepalen waar clubs dienen
aan te voldoen om subsidies te krijgen. Vaak is het geen vereiste dat men aangesloten dient te
zijn bij een erkende (vecht)sportfederatie. Hierdoor kan het zijn dat lokale sportclubs niet
aangesloten zijn bij een federatie, maar wel middelen ontvangt via het lokaal sport-voor-allenbeleid (wat de versnippering in de hand werkt).
MOGELIJKE OPLOSSINGEN:
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Gemeenten moeten de vrijheid kunnen hebben, maar één criterium zou verplicht opgelegd kunnen
worden, namelijk dat enkel sportclubs subsidies kunnen ontvangen indien ze aangesloten zijn bij een
erkende sportfederatie.

Organisatorisch

Bij vele (vecht)sportfederaties zijn er weinig vereisten om met een (aangesloten) vechtsportclub te
mogen beginnen. Zo kan bijvoorbeeld iedereen momenteel een kick-/thaiboksclub opstarten. Men zou
enkel een khan-graad1 moeten bezitten, maar hier bestaat onduidelijkheid over. Bovendien zegt een
khan-graad niets over de trainerscapaciteiten van iemand. Het is niet omdat je een khan-graad bezit
dat je kwaliteitsvol kan training geven.
Hierbij schuilt het ook gevaar dat men bijvoorbeeld een onervaren beoefenaar laat deelnemen aan een
competitie.
MOGELIJKE OPLOSSINGEN:
-

Voorwaarden stellen, zoals bv:
o Behaalde kwalificaties
o Aantal jaren ervaring
o …

3.3.3 SAMENVATTING RESULTATEN RONDETAFELCONFERENTIE
Versnippering

Versnippering betekent dat heel veel verschillende soorten mensen en groepen zich engageren om een
gelijkaardige soort activiteit te organiseren en te doen. Versnippering betekent ook verankerd zijn in tal
van organisaties en verschillende mensen die hun verantwoordelijkheid opnemen (civiel engagement).
 Er is versnippering binnen de vechtsportsector, maar dit wordt niet als een probleem ervaren.
Elke vechtsport heeft zijn eigen identiteit en spreekt een bepaald publiek aan. Ze streven wel
allemaal naar erkenning.
In de vechtsportsector bestaan er zeer veel verschillende (sub)disciplines die allemaal een andere
richting uit willen. Er is dan ook geen verplichting van een club om zich aan te sluiten bij een erkende
sportfederatie. Alle verschillende disciplines hebben het recht om zich te verenigen (vrijheid van
vereniging), maar het is echter een probleem om er beleidsmatig mee te kunnen werken.
 Er bestaat geen verplichting om aan te sluiten bij een federatie. Hierdoor bestaan er veel clubs
die los van de federatie hun eigen ding doen zonder subsidies te ontvangen, waardoor er een
gebrek aan controle is .

1

Een khan-graad is onderdeel van het gradensysteem binnen Muay Thai en vergelijkbaar met het bandensysteem
in de Japanse vechtsporten.
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Er werden ook enkele problemen aangehaald aangaande de opdeling van uni- en recreatieve
sportfederaties. Unisportfederaties leggen strengere criteria op + aansluiten bij een recreatieve
sportfederatie is doorgaans goedkoper (door lagere kostprijs voor een verzekering).
 Vaak willen clubs niet aansluiten bij een unisportfederatie omdat ze niet willen bijdragen aan de
kosten voor het topsportbeleid.
 De eisen binnen een erkende federatie zijn doorgaans veel strenger dan in de andere (bv voor
het behalen van de zwarte gordel)  door deze hoge eisen sluiten sommigen zich niet aan bij
de erkende federatie en kunnen dan doen wat ze willen.
Momenteel bestaat er geen structuur of opvang voor de risicovechtsporten, terwijl deze wel in de lift
zitten
 Versnippering is een probleem!! Verschillende federaties kunnen dezelfde vechtsport
aanbieden. Er is een restgroep die nergens terecht kan. En federaties die deze vechtsportclubs
die vandaag nergens anders terecht kunnen overkoepelen, worden niet gehonoreerd.
Tot op heden bestaat er bovendien een grote concurrentie tussen de verschillende
vechtsportorganisaties, wat nog een reden is voor de versnippering van de vechtsportsector in
Vlaanderen.

Erkenning/subsidiëring + sporttakkenlijst

Vechtsporten die niet op de sporttakkenlijst staan, krijgen geen subsidiëring en krijgen aldus geen
mogelijkheden om zich optimaal (kwaliteitsvol) te ontwikkelen.
 De sporttakkenlijst is door de sportraad gedefinieerd. Dit legt de federaties op om elkaar te
concurreren. Diegene die er niet op staan kunnen geen aanspraak maken op subsidies. Er wordt
een bepaalde starheid gecreëerd.
 Het huidige systeem met de sporttakkenlijst en erkenningen is een te grote beperking. Deze
regel zou men beter laten vallen, en zich niet langer vasthouden aan de sporttakkenlijst. De
subsidiepot zou ook anders verdeeld kunnen worden, met de toekenning van subsidies op hoger
niveau.
Dit probleem is echter niet uniek voor de vechtsporten
 Dit is een probleem dat vele kleine sporten hebben of ook groepen die zich niet willen
aansluiten/confirmeren bij een bestaande (uni)sportfederatie). Vaak gaat het ook om
persoonlijke belangen/conflicten. Dit is vergelijkbaar met andere sporten.

Gesuggereerde aanpak m.b.t. structuren

-
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Voorstel uitwerken om het probleem met de sporttakkenlijst te aan te pakken
 De sporttakkenlijst was een poging om de vorming van een eigen federatie en het
verkrijgen van subsidies te faciliteren. Het was meer een bestuursvorm. De sporttakkenlijst
is vandaag onderwerp van discussie m.b.t. vechtsporten. Indien de vechtsportsector met
een gezamenlijk voorstel komt, zou dit bespreekbaar moeten zijn.
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-

De verschillende vechtsportorganisaties zouden meer moeten samenwerken (zonder eigenheid
van discipline op te geven). Zeker deze die eenzelfde vechtsport of vechtsportstijl beoefenen.
 Het initiatief “Sporttak in de kijker” heeft in het verleden al aangetoond dat samenwerking
mogelijk is en tot goede resultaten kan leiden. Met het huidige systeem van slechts 1
gesubsidieerde federatie per sporttak is deze samenwerking niet mogelijk. Het komt er dus
op aan de juiste weg te vinden naar de bereidheid en samenwerking te stimuleren. Dit is
goed voor het imago, en kan bovendien ook andere voordelen (bv. tarieven verzekering)
opleveren.
 Overheid zou ervoor moeten zorgen dat ondanks de versnippering ze gaan samenwerken
om erkend te worden.

-

Om de versnippering tegen te gaan en om beleidsmatig zo efficient mogelijk te kunnen werken, zou
een overkoepelende structuur opgericht moeten worden, met voldoende steun van de overheid,
alsook van de sector zelf. Hierbij zal het wel belangrijk zijn dat de eigenheid van de verschillende
stijlen/disciplines behouden blijft, door bv het vormen van clusters, commissies, …
 Er moet een positief stimulerend kader komen, maar het moet wel afdwingbaar zijn.
 Er zou een overkoepelende organisatie moeten ontwikkeld worden.
 Er dient één structuur te zijn, met recreatief luik erin verwerkt. Het kan niet dat federaties
enkel verschillend zijn qua stijl. Eén algemene structuur per sporttak wordt verwacht. Het is
niet zo dat één structuur nodig is voor alle vechtsporten samen, wel echter clusteren.
 Verscheidenheid zal blijven. Alle stukken moeten echter aan elkaar hangen en elkaar
versterken: integratie!
 Een koepel die voldoende ruimte laat voor autonomie (VVA is een mogelijke piste).
 In een koepel kan je nog altijd verschillende commissies (technisch = sportspecifiek) en ook
dezelfde commissies maken (medisch = sporttak overstijgend). Zo hoeft iedere club geen 3
commissies (sporttechnisch, pedagogisch, …) te maken.
 Specifieke ruimte voorzien voor het professionele! Hou dit gescheiden want er zijn andere
belangen tussen recreatief en professioneel.

-

Niet iedereen is echter voorstander van alles onder één structuur te brengen
 Men mag niet focussen op één structuur. De sterkte moet zijn dat men op alle vlakken
actief is.

-

De overheid zal moeten zorgen voor een goede wetgeving. Sommige deelnemers zijn ervan
overtuigd dat enkel dit de zwarte circuits zal kunnen stoppen.
 De vraag kan gesteld worden of de risicovechtsporten zich wel willen organiseren, reguleren
om onder het erkende circuit te vallen van de Vlaamse overheid. Erkend worden door de
overheid, betekent immers ook zich moeten houden aan allerhande regels. Voor de
subsidies moeten bepaalde risicovechtsporten het alleszins niet doen. Ze verdienen genoeg
geld in het commerciële circuit. Dus er zal een goede motivatie gezocht moeten worden om
erkend te willen worden.
 Als je 100.000 euro opbrengst per manifestatie hebt, wil je niets met regulering te doen
hebben.
 Mbt risicovechtsporten: duidelijk definiëren wat sport is en wat spektakel.

RESULTATEN: STRUCTUREN
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Het is moeilijk om zo’n wetgeving/kader in de praktijk om te zetten  indien ze
aangesloten zijn, dan is het OK. Zijn ze dat niet, dan moeten ze worden stopgezet.

-

Zowel de federaties als de overheid moeten hun verantwoordelijkheid nemen. De overheid moet
aansturend en ondersteunend werken, maar in nauw overleg met de sector.
 De overheid kan wel een ondersteunende functie vervullen om de aanpak van de federaties te
stroomlijnen.
 Als ze geen financiële middelen van de overheid krijgen doen ze toch wat ze willen. De teneur is
nu: niet opleggen, maar stimuleren (vanuit de overheid). Als dat niet werkt, dan moet het wel
worden opgelegd.
 Overheid kan sturen, maar iets dat organisch groeit, gaat langer standhouden. Beter faseren en
kleine dingen samen doen, dan kan veel vanzelf komen. iemand moet gangmaker zijn.
 In Vlaanderen heb je VSF  aangewezen om hen in gang te zetten.
 Het opleggen van regels en maatregelen door de overheid is geen goed idee (niet te veel
betutteling). De federaties (ook de niet-erkende) willen als volwaardige gesprekspartner erkend
worden door de overheid en samen afspraken maken over hoe de sector beter te organiseren.

-

Ten slotte werd ook nog gesuggereerd om in de expertencommissie risicovechtsporten een
risicovechtsporter op te nemen.

RESULTATEN: VARIA

3.4 VARIA
3.4.1 VISIES BEVOORRECHTE GETUIGEN
Voorstel Generieke Richtlijnen (VGR)

Het voorstel met generieke richtlijnen blijkt moeilijk implementeerbaar te zijn in de praktijk, wie gaat
dit controleren?
MOGELIJKE OPLOSSINGEN:
- Steun vragen aan de overheid om VGR te implementeren. In eerste instantie zou de overheid
subsidiërend kunnen tussenkomen.
- Andere mogelijkheid is om het VGR effectief te hanteren als een soort richtlijn voor de
verschillende federaties, waarbij deze de vrijheid hebben om de richtlijnen aan te passen,
zodat men het specifiek kan maken voor de betrokken vechtsport. Dit zou dan wel ter
goedgekeuring moeten voorgelegd worden aan bv. de expertencommissie risicovechtsport.
- Ontwikkelen van een soort kwaliteitslabel en dit publiekelijk maken. Op deze manier weten
buitenstaanders welke clubs voldoen aan bepaalde voorwaarden/criteria en welke clubs aldus
op een kwaliteitsvolle manier een vechtsport beoefenen. Mogelijke kwaliteitsnormen (ev.
baseren op VGR):
o Aangesloten bij federatie
o Verzekeringstechnisch in orde zijn
o Al dan niet een jeugdwerking hebben
o Trainers zijn gekwalificeerd
o …

Terminologie

-

-

“Risicovechtsporten” is nu een geijkte term, maar welk merk zou zich op de markt zetten met
“risico” als hoofdterm? Of welke ouder gaat zijn kind toelaten om een ‘risico’vechtsport te
beoefenen?
Op deze manier krijgen de desbetreffende vechtsporten een stempel. Het heeft een negatieve
bijklank.

OPLOSSING
-
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Risicovechtsporten vervangen door vechtsporten (wat ook al voldoende negatief klinkt)
Traditionele vechtsporten = krijgskunsten/Oosterse vechtsporten

RESULTATEN: VARIA

3.4.2 SAMENVATTING RESULTATEN RONDETAFELCONFERENTIE
Doping

Doping is volgens de meeste deelnemers geen groter probleem dan in andere sporten.
 Doping is een probleem van deze tijd, alles moet snel en gemakkelijk gaan. In deze context is
doping in (risico)vechtsporten een even groot probleem als in andere sporten.
Er kwam wel naar voren dat sporters beter geïnformeerd moeten worden over doping (wat wel/niet
toegelaten is).
 De dopingproblematiek moet via opleiding tot bij de trainers komen. (en via de trainers bij de
beoefenaars).
Aan één tafel werd echter gesteld dat doping in vechtsporten toch een groot probleem vormt (groter
dan bij andere sporten)
 Bij vechtsport heb je nog een bijkomend probleem, namelijk het gebruik van verboden
middelen. Zeker bij kickboksen komt dit heel veel voor. Volgens bepaalde onderzoeken worden
er in vechtsporten tot drie keer meer misbruiken vastgesteld. Er is hier dus sprake van zowel een
ethisch als medisch probleem.

Wat vind je van de terminologie/definiëring “(risico)vechtsport”?

Sommigen zien voordelen in de terminologie (verzamelnaam) “risicovechtsporten”, omdat ze op die
manier geclusterd worden en als een blok naar voor kunnen treden, maar de meesten vinden dat dit
het imago niet ten goede komt.
 Mensen aan de tafel van vechtsporten die als risicovechtsport beschouwd worden, willen liever
af van de term aangezien dit de negatieve stereotypering in de hand werkt.
 Algemene tendens: probleem met deze terminologie: elke sport heeft zijn eigen waarden en
regels, en is dus verschillend. Je mag ze dus niet over dezelfde kam scheren. Als je dan toch een
overkoepelende naam wil, noem het dan krijgskunsten.
Aan één tafel werd gesuggereerd om de definitie van risicovechtsporten aan te passen.
 De definitie van (risico)vechtsporten moet worden aangepast (o.m. klemmen en wurgen
moeten worden toegevoegd). De federaties moeten worden betrokken bij het opstellen van de
definitie.
Naast de terminologie/definiëring van risicovechtsporten, vinden sommigen dat de term ‘vechtsporten’
reeds een negatieve bijklank heeft.
 Bij taekwondo willen ze dat de sport niet als een vechtsport wordt gezien, maar wel als een
krijgskunst.
 Je moet beginnen met de jeugd: ik “vecht” niet , ik doe aan sport! Dat is de boodschap. Bij mij in
de club mag het woord vechten niet uitgesproken wordt. Je mag sparren, maar niet vechten.
 De benaming is fout: vechten = associaties met geweld, oorlog en vechten. Alternatief =
contactsporten, krijgskunsten.
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4 Algemene vaststellingen
Op basis van de inventarisatie, de gesprekken met de bevoorrechte getuigen en de resultaten van de
rondetafelconferentie, kunnen de volgende vaststellingen worden gedaan.
ALGEMEEN
- Het totale aantal vechtsportbeoefenaars in Vlaanderen is de laatste jaren gestegen. Dit is
voornamelijk door het toenemend aantal beoefenaars van een risicovechtsport.
- In Vlaanderen bestaan diverse problemen m.b.t. de organisatie van vechtsporten. Deze hebben
betrekking op het imago, de omkadering/vorming en de structuren.
- Zowel de bevoorrechte getuigen als vertegenwoordigers van de vechtsportwereld (door middel van
de rondetafelconferentie) zijn het grotendeels eens over het bestaan en de aard van deze
problemen.
- De problemen met betrekking tot de structuren vormen de voornaamste knelpunten waarmee de
vechtsportsector geconfronteerd wordt. Bovendien liggen deze grotendeels aan de basis van de
problemen met betrekking tot het imago en de omkadering/vorming.
- De rondetafelconferentie leverde een grote eensgezindheid op tussen enerzijds de
vertegenwoordigers van de verschillende vechtsportorganisaties onderling en anderzijds tussen
deze vertegenwoordigers en de aanwezige beleidsmakers.

IMAGO
- Vechtsporten worden vanuit twee perspectieven bekeken:
 Positief: vechtsportbeoefening kan een educatieve meerwaarde bieden, op voorwaarde van
‘correcte’ beoefening.
 Negatief: anderen vinden dat (sommige) vechtsporten niet ethisch en medisch verantwoord
zijn, met verwijzing naar agressie en kwetsuren.
- Sommige Vechtsporten hebben algemeen genomen vaak een slecht imago. Mogelijke redenen
hiervoor zijn:
 de versnippering van de vechtsportsector en de grote diversiteit binnen vechtsporten
waardoor er veel onduidelijkheden bestaan en er veel onwetendheid heerst zowel bij
buitenstaanders, als bij de vechtsportsector zelf (de verschillende vechtsporten weten vaak
weinig van elkaar af).
 negatieve berichtgevingen in de media (waarbij het vaak alleen gaat om sensatie).
 de terminologie: ‘vechten’ heeft een negatieve bijklank, ‘risicovechtsport’ nog meer.
- Een grote meerderheid van de deelnemers aan de rondetafelconferentie vond dat de beoefening
van vechtsport medisch en ethisch verantwoord kan zijn. Er werd aldus door een grote
meerderheid aangegeven dat er voor de meeste vechtsporten, bij correcte beoefening en
omkadering, geen probleem is, maar het wordt wel belangrijk geacht dat er extra aandacht wordt
besteed aan het medisch en ethisch verantwoord sporten bij (risico)vechtsporten.
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OMKADERING EN VORMING
- Het voornamelijk intern vormingsaanbod voor de omkadering binnen vechtsporten is bijna enkel
gericht op trainers, waarbij voornamelijk sporttechnische en didactische aspecten aan bod komen,
en veel minder medische, ethische en pedagogische aspecten. Voor andere participanten in de
omkadering is er zo goed als geen vormingsaanbod.
- Zowel van de overheid als van de vechtsportsector zelf wordt verwacht een taak te vervullen met
betrekking tot het voorzien van een kwaliteitsvolle omkadering en vormingsaanbod.
- Met betrekking tot de omkadering binnen vechtsporten worden de voornaamste problemen
opgemerkt bij de trainers en de scheidsrechters:
A. Scheidsrechters:
 Drie grote problemen zijn: (a) te weinig opgeleid, (b) te weinig in aantal en (c) bij
bepaalde vechtsporten vaak te partijdig. Beoordeling van wedstrijden gebeurt teveel op
technische basis. Ten slotte kan bij bepaalde vechtsporten de wijze van selectie van
scheidsrechters beter.
B. Trainers
 Betreffende de vorming voor trainers is er zowel een probleem omtrent de vraag als het
aanbod:
o Vraag: Er bestaat te weinig interesse/motivatie van trainers om een vorming te
volgen, omdat er zo goed als geen incentives zijn.
o Aanbod:
‹ Het vormingsaanbod van bepaalde vechtsporten is onvoldoende
toegankelijk:
- Door de versnippering, alsook de diversiteit in vechtsporten zijn
sommige vechtsportstijlen en -disciplines te klein waardoor hiervoor
geen vormingsaanbod bestaat.
- Het aanbod is onvoldoende laagdrempelig voor laaggeschoolden en
allochtonen.
‹ Onvoldoende financiële ondersteuning van de overheid om een
kwaliteitsvol vormingsaanbod te voorzien (hierdoor moet men teveel
beroep doen op vrijwilligers wat soms ten koste gaat van een kwaliteitsvol
vormingsaanbod)
 Weinig (vecht)sportfederaties stellen voorop dat men een gekwalificeerd trainer moet
hebben vooraleer men een club mag oprichten. Hierbij schuilt het gevaar dat
vechtsportbeoefenaars getraind kunnen worden door onvoldoende gekwalificeerde
trainers, waardoor de veiligheid van de beoefenaars niet gevrijwaard kan worden.

STRUCTUREN
- In Vlaanderen bestaan veel vechtsportstijlen en - disciplines die allemaal een andere richting uit
willen. Hierdoor zijn er veel verschillende vechtsportorganisaties en is de vechtsportsector
versnipperd. De versnippering van de vechtsportsector in Vlaanderen duidt er enerzijds wel op dat
verschillende mensen hun verantwoordelijkheid opnemen, maar zorgt anderzijds voor:
 Onduidelijkheid, verwarring en onbeheersbaarheid
 concurrentie tussen de verschillende vechtsportorganisaties,
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-

-
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 moeilijke controle van de vechtsportwereld vanuit de overheid,
 verlies van kwaliteit
 problemen rond imago en omkadering/vorming (zie hoger).
Er bestaan tegenstrijdigheden met betrekking tot het overheidsbeleid tegenover
risicovechtsporten.
 Enerzijds staan de meeste risicovechtsporten niet vermeld op de sporttakkenlijst, waardoor
men geen aanspraak kan maken op subsidies vanwege de overheid, wat wordt gezien als
negatief voor de ontwikkeling van een kwaliteitsvol en professioneel georganiseerd aanbod.
 Anderzijds worden sommige van deze risicovechtsporten in het kader van specifieke
participatieprojecten wel betoelaagd door de overheid (bv. proeftuinen participatiedecreet).
Erkenning- en subsidiëringsnormen zijn te hoogdrempeling.

BIJLAGE

5 Bijlage
5.1 Planning rondetafelconferentie (9 december 2011)

10.30u

12.00 – 13.00
13.00 – 13.30

13.35 – 14.20
14.20 – 14.30
14.30 – 15.15
15.15 – 15.25
15.25 – 16.10
16.10 – 16.20
16.20 – 17.00
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Wat?
Briefing verslaggevers + moderatoren

Ontvangst deelnemers
13.00 - 13.05: Verwelkoming
13.05 - 13.10: Situering RTC + expertencommissie
13.10 - 13.30: Toelichting situatie Nederland
13.30 - 13.35: Toelichting sessie 1
Interactieve brainstorming - SESSIE 1 - IMAGO
Toelichting sessie 2
Interactieve brainstorming - SESSIE 2 – OMKADERING & VORMING
Toelichting sessie 3
Interactieve brainstorming - SESSIE 3 - STRUCTUREN
Slotwoord (Philippe Muyters) + voorstelling boek
RECEPTIE
Deelnemers kunnen boek afhalen aan het onthaal

Wie?
Verslaggevers:
1. Rein (vub – sbma)
2. Zeno (vub – sbma)
3. Ellen (vub – sbma)
4. Hebe (vub – sbma)
5. Heidi Colsoul (CSJM)
6. Tom De Boeck (CSJM)
7. Cynthia Rosseneu ( VUB)
8. Charlotte Mensaert (UGent)
9. An De Cock (K.U.Leuven)

Moderatoren
1. Marc Van der Beken
2. Marc Theeboom
3. Dirk De Mits
4. Jef Heylen
5. Geraldine Mattens
6. Nancy Barette
7. An Vermeersch
8. Jan Van Gestel
9. Peter Clarijs

- Marc Van der Beken
- Dirk De Mits
- Ester Wisse (programma ‘Tijd voor vechtsport’) + Yusuf Celik (NIVM)
- Marc Theeboom
Marc Theeboom
Marc Theeboom
Philippe Muyters
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5.2 Vragen voorgelegd aan de deelnemers
5.2.1 Sessie 1: imago
Huidige situatie/probleem?

-

Vind je dat er een imagoprobleem is m.b.t. vechtsporten? Wat is de reden van dit probleem?
Is de beoefening van (risico)vechtsporten medisch verantwoord?
Is de beoefening van (risico)vechtsporten ethisch verantwoord?

Hoe aanpakken?

-

Wat moet er gebeuren om het imago van vechtsporten te verbeteren?
Welke voorwaarden/regels moeten er vooropgesteld worden opdat vechtsporten medisch en
ethisch verantwoord gebeuren? En specifiek m.b.t. jongeren?

5.2.2 Sessie 2: omkadering & vorming
Huidige situatie/probleem?

-

Is er een probleem m.b.t. de omkadering en vorming in vechtsporten in Vlaanderen?
Welke factoren verhinderen een optimale begeleiding? Wie is daar verantwoordelijk voor?

Hoe aanpakken?

-

Welke soort opleidingen zouden er moeten zijn + voor wie?
Wie is er verantwoordelijk voor het aanbieden van een kwaliteitsvol vormingsaanbod en
omkadering?
Moeten risicovechtsporten beter omkaderd worden dan vechtsporten? Moet er een extra
inspanning geleverd worden voor risicovechtsporten?

5.2.3 Sessie 3: structuren
Huidige situatie/probleem?

-
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Is er een probleem omtrent de organisatie van vechtsporten in Vlaanderen?
Wat is de reden van dit probleem?
Is dit probleem specifiek m.b.t. vechtsporten of stelt dit zich ook in andere sporten? Heb je de
indruk dat vechtsporten anders georganiseerd zijn dan andere sporten?

BIJLAGE
Hoe aanpakken?

-

Hoe kan de organisatie van vechtsporten in Vlaanderen geoptimaliseerd worden?
Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de organisatie van vechtsporten in
Vlaanderen?

5.2.4 Reservevragen
-
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Vormt doping een extra probleem in de vechtsporten?
Wat vind je van de terminologie “risicovechtsport”?

BIJLAGE

5.3 Deelnemerslijst
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Naam

Voornaam

Functie

Organisatie

1

Augustus

Jos

Voorzitter Raad van Bestuur

Vlaamse Karatefederatie

Tafelnummer
1

2

Bellemans

Ludo

Voorzitter

VVA/Eurobudo

6

3

Blijd

Carl

Expert

Nederland

8

4

Bloem

Jan

Expert

Nederland

5

5

Bonamie

Griet

Karate

DSKO - VTS

8

6

Boone

Peter

Arts/Lid

Expertencommissie risicovechtsporten

3

7

Bossaerts

Nicole

Raadgever sport

7

8

Buyse

Luk

Arts/Lid van het kernbestuur SKA

9

Celik

Yusuf

Expert

Kabinet van Vlaamse minister van Sport
Werkgroep van Sport-en Keuringsartsen, Vlaamse
Vereniging
voor
Sportgeneeskunde
en
Sportwetenschappen
Nederland

10

Chellak

Rachid

Projectmedewerker vecht & dans

6

11

Claus

Christine

Secretaris-generaal

12

Clough

Stanley

Voorzitter

Jes vzw
Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd,
Sport en Media
Vlaamse boksliga

13

Cools

Sophie

Directeur sport

7

14

Cooman

Hans

Coördinerend arts/Lid

15

Corremans

François

Hoofdofficial

Vlaamse Sportfederatie
Team Medisch Verantwoord Sporten (CJSM) en
Expertencommissie risicovechtsporten
BKBMO

16

Cox

Tony

Medisch expert + project Opboksen

17

De Block

Marc

Vice voorzitter - Secretaris

ABC Vlaanderen - WAKO Belgium

8

18

De Clercq

Hedwig

Secretaris-generaal

Vlaamse Karatefederatie

7

19

De Coorde

Kris

Sporttechnisch coördinator FROS

FROS

9

21

De Meyer

Steven

Coordinator strategische cel

Stad Antwerpen

7

22

Dingemans

Walter

Coordinator sportclubondersteuning

Stad Antwerpen

8

23

Dom

Els

Coördinator topsport

Vlaamse judofederatie

1

24

Dom

Leen

Sporttechnisch coördinator

Vlaamse Judofederatie

5

7
1

5
9

8
1
9
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25

Dortants

Marianne

Expert

Nederland

2

26

Eliaerts

Paul

Afdelingshoofd sportkaderopleiding

Bloso - VTS

4

27

Firens

Hubert

Ligatrainer

6

28

Fontenelle

Etienne

Boxe française

29

Foulon

Xavier

Bestuurslid Raad van Bestuur

Vlaamse Boksliga
AISF - Interfédérale du sport Francophone en
Wallonie
Vlaamse Schermbond

30

Ghelen

Patrick

Directeur

Team Medisch Verantwoord Sporten (CJSM)

6

31

Goemaere

Nick

Sporttechnisch coördinator

Vlaamse Ju-jitsufederatie

8

32

Goubert

Geert

Lid

Vlaamse Sportraad

5

33

Grommen

Steve

Voorzitter

Vlaamse Taekwondo Bond

2

34

Hendrickx

Stefan

Bestuurslid

International Taekwon-do Federation Vlaanderen

6

35

Herregodts

Niels

Bestuursleden

Vlaamse Wushu Federatie

4

36

Huysman

Danny

Hoofdscheidsrechter

BKBM²O

4

37

Jadot

Caroline

Raadgever

Cel Sport van Minister Antoine

6

38

Lambrix

Josse

Vicevoorzitter

BVLO

4

39

Leijssen

Joke

Sporttechnisch coördinator

Sporta-federatie

6

40

Maes

Christiaan

Voorzitter

Vlaamse kendo iaido jodo federatie vzw.

3

41

Manghelinckx

Patrick

Directeur

5

42

Medaerts

Sylvie

Chargée de communication

43

Munter

Sebastian

44

Muyters

Philippe

45

Pauwels

Paul

Expert
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
Ju jitsu

JES vzw
AISF - Interfédérale du sport Francophone en
wallonie
Nederland

DSKO - VTS

4

46

Plasmans

Ellen

Denkcelsecretaris vechtsportopleidingen

Vlaamse Trainersschool

2

47

Rogmans

Benny

Voorzitter MMA

BKBM²O/ VKBM²O

3

48

Schouterden

Nele

Sporttechnisch coördinator

Vlaamse Schermbond

4

49

Smets

Pieter

Projectverantwoordelijke vecht & dans

Jes vzw

3

50

Somers

Daniella

Expert - VKBMO

51

Termont

Koen

Denkcelcoördinator vechtsportopleidingen

2
2

5
7

8
Bloso - Vlaamse Trainersschool

9
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52

Van Acker

Patrick

Voorzitter

VVA/VKBM²O

7

53

Van Campenhout

Patrick

Bestuurder BOIC + wushu

BOIC

2

54

Van Campenhout

Jeroen

Bestuurslid

Vlaamse Wushu Federatie

3

55

Van De Wiele

Daniel

Hoofdscheidsrechter

VBL vzw

9

56

Van den Berg

Tamara

Opvoedster/medewerkster

1

57

Van den Houcke

Carine

Secretariaat

58

Van Driessche

Jef

Lid

De uitdaging
Vrije Universiteit Brussel, faculteit Lichamelijke
opvoeding en kinesitherapie
Expertencommissie risicovechtsporten

59

Van Hoef

Bart

Expert

60

Van Stiphout

Marc

Secretaris-generaal

Vlaamse Vechtsport Associatie (VVA)

1

61

Vanden Broeck

Sonia

Coördinator afdeling subsidiëring

Bloso

3

62

Vandenhoudt

Jord

Beleidsmedewerker

Team Medisch Verantwoord Sporten (CSJM)

9

63

Vandevelden

Ton

Trainer Opboksen + denkcel boksen VTS

Opboksen Genk

5

64

Vanduffel

Cindy

Taekwondo

DSKO - VTS

1

65

Vanlessen

Micha

Projectcoördinator budo

Fros

8

66

Vanreusel

Bart

Voorzitter

Vlaamse Sportraad

1

67

Vermeulen

Antoine

Aikido

7

68

Vertonghen

Jikkemien

Onderzoekster

69

Vervaet

Astrid

Beleidsmedewerker

DSKO - VTS
Vrije Universiteit Brussel, faculteit Lichamelijke
opvoeding en kinesitherapie
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

70

Veulemans

Eric

Judo

DSKO - VTS

9

71

Villani

Paolo

Voorzitter

ABC Vlaanderen

4

72

Wahhabi

Abdel

Expert - trainer

7

73

Walnier

Alexandre

Président - Conseil Supérieur des Sports

74

Wisse

Ester

Expert

Opboksen Genk
AISF - Interfédérale du sport Francophone en
wallonie
Nederland

75

Wouters

Tom

Sporttechnisch medewerker Judo

3

76

Zinzen

Evert

Professor

Sporta-federatie
Vrije Universiteit Brussel, faculteit Lichamelijke
opvoeding en kinesitherapie

2
3

2

4
9

6
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77

Colsoul

Heidi

Medewerker

Team Medisch Verantwoord Sporten (CJSM)

3

78

De Boeck

Tom

Medewerker

9

79

De Kock

An

Studente

80

Haudenhuyse

Rein

Onderzoeker

81

Mensaert

Charlotte

Studente

82

Nols

Zeno

Onderzoeker

83

Rosseneu

Cynthia

Studente

84

Schaillee

Hebe

Onderzoekster

85

Verheyden

Ellen

Onderzoekster

Team Medisch Verantwoord Sporten (CJSM)
Kuleuven
Vrije Universiteit Brussel, faculteit Lichamelijke
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