Aanpak trainingen en evenementen risicovechtsport
1 Trainingen
1.1

Seriereservaties

Enkel erkende of positief gescreende Antwerpse risicovechtsportclubs komen in aanmerking
voor het maken van een seriereservatie.





1.2

Niet erkende verenigingen van minder dan 25 personen worden verplicht om binnen de
2 weken de procedure op te starten om te voldoen aan het reglement en werken hieraan
onvoorwaardelijk mee. Meer gedetailleerde informatie over dit reglement is te vinden in
bijlage 3.1. Bij een positieve screening wordt de seriereservatie definitief vastgelegd. Bij
aanvang van een volgend seizoen is een nieuwe positieve screening noodzakelijk.
Niet erkende verenigingen van 25 personen of meer starten binnen de twee weken de
erkenningsprocedure van de stad Antwerpen en werken hieraan onvoorwaardelijk mee.
Indien ze erkend worden, wordt de seriereservatie definitief vastgelegd.
Niet erkende verenigingen die geen medewerking verlenen aan de opgelegde procedure
komen niet in aanmerking voor het huren van stedelijke accommodatie. Hun leden
worden doorverwezen naar bestaande, erkende verenigingen.

Occasionele trainingen



Leden van clubs die een seriereservatie hebben, mogen occasionele reservaties doen
voor bijvoorbeeld een extra training. Als ze sparren moet er een trainer aanwezig zijn.
Andere occasionele reservaties worden toegelaten op eigen verantwoordelijkheid en
voldoen ook aan het reglement. Meer gedetailleerde informatie over dit reglement is te
vinden in bijlage 3.1.

2 Evenementen
Recreatieve evenementen (demo’s, open trainingen, stages of seminaries)

2.1

Enkel erkende Antwerpse risicovechtsportverenigingen kunnen een recreatief evenement
organiseren.
Promotoren of commerciële organisaties kunnen enkel bovenlokale recreatieve evenementen
organiseren in samenwerking met de afdeling sportevenementen en indien ze passen binnen de
doelstellingen van de stad. Recreatieve risicovechtsportevenementen kunnen enkel mits het
respecteren van enkele voorwaarden.


Voorwaarden bij de organisatie van een recreatief risicovechtsportevenement:
o Voldoende trainers en begeleiders voorzien voor het verwacht aantal deelnemers;
o Eén of meerdere trainers beschikken over een relevant diploma of voldoende
ervaring;
o Er wordt een onderscheid gemaakt tussen -16-jarigen en volwassenen.
o Alle deelnemers en begeleiders zijn verzekerd tegen LO en BA
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o Er is voldoende EHBO-materiaal voorzien of een EHBO-team.

2.2

Competitieve evenementen (tornooi, gala)

Enkel erkende Antwerpse sportverenigingen kunnen een competitief evenement organiseren in
stedelijke accommodatie. Andere bovenlokale competitieve risicovechtsportevenementen
kunnen enkel georganiseerd worden in samenwerking met de afdeling sportevenementen.
Competitieve risicovechtsportevenementen kunnen enkel mits het respecteren van strikte
voorwaarden. Deelname van Antwerpse vechtsporters zorgt hierbij ook steeds voor een lokale
verankering.





Niet erkende Antwerpse sportverenigingen kunnen geen evenement organiseren in
Antwerpse stedelijke accommodatie. Zij kunnen wel een erkenningsprocedure starten
indien ze voldoen aan de voorwaarden.
Promotoren of commerciële organisaties, al dan niet verbonden aan een Antwerpse
erkende vereniging kunnen enkel een bovenlokaal evenement organiseren dat past in de
doelstellingen van de stad en in nauwe samenwerking met de afdeling sportevenementen
van Sporting A.
Voorwaarden bij de organisatie van een competitief risicovechtsportevenement:
Algemene voorwaarden
o De organisatie gebeurt in samenwerking met een federatie1 die samenwerkt met
het Vlaams Risicovechtsportplatform en is opgenomen in de kalender van deze
federatie.
o Wedstrijden vinden plaats onder de deskundigheid van gekwalificeerde officials
verbonden aan een bij het RVSP gekende vechtsportfederatie.
o De organisator heeft voor elke stijl of vorm een specifiek aantoonbaar
wedstrijdreglement.
o De organisator beschikt over voldoende en bekwame medewerkers en deze zijn
verzekerd voor LO en BA.
o De organisator bezorgt minstens een maand voor het evenement een voldoende
gedetailleerd draaiboek2 aan de administratie van Sporting A.
o Bij een VIP-gedeelte wordt er wordt geen alcoholische drank geschonken in de
zaal.
Medische omkadering
o Alle deelnemers en vrijwilligers zijn verzekerd voor LO en BA.
o Alle deelnemers beschikken over een geldig medisch geschiktheidsattest en
hebben geen medische rust- en herstelperiode lopen.
o Alle deelnemers ondergaan voor de wedstrijd een medisch
geschiktheidsonderzoek. Enkel medisch geschikte deelnemers mogen deelnemen
aan de wedstrijd.
o Bij elke wedstrijdoppervlakte is een toezichthoudende arts aanwezig van wie het
advies voor, tijdens en na de wedstrijd ongenuanceerd wordt opgevolgd.

1

momenteel: ABC Vlaanderen, Vlaamse Aikido Vereniging, Vlaamse Boks Liga, Vlaamse Judofederatie,
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie, Vlaamse Karate Federatie, VKBM²O, Vlaamse Taekwondo Bond, Vlaamse
Vechtsport Associatie of Vlaamse Wushu Federatie
2
Inclusief plattegrond met daarop de ingetekende inrichting, vergunningen, veiligheidsmaatregelen, evacuatieplan,
communicatie, sponsoring, drank en catering, calamiteitenplan, financieel overzicht, ….
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o Er is een deskundig en met voldoende materiaal uitgerust EHBO-team van
minimum twee hulpverleners aanwezig gedurende het volledige evenement.
o Een gedetailleerd evacuatieplan naar een nabij gelegen hospitaal met
spoedopname wordt ter beschikking gesteld aan de toezichthoudende arts en het
EHBO-team.
o De organisator verplicht de deelnemers minimaal beschermingsmateriaal te
dragen en controleert dit.
o De resultaten, blessures en rust- en herstelperiodes worden geregistreerd.
Inrichting
o De officials hebben een afzonderlijke of afgeschermde ruimte ter beschikking voor
het uitvoeren van de weging voor de wedstrijd.
o Er is een afzonderlijke ruimte ter beschikking voor eventuele dopingcontrole.
(Deze ruimte kan dezelfde zijn als deze gebruikt voor de weging.)
o De toezichthoudende arts heeft een afzonderlijke of afgeschermde ruimte ter
beschikking voor het uitvoeren van het medisch geschiktheidsonderzoek voor en
na de wedstrijd. (Deze ruimte kan niet dezelfde zijn als deze gebruikt voor de
weging of dopingcontrole.)
o Er is een gemakkelijk bereikbare, en van het publiek afgeschermde EHBO-ruimte.
(Deze ruimte kan dezelfde zijn als deze gebruikt voor het medisch
geschiktheidsonderzoek.)
o De locatie van de toezichthoudende arts en de andere hulpverleners tijdens de
wedstrijden maakt onderling contact snel mogelijk en laat een snelle interventie
toe.
o Een snelle evacuatie van gekwetste deelnemers is gegarandeerd. Een
ziekenwagen kan de locatie snel en makkelijk bereiken en kan ook vlot weer
wegrijden.
Reglementering
o Gelijkwaardigheid van tegenstrevers wordt gegarandeerd door rekening te houden
met leeftijd, gewicht, niveau, … in de matchmaking.
o Indien er jeugd (-16- jarigen) deelneemt, wordt hiervoor met aparte of alternatieve
wedstrijdvormen gewerkt en hanteert men aparte jeugdreglementering. Er is
maximum 2 jaar leeftijdsverschil tussen de tegenstanders en KO op het hoofd is
verboden.
Vanaf het moment dat een organisator een stedelijke sporthal aanvraagt, wordt hij gevraagd om
een webformulier in te vullen dat polst naar bovenstaande voorwaarden.
Deskundigen binnen Sporting A beslissen of er voldoende veiligheidsmaatregelen in acht
genomen worden. Bij twijfel wordt advies ingewonnen bij het Vlaams Risicovechtsportplatform.
Indien de organisator het aanvraagformulier en de gevraagde documenten niet tijdig aanlevert of
de vraag naar extra veiligheidsmaatregelen niet nakomt, kan de wedstrijd niet plaatsvinden.
Organisatoren die tijdens het evenement de gemaakte afspraken niet nakomen kunnen geen
stedelijke accommodatie meer aanvragen voor de organisatie van een competitief evenement.
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3 Bijlagen
3.1

Reglement risicovechtsportverenigingen minder dan 25 personen



Onze sportvereniging moet al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal
beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen

Deze verzekeringen zijn wettelijk verplicht. Indien aangesloten bij een erkende Vlaamse
sportfederatie regelt het decreet de verzekeringswaarborgen.
Leden die niet aangesloten zijn bij de sportfederatie dienen afzonderlijk verzekerd te zijn.
o Verzekering leden BA en LO
o De stad heeft een brandverzekering voor al haar stadspatrimonium. In deze brand
verzekering is een vrijstelling opgenomen. De huurder/gebruiker moet zich steeds
verzekeren voor de vrijstelling in de brand verzekering van de stad Antwerpen.
 leden weten dat ze verzekerd zijn en waarvoor (er zijn bv infoavonden voor leden).
 informatie is raadpleegbaar - op website, in onthaalbrochure, ...


Onze sportvereniging stimuleert haar vrijwilligers zich te blijven scholen
o Vrijwilligers ( trainers, bestuursleden,…) beschikken over voldoende ervaringen en
blijven zich verder ontplooien ( bestuurlijk, sporttechnisch, pedagogisch,…).



Onze sportvereniging engageert zich om de geschreven en ongeschreven regels
die bij een sport horen, na te leven en te streven naar een omgeving waarin elke
betrokkene beschermd is tegen agressie, discriminatie, pesten en seksuele
intimidatie.

Een huishoudelijk reglement (gedragscode) beschrijft expliciet de geldende gedragsnormen
en –regels. Het uitgangspunt daarbij is dat het ethisch klimaat verbetert als normen en regels
duidelijk zijn en door iedereen consequent gehanteerd worden. Let wel, het invoeren van een
gedragscode garandeert natuurlijk niet dat ongewenst gedrag voortaan onmogelijk wordt.
Een gedragscode werkt in eerste instantie positief en motiverend, maar moet ook verwijzen
naar een sanctionerende procedure in geval van overtreding van de richtlijnen.
o Iedereen is welkom in de club en er wordt voor gezorgd dat iedereen er zich ook
thuis voelt.
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o Er wordt respect getoond voor anderen, zowel clubleden, tegenstrevers, trainers,
scheidsrechters, juryleden, artsen als supporters, ongeacht hun geslacht, culturele
achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status of handicap.
o In de club wordt zorg gedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club
en de sportaccommodatie.
o Sportiviteit en fair play worden hoog in het vaandel gedragen in de club.
o Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd door alle leden van
de club.
o Het gebruik van de aangeleerde vechttechnieken beperkt zich tot de club en wordt
daarbuiten niet toegepast.
o Er is een contactpersoon in de club die aangesproken kan worden bij problemen.
o De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan
veroorzaken zoals: stress, prestatiedruk, intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik,
agressie en geweld.
o Sporters ondergaan regelmatig een sportmedisch geschiktheidsonderzoek en er
worden blessurepreventieve maatregelen genomen.
o De club zegt neen tegen doping. Wie zich schuldig maakt aan een dopingpraktijk
wordt uitgesloten van iedere sportactiviteit.
o Materiaal en de trainingsinhouden worden zodanig aangepast zodat sparring
gebeurt met gelijkwaardige sporters, zowel qua niveau, gewicht als leeftijd.
o Omdat de veiligheid en de gezondheid primeren op de sportieve prestaties wordt
tijdig ingegrepen bij wedstrijdsituaties waarbij de sporter risico loopt op een
(blijvend) letsel en wordt knock-out bij jeugd absoluut voorkomen.
o De club heeft de Panathlonverklaring ondertekend en streeft daarmee de positieve
waarden in de jeugdsport na.
o Er wordt specifieke begeleiding en aandacht besteed aan kinderen/jongeren door
rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek als
mentaal: kinderen zijn geen volwassenen in een kleiner formaat.
 Leden zijn op de hoogte van de gedragscode.
 Gedragscode is raadpleegbaar - op website, in onthaalbrochure, ...
De club neemt specifiek veiligheidsmaatregelen inzake persoonlijke bescherming,
clubmateriaal en accommodatie
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o Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het voorzien van medische richtlijnen
en afdoende EHBO materiaal voor de eigen leden, vrijwilligers,..; van een les. Het
materiaal aanwezig in de sportaccommodatie wordt enkel voorzien voor de
medewerkers van Sporting A.
o De club verplicht haar leden maatregelen te nemen inzake persoonlijke hygiëne
en veiligheid: propere kledij, korte nagels, niet dragen van potentieel kwetsend
materiaal (horloges, sieraden, …).
o De club verplicht haar leden gebruik te maken van persoonlijk
beschermingsmateriaal (handschoenen, kruisbescherming, mondstuk,
scheenbeschermers, …).
o De club werkt met materiaal en hulpmiddelen in goede staat en van goede
kwaliteit (stootkussens, persoonlijk beschermingsmateriaal, wapens, …).
o Het clubmateriaal wordt hygiënisch goed onderhouden.
o De trainingen worden zodanig georganiseerd dat iedere sporter voldoende
persoonlijke ruimte heeft om te trainen.
o Het materiaal in de accommodatie kan op een veilige manier worden opgesteld en
wordt hygiënisch goed onderhouden (matten, bokszakken, boksring, …).
o Sporters die een (ernstige) impact op het hoofd te verwerken kregen, worden
opgedragen om het advies na ernstige impact op het hoofd of het advies na
impact op het hoofd te volgen
(http://www.vechtsportplatform.be/toolbox/sportclubs).
o Het bestuur engageert zich om bij elke activiteit voldoende begeleiding te
voorzien.
 Trainer controleert haar leden op het dragen van persoonlijk beschermingsmaterialen
(tok, windels, mondstuk, handschoenen, (dubbele) beenbescherming, …
 Trainer controleert haar leden op het dragen van kwetsend materiaal (horloges,
sierraden,…) en het verzorgen van persoonlijke hygiëne (nagels kort houden, materialen
wassen,…).
 Trainingspartners worden onderverdeeld op basis van gewicht, ervaring, geslacht,…
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